
Міський комунальний заклад культури «Дніпровська дитяча художня 

школа № 1» є початковим спеціалізованим мистецьким навчальним 

закладом, початковою ланкою спеціальної мистецької освіти, належить до 

системи позашкільної освіти Міністерства культури України. 

Заклад заснований на комунальній формі власності  і у відповідності до 

частини другої статті 18 Закону України «Про освіту» має статус державного 

закладу освіти. 

Засновником і власником Закладу є територіальна громада міста 

Дніпра в особі Дніпровської міської ради. 

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради є 

органом,  до сфери управління якого входить Заклад, виконує функції органу 

управління діяльністю в межах та обсягах, визначених Положенням про 

Департамент та є представником Власника згідно із Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами України 

та рішеннями представника Власника. 

Заклад здійснює навчання і виховання громадян у позаурочний та 

позанавчальний час.  

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 

освіти та  науки України, Міністерства культури України, рішеннями 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а 

також Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний 

заклад (школу естетичного виховання), затвердженим наказом Міністерства 

культури і мистецтв України від 06.08.2001 № 523 (зі змінами), 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2001 № 803/5994 і 

Статутом. 

Заклад надає державні гарантії естетичного виховання через 

доступність до надбань вітчизняної і світової  культури, готує підґрунтя для 

занять художньою творчістю, а для найбільш обдарованих учнів - до вибору 

професії в галузі культури та мистецтва, є закладом освіти галузі культури і 

несе відповідальність перед суспільством і державою за відповідність 

обраних форм організації навчально-виховного процесу віковим, 

психофізіологічним особливостям учнів, якісне засвоєння ними змісту 

мистецької освіти з урахуванням їх індивідуальних можливостей. 

Мова навчання у закладі визначається Конституцією України і 

відповідним  Законом України. 

Заклад проводить навчально-виховну, методичну, культурно-

просвітницьку роботу. 

Основними завданнями Закладу є: 

 виховання громадянина України; 

 вільний розвиток особистості, виховання поваги до народних звичаїв, 

традицій, національних цінностей українського народу, а також інших 

націй і народів; виховання в учнів поваги до Конституції України, 
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патріотизму, любові до України, прав і свобод людини та громадянина, 

почуття власної гідності; 

 естетичне виховання дітей та юнацтва - пріоритетний напрямок 

розвитку культури України; 

 навчання дітей та юнацтва різних видів мистецтва; 

 створення умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку; 

 задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій 

самореалізації; 

 пошук та залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих 

дітей та молоді, розвиток і підтримка їх здібностей, талантів і 

обдарувань; 

задоволення духовних та естетичних потреб громадян. 

 

По завершенню повного курсу навчання видається документ 

державного зразка «Свідоцтво про позашкільну освіту» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


