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Про проблеми та перспективи 

професійної мистецької освіти 

в умовах сьогодення 

 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію в. о. директора Вінницького 

училища культури і мистецтв ім. М.Д. Леонтовича Москаленко А.В. про 

проблеми та перспективи професійної мистецької освіти в умовах сьогодення, 

колегія відзначає. 

У 2017 році набув чинності Закон України «Про освіту», який визначає 

інструменти для реалізації масштабної освітньої реформи.                             

Стаття 21 Закону встановлює складові (рівні) мистецької освіти, а саме, 

початкову, профільну, професійну та вищу мистецьку освіту, які мають чітко 

окреслену взаємопов’язаність і взаємозалежність. Згідно з філософією норм цієї 

статті стати професійним митцем неможливо без проходження всіх або частини 

попередніх рівнів мистецької освіти. Таким чином, ці норми реалізують 

сутність підготовки митця і зберігають традицію безперервності та наступності 

мистецької освіти.  

Разом з тим, на сучасному етапі у сфері мистецької освіти виникла низка 

проблем, пов’язаних із складною соціально-економічною, культурною та 

політичною ситуацією в державі. Насамперед, це зниження рівня фінансування, 

погіршення матеріального забезпечення мистецьких освітніх закладів, а 

головне - їх неготовність до функціонування в умовах вільного ринку.  

Специфіка вищої культурно-мистецької освіти визначається особливими 

умовами навчання, які полягають у використанні індивідуальних занять як 

основного виду навчальної діяльності, та високою собівартістю підготовки 

культурно-мистецьких кадрів.   

Недостатня кількість молодих фахівців, готових до праці у сільській 

місцевості, і, як наслідок, викладання непрофільних дисциплін викладачами 

інших напрямків; низький рівень викладання або повна відсутність музично-

теоретичних дисциплін; зниження рівня репертуарних вимог; відсутність у 

школах класів з гобою, фагота, валторни, віолончелі, контрабаса; зниження 

престижності мистецьких професій; необ’єктивність викладацького оцінювання 

учнів та зниження вимог до них у класах самоокупності через фінансову 

залежність від батьків; зменшення кількості учнів-початківців на музичних 

напрямках у зв’язку з високою вартістю музичних інструментів - це далеко 

неповний перелік проблемних питань. 



Накопичились проблеми і в мистецьких училищах та коледжах. 

Фінансуючись за кошти обласних бюджетів вони не можуть в повному обсязі 

забезпечити викладачами заклади початкової мистецької освіти у своєму 

регіоні, адже переважна більшість випускників продовжують освіту в академіях 

і  університетах для професійного зростання та удосконалення своїх знань.  

У 2015-2017 роках Вінницьке училище культури і мистецтв ім. М.Д. 

Леонтовича закінчили 268 випускників, 200 з яких вступили до вищих 

навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (148 чол. на денну форму 

навчання, 52 - заочну). Із 268 випускників училища лише 120 чол. (45%) 

приступили до роботи в закладах культури області, з них 37  - в міських та 

районних мистецьких школах, 20 - очолили музичні та хореографічні гуртки в 

районних будинках культури. На жаль, жоден випускник не закріпився в 

сільському закладі культури.  

Окрім вищезазначеного, у Вінницькому училищі культури і мистецтв                    

ім. М.Д. Леонтовича є нагальні питання, що потребують найшвидшого 

вирішення. Це: напрацювання концепції подальшого розвитку навчального 

закладу у зв’язку зі змінами законодавства (фахова передвища освіта);  

впровадження у структуру навчального закладу короткого циклу вищої 

культурно-мистецької освіти (молодший бакалавр), що в свою чергу веде до 

значних змін у викладацькому складі, адже кількість викладачів з науковим 

ступенем має в такому разі складати 50% від загальної чисельності;  

омолодження викладацького складу училища. 

Сьогодні постала актуальна потреба училища у фахівцях для здійснення 

навчально-виховного процесу на спеціальності «Музичне мистецтво» зі 

спеціалізацій «оркестрові струнні інструменти» (скрипка), «оркестрові духові 

та ударні інструменти» (кларнет, ударні інструменти), «хорове диригування», 

«теорія музики». 

Для того, щоб відповідати сучасним вимогам підготовки фахівців 

європейських стандартів та надавати високопрофесійні освітні послуги 

необхідно вирішити ще одне проблемне питання – заміну застарілого 

інструментарію навчального закладу. Станом на 01.04.2018 р. в училищі є в 

наявності  23 роялі та 40 фортепіано, з 1962 по 1990 роки випуску, з них 51 

(81%) потребують термінової заміни. Інструменти народного оркестру 1980-х 

років випуску, 55% з них потребують оновлення; взагалі відсутні такі духові 

дерев’яні інструменти як гобой, фагот, а мідні духові інструменти 1970-х років 

випуску на 70% потребують оновлення. Враховуючи вартість музичних 

інструментів від 45,0 тис. грн. до 900,0 тис. грн. і вище та фінансову 

неспроможність закладу щодо їх придбання,  якість навчання студентів з 

предметів колективного музичення (оркестрів симфонічного, духових, 

народних інструментів) не відповідає вимогам стандартів підготовки 

професійного музиканта. 

Значне навантаження великої зали, пов’язане з постійними репетиціями 

творчих колективів, призводить до швидкої зношуваності сцени. Тож, багато 

років поспіль залишається актуальним питання добудови великих репетиційних 

класів для хореографічних і музичних колективів над фойє училища, примірна 

вартість якої складає 2 млн. грн. 



Також нагальним залишається й оновлення бібліотечного фонду училища  

сучасними україномовними посібниками, нотною та методичною літературою. 

 

Приймаючи до уваги викладене, колегія управління – 

 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 

 

1. Інформацію в. о. директора Вінницького училища культури і мистецтв 

ім. М.Д. Леонтовича Москаленко А.В. про проблеми та перспективи 

професійної мистецької освіти в умовах сьогодення взяти до відома. 

2. Директору департаменту культури Вінницької міської ради, 

начальникам управлінь культури і туризму Жмеринської, мистецької політики і 

ресурсів Могилів-Подільської міських рад, відділів (секторів) культури і 

туризму райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, 

відповідальним за сферу культури в об’єднаних територіальних громадах:  

2.1. вжити відповідні заходи щодо якісного кадрового забезпечення 

мистецьких навчальних закладів; 

2.2.  проаналізувати якість освітніх послуг у сфері культури та сприяти 

посиленню ролі мистецьких шкіл у підготовці майбутніх професійних кадрів 

галузі культури; 

2.3.  всебічно сприяти працевлаштуванню молодих спеціалістів – 

випускників  вищих мистецьких навчальних закладів та закріпленню їх в 

закладах культури області, особливо на селі; 

2.4. сприяти поліпшенню матеріально-технічного забезпечення відповідно до 

вимог сучасної мистецької освіти. 

3. Вінницькому училищу культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича 

(Москаленко А.В.): 

3.1. розробити концепцію розвитку навчального закладу у зв’язку зі змінами 

законодавства (фахова передвища освіта); 

3.2. активізувати роботу із впровадження в структуру навчального закладу 

короткого циклу вищої культурно-мистецької освіти (молодший бакалавр) та 

забезпечення відповідного викладацького складу; 

3.3. сприяти омолодженню педагогічного складу училища. 

4. Управлінню культури і мистецтв облдержадміністрації (Семеняко С.В., 

Мільченко Т.П., Свіргун З.В.): 

4.1. постійно здійснювати моніторинг щодо закріплення молодих спеціалістів 

в закладах культури області та за якістю надання освітніх послуг у сфері 

культури; 

4.2. розглянути можливість фінансування, починаючи з 2019 року, на 

придбання музичних інструментів для Вінницького училища культури і 

мистецтв ім. М.Д. Леонтовича. 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника начальника 

управління культури і мистецтв облдержадміністрації Троян В.Г. 

 

Голова колегії, 

начальник управління                                                      С. Городинський 

 


