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І Н Ф О Р М А Ц І Я 

щодо функціонування початкових спеціалізованих мистецьких 
навчальних закладів у сучасних умовах та їх роль у формуванні 

духовності підростаючого покоління 
 

Система початкової спеціалізованої мистецької освіти в сучасних умовах 
забезпечує додаткові можливості для інтелектуального та духовного розвитку 
дітей і підлітків, і завдання органів місцевого самоврядування, управління 
культури, національностей релігій та туризму облдержадміністрації – зберегти 
існуючу в області мережу початкових спеціалізованих мистецьких навчальних 
закладів та покращити їх матеріально-технічну базу.   

Для забезпечення потреб закладів культури і мистецтва області сформо-
вано і діє вертикаль отримання мистецької освіти як музичної, так і культу-
рологічної. 

Аналіз роботи мистецьких шкіл області за 2015/2016 навчальний рік 
показав, що значно активізувалася участь їх вихованців в обласних, всеук-
раїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, а також істотно 
покращився рівень їх підготовки, зросла кількість випускників, що вступили 
до вищих навчальних мистецьких закладів.  

Управління культури, національностей, релігій та туризму облдержадмі-
ністрації, обласний науково-методичний центр культури і мистецтва, вищі 
навчальні заклади культури і мистецтва області постійно співпрацюють з пе-
дагогічними колективами шкіл над вирішенням перспективних питань роз-
витку початкової мистецької освіти та навчання дітей першооснов музичного, 
хореографічного, театрального, образотворчого і декоративно-прикладного 
мистецтва.  

Щорічно розробляються положення та проводяться обласні конкурси, 
виставки, олімпіади, фестивалі, у яких беруть участь учні, викладачі та творчі 
колективи мистецьких шкіл. Систематично проводиться моніторинг, аналізу-
ється та узагальнюється діяльність мистецьких шкіл. Створено і постійно 
оновлюються автоматичні бази даних викладацького та учнівського контин-
гентів, учнівських та викладацьких творчих колективів, обдарованих дітей. 
Відповідно до плану роботи управління, з метою надання професійної мето-
дичної допомоги викладачам, підвищення педагогічної майстерності щорічно 
проходять обласні виконавські семінари, у яких беруть участь провідні ви-
кладачі Хмельницького музичного училища імені В. Заремби. 
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З метою реалізації завдань програми дитячих мистецьких шкіл області та 
виявлення талановитих юних музикантів при філармонії успішно діє Дитяча 
філармонія. Юні музиканти, вихованці мистецьких шкіл Хмельниччини, пере-
можці міжнародних та всеукраїнських конкурсів поряд з дорослими музикан-
тами долучаються до створення концертних програм та нових музичних 
проектів. 

Для підтримки талановитих дітей із соціально незахищених верств на-
селення, таких як діти-сироти, діти із малозабезпечених та багатодітних сімей, 
інших категорій, у школах естетичного виховання області діє система пільг в 
оплаті за навчання. Щорічно відбувається вручення обласних стипендій 10 об-
дарованим дітям, такі стипендії вручаються у містах Хмельницький, Нетішин, 
Дунаївці. Окрім цього, додаткові пільги з оплати за навчання з урахуванням 
можливостей місцевих бюджетів можуть встановити районні державні 
адміністрації та районні ради, інші органи місцевого самоврядування. 

Значна увага приділяється підвищенню рівня національної гідності, гро-
мадянської активності, патріотичної свідомості дітей та молоді, розвитку 
творчого потенціалу, формуванню національно-патріотичного виховання. Учні 
мистецьких шкіл області беруть активну участь у благодійних концертах та 
мистецьких акціях на підтримку воїнів АТО. За вагомий внесок у військово-
патріотичне виховання української молоді, надання допомоги особовому 
складу військових частин і підрозділів Збройних Сил України, підтримання 
бойового духу захисників державного суверенітету та територіальної ціліс-
ності України Почесною грамотою Міністра оборони України нагороджено 
колектив Городоцької дитячої художньої школи. 

У 2015/2016 навчальному році повністю збережено мережу початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладів. На сьогодні в області функ-
ціонує 58 таких закладів, у яких навчається 14954 учні, діє 90 філій та класів у 
сільській місцевості, де навчаються 1843 учні.  

Переважна більшість мистецьких шкіл розташована у містах, у сільській 
місцевості функціонує усього 10 шкіл естетичного виховання, в яких нав-
чається 970 учнів. Рішеннями сесій Наркевицької селищної ради Волочиського 
району у 2016 році створено Наркевицьку дитячу школу мистецтв, в якій 
навчається 76 дітей, Сатанівської селищної ради Городоцького району – Сата-
нівську дитячу музичну школу та її філії у селах Іванківці та Клинове. Прак-
тику відкриття сільських мистецьких шкіл або філій в області необхідно 
продовжити з урахуванням створення об’єднаних територіальних громад. 

Зберігається позитивна динаміка щодо збільшення класів естетичного 
виховання дітей дошкільного віку, які передбачають підготовку малят до шко-
ли, вивчення іноземної мови, виявлення творчих здібностей тощо. Такі класи 
успішно діють у Хмельницьких дитячих школі мистецтв, школі мистецтв 
“Райдуга” та музичній школі № 2.  

У мистецьких школах області діє понад 640 творчих колективів, у яких 
близько 8,5 тис. учасників. 90 колективів шкіл носять почесні звання “зраз-
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ковий” і “народний”, з них 57 учнівських і 33 викладацьких колективів. Разом 
з тим, жодного зразкового та народного колективу немає у 7 мистецьких 
школах. Повністю виправдала себе запроваджена у школах система творчих 
майстерень, дитячих філармоній, мистецьких акцій “Діти для дітей”, виконав-
ських семінарів, звітних та шефських концертів. Як наслідок, учні постійно 
виборюють на найпрестижніших міжнародних мистецьких конкурсах, фести-
валях, виставках високі нагороди, щоразу доводячи високий рівень i значний 
потенціал професійного виконавства. Зокрема, у минулому навчальному році 
учні спеціалізованих мистецьких навчальних закладів здобули 1585 перемог.  

Найскладнішим питанням на сьогодні є утримання в належному стані 
матеріально-технічної бази. Під час літніх канікул за рахунок бюджетних 
коштів заплановано проведення капітального ремонту тепломережі Красилів-
ської, заміна системи опалення у Білогірській, обладнання внутрішнього туа-
лету Антонінській, здійснення капітального ремонту Кам’янець-Подільській 
імені Ф. Ганіцького, заміна дверей та вікон у Славутській та Деражнянській 
дитячих школах мистецтв, Шепетівській дитячій художній школі. Заплановано 
проведення реконструкції виставкової зали та капітальний ремонт приміщення 
Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного 
мистецтва на суму 1068, 8 тис. гривень. Виділено 120,0 тис. грн. на виготовлення 
проектно-кошторисної документації на ремонт приміщення Хмельницької 
ДМШ імені М. Мозгового. 

Водночас, до цього часу на пічному опаленні працює 5 навчальних за-
кладів. Актуальним на сьогодні залишається питання проведення централі-
зованого постачання та облаштування внутрішніх вбиралень у 13 початкових 
спеціалізованих навчальних закладах області. 

Функціонування мистецьких закладів, особливо на селі, потребує безпо-
середньої участі органів місцевої влади у підготовці приміщень, оснащенні 
обладнанням та технічними засобами. Надання якісної мистецької освіти 
можливе лише за умови комплексного підходу до її організації, тісної спів-
праці органів місцевого самоврядування та працівників галузі культури. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 
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