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МИСТЕЦЬКА OCBITA В УКРАIНI: СУЧАСНИЙ СТАН I ТЕНДЕНЦii РОЗВИТКУ 

ARTISTIC EDUCATION IN UКRAINE: ТОЕ CURRENT STATE 
AND DEVELOPMENT TRENDS 

Анотацiя. У статri з 'ясовано понятrя «мистецька освiта». Охарактеризовано сучасну систему 

пiдготовки мистецьких кадрiв, зокрема, розкрито особливостi дiяльностi мистецьких закладiв освiти. 

Здiйснено аналiз сучасного стану i тенденцiй розвитку мистецькоi" освiти в Украi"нi. 
Abstract. The article clarifies the concept of «artistic education». The modern system of preparation 

of artistic personnel is characterized, in particular, features of activity of art educational institutions are 
revealed. The analysis of the cutтent state and tendencies of the development of artistic education in Ukraiлe 
is carried out. 

Ключовi слова : мистецька освiта, мистецькi заклади освiти, навчальнi плани, мистецькi 

кадри, особистiсть. 

Кеу words: artistic education, artistic educational estaЫishments, cuпicula, artistic personnel, 
personality. 

Важлива роль у сучасних державотворчих процесах належить мистецькiй освiтi як 

специфiчнiй освiтнiй галузi. Саме через неi· реалiзуються актуальнi завдання збереження духовноi 
спадщини народу, формусться естетична культура особистостi .Змiни, що сьогоднi вiдбуваються У 
мистецькiй освiтi, i"i iнтеграцiя у свiтовий культурний простiр, розв'язання проблем духовного 
виховання молодого поколiння зумовлюють актуальнiсть даноi" публiкацii". 

Дослiдження проблем мистецькоi" освiти свiдчить про багатовекторнiсть iТ вивчення. Так, У 
працях сучасних фiлософiв Ю. Л. Афанасьева. В. А. Бiтасва, Л. Т. Левчук, В . А . Личковаха, 
В. I. Мазепи, О. 1. Онiщенко, С. I. Улановоi", В. Г. Чернеця, порушуються проблеми естетичноrо 
виховання, гуманiзацii" особи. У роботах аналiзуються теоретичнi аспекти мистецтва, йоrо 
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туротвор'lий i в11ховннn потенцiал, розrлядаt-тьс11 розв1tток духовно'i культури та свiтоrлядно1 
t<Y:~цi"i особ11стостi засобами мнстецтва. Пeдarori'ltti дослiджс1111я /. А . Зязюна, Л . М. Масол [SJ, 
~ом. Падалк11. О. П. Рудницькоi· (7), В. Ф. Орлова, О. М . Олексюк, О. П . Щолоково"{ присвяченi 

· зробцi методолоrii" мистецько-освiтньоi· проблематики, також rут зазначастьс11 про ваrому роль 
ро,,стецтва та мистецько"i освiти у вдосконаленнi особистостi та формуваннi 'ii духовного лотеш.uалу. 
м . . . 
Поюrття мистецько"i осв1т1t сучасн1 вчею-педаrоrи розrлядають у нерозривному зв'оку iз загальною 

освiтою, не вИдiЛJ1ючи особливостей професiйно'i мистецько"i освiти та 'ii структурних складових. 
Водночас, серед низки наук, надба.нНJ1 яких безпосередньо спр•мованi на задоволення 11сrгрсб 
мистецькоi· освiти чiльне мiсце займаЕ: мистецтвознавство. Саме в цiй сферi сьоrоднi продуктивно 
розробЛJ1сrься мистецько-освiтНJI проблематика. У роботах С. М. Волкова [ 1 ), О. Г. МайоровоJ, 
о. 1. Малозьомовоi·, С. 1. Нiкуленко, О. В . Овчарук, Л. Л . Савицькоi, Л. Д. Соколюк, К . 1. Шамасво'i, 
Р. т. Шмагала [8), В. Д. Шульriно'i та iнших розrлядаютъся пита.ин• icтopi"i мистецько'i освiти, 
здiйснюсться аналiз проблем дiяльностi окремих видiв мистецьких закладiв освiти, позашкiльно·i 
освiти, проблем пiдrотовки мистецьких кадрiв у сферi музично"i, художньо·i, хореоrрафiчноi·, 
театрально"i освiти. 

Однак, попри значну увагу вчених до рiзних аспектiв мистецько-освiтньо"i проблематики, в 
украiнському мистецтвознавствi помiтно бракуЕ: дослiджень, в •ких би визначалася специфiка 
мистецько"i освiти, розкривалися особливостi i"i функцiонування в свiтлi сучасних процесiв 
реформуванНJ1 освiтньо"i сфери. 

Мета статri - виявлення основних сутнiсних характеристик i структури мистецько"i освiти в 
Укрwнi, аналiз сучасного стану i тенденцiй розвитку цiE:"i сфери. 

ПоНJ1тп мистецько"i освiти до наукового обiгу було введене вiдомою украi'нською ученою 

о. П. Рудницькою, .1ка з точки зору педагоriки розкрила характернi особливостi мистецько'i освiти, 

що вiдрiзняють П вiд iнших rалузей навчанНJ1 i виховання. За визначенням дослiдницi , «мистецька 
освiта- це освiтня rалузь, спрямована на розвиток у людини спецiальних здiбностей i смаку, 
естетичного досвiду i цiннiсних орiЕ:нтацiй, здатностi до спiлкування з художнiми цiнностями у 
процесi активноi творчоi' дiяльностi та удосконалення власно'i почуттсво'i куль тури. Мистецька освiта 
,пс процес та результат формування икостей особистостi засобами навчаннJ1 i виховання подiлJ1сться 
на початкову, середню, вищу, загальну i спецiальну» [7, с. 33]. 

ДослiднИW1 Л. М. Масол розrлядаЕ: мистецьку освiту, подimпочи ii на заrальну (базову, 
масову, шкiльну), спецiалъну (спецiалiзовану) та професiйну. Спецiальну (спецiалiзовану) мистецьку 
освiту учена трактус як синтез заrальноi' та початково'i професiйноi' мистецькоi' освiти. При цьому 

заrальну мистецьку освiту, на думку Л. М. Масол, надаютъ заrальноосвiтнi та позашкiльнi навчальнi 
заклади, спецiалiзовану освiту - дитячi мистецькi школи та спецiалiзованi заrальноосвiтнi мистецькi 

навчалънi заклади, професiйну- вищi мистецькi захлади освiти [5, с. 47] . 
У rалузi мистецтвознавства i кулъrуролоrii' ученi розrлядають мистецьку освiту як 

спецiалiзований вид освiти. На думку мистецтвознавця Р. Т. Шмагала, дослiдження мистецькоi' освiти 
«мають всi пiдстави вийти з rалузi мiждисциплiнарного знаннJ1 i стати автономною субдисциплiною 
мистецтвознавчо'i науки, оскiльки, незважаючи на всi проблеми та загрози, якi переживало укрwнське 

мистецтво, мистецька освiта через П пов'язанiсть з мистецькою практикою залишаласJ1 чине единою 
rалуззю, як оберirала i вiдстоювала його iнтереси» [8, с. 36). 

Культуролог С. М. Волков розrлядаЕ: мистецьку освiту як пiдсистему культури i водночас JIK 

сферу гуманiтарного знания, що виявлясться в мистецькiй дiяльностi. Мистецько-освiтНJ1 дiяльнiсть, 
на думку ученого, пов'J1зана з функцiонуваннJ1м професiйно спрямованих мистецьких (культурно
мистецьких) захладiв освiти, основне призначення яких - пiдrотовка кадрiв, що планують 
здiйснювати сво~ дiJlльнiсть у сферi професiйного мистецтва (театрального, музичного, 
образотворчого, юномистецтва тощо) [ 1, с. 31]. 

. !lк бачимо, ученi роздiляють мистецьку освiту на двi окремих складовi - загальну та 
спец1ал1зовану i пов'язуютъ функцi'i з ii забезпечення з дiю~ьнiстю рiзних типiв навчалъних закладiв
з~ьн?ОСвiтнiх i позашкiльни:х, я.кi належать до сфери освiти (загальна мистецька освiта) та 
спец1ал1зованих сфери кульrури (професiйна мистецъка освiта). 

~ ж У дослiдженнi опираЕ:Мося на ~изначенНJ1 мистецько'i освiти, пода.не у Законi Украiни 
«Про осв1ту» (2017 р.), де мистецька осв1та трактусrься JIK «спецiалiзований вид освiти що 
пе~дба~аЕ: формування у здобувача спецiалъннх здiбностей, естетичноrо досвiду i цiюriсних 
ор1Е:~тац1й У процесi активноi' мистецько'i дiю~ьностi, набупя ним комплексу професiйних, у тому 
чист вико~~ськи:х, комnете~~й та спрJ1мована на професiйну художньо-творчу самореалiзацiю 
особистос1:1 1 отриманНJ1 ~~фuс~iй у рiзних видах мистецтва» [3]. На нашу думку, у цьому 
т~у~аченю п~~ ми~цько1 осв1ти досить вичерпно розкрито П специфiку i показано вiдмiннiсть 
ВIД IНШИХ ВИДIВ ОСВIТНЬОI сфери. 
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Система мистецько'i освiти в Украiнi сформувалася в серединi 30-х рокiв ХХ ст. i була 
невiд'смною ск.ладовою загально'i системи освiти в Радянському Союзi. Спочатку була створена 
система музично'i освiти, основнi принципи opraнiзaцi'i i змiсту яко'i стали основою opraнiзaцi'i 
професiйноrо навчання художньоrо, театрального, хореоrрафiчноrо напрямiв. В opraнiзaцii' 
мистецько'i освiти визначальною була концептуальна сднiсть всьоrо навчально-виховноrо процесу. 
Це, з одного боку, позбавляло iнiцiативи зак.пади освiти, а з iншоrо - забезпечувало дотримання у 
навчаннi сдиних державних стандартiв, критерii'в якостi освiти. Так, сдинi навчальнi плани i проrрами 
робили можливим засвоения студентами повноrо обсягу знань при переведеннi на навчання з одного 

вищоrо закладу освiти до iншоrо, в результатi чоrо студент мir вiльно вибирати заклад освiти для 

продовжения навчання за обраною спецiальнiс110 на бiльш високому освiтньому рiвнi. 
За перiод становления мистецько'i освiти наrромадився цiнний науково-методичний i 

орrанiзацiйний досвiд, що забезпечувало досить високий рiвень квалiфiкацii' фахiвцiв. Була створена 

система творчих майстерень i виконавських шкiл, яку очолюють вiдомi мищi. Варто вiдзначити, що 
методика opraнiзaцii' навчальноrо процесу в мистецьких закладах освiти мала власнi специфiку i 
системнi принципи, якi суттсво вiдрiзнялися вiд загальновiдомих освiтнiх основ, притаманних 
технiчним або iншим rуманiтарним закладам освiти, що здiйснювали пiдготовку фахiвцiв масових 
професiй. Головними тут були особистiсний пiдхiд, спрямований на розвиток внутрiшньоrо свiту 
вихованця, формувания йоrо особистiсноi' цiннiсно'i свiдомостi; корелятивнi зв'язки рiзних 
спецiальностей; наставництво (формувания практичних навичок студентiв здiйснюсться пiд наrлядом 
досвiдченоrо виконавця-педаrога); важлива роль практики соцiокультурно'i дiяльностi. До того ж 
через доступнiсть мистецьких навчальних зак.ладiв освiтою були охопленi широкi верстви населения, 
що здобували необхiднi знания. 

Однак, iснувала i цiла низка проблем, якi неможливо було вирiшити в умовах ~отально~ 
централiзацii управлiння сферою освiти та унiфiкацi'i методичного забезпечення . Навчалью плани 1 
принципи opraнiзaцi'i навчальноrо процесу завжди перебували пiд контролем держави. Проrрами 
абсолютно всiх дисциплiн, навчально-методичну лiтературу створювали в столицi СРСР Москвi або, 
iнодi, - в столицi Украiни Кисвi вiдомi вченi-методисти. Перед запровадженням методично'i 
лiтератури у навчальний процес здiйснювалось i"i обrоворения, апробацiя, перевiрка цiнностi. Через 
це навчальнi проrрами, посiбники i пiдручники мали високий науково-методичний рiвень. 

Проте така централiзацiя i унiфiкацiя системи освiти сповiльнювала, а iнколи i заважала 
оновлювати навчальний процес, була неспроможною швидко реагувати на вимоrи часу, 

ускладнювала використания новаторських методiв навчання. Негативно впливала на процес навчания 

i надмiрна iдеолоriчна залежнiсть навчального матерiалу. 

У 90-х роках ХХ столiття, зi здобуттям Укра'iною державно'i незалежностi, у розвитку 
мистецько'i освiти вiдбулися iстотнi змiни. Вищим закладам освiти надасrься бiльша самостiйнiсть у 
визначеннi змiсту освiти та шляхiв 'iхнього розвитку. Створюються заклади освiти нового типу, що с 

бiльш рiзноманiпmми за своею структурою, гнучкими за принципами навчання, такими, що можуть 

швидко реагувати на запити сучасностi. КонсерваторП, як вищi заклади освiти, за 

захiдносвропейським зразком набувають статусу академiй, iнститути перейменовуються в 
унiверситети. У вищих мистецьких закладах освiти вiдкриваються новi факультети i кафедри 
(оперно'i режисури в консерваторi'i, естрадного мистецтва в училищi i т. д.). Тут же розвиваються 
старi i створюються новi об'скти культури, що слуrують базами практики - опернi студi'i, сектори 
педагоriчно'i практики, театральнi студi'i, виставковi павiльйони, музе'i закладiв освiти тощо. 

Водночас, дослiдиики визначають проблеми, якi необхiдно було розв'язати суспiльству, 
закладаючи пiдвалини системи мистецько1 освiти у незалежнiй Украiнi. Це питання зменшення 
бюджетних витрат на утримання навчальних закладiв, визначення мiсця державних органiв в 
управлiннi закладами освiти, визначення спiльного i вiдмiнностей у змiстi i напрямах навчання, 
шляхах розв'язания соцiальних проблем молодi, визначення стандартiв освiти i академiчних свобод 
вищих закладiв освiти [1]. 

Сьоrодиi в Укра1нi функцiонус баrатоступенева i безперервна система пiдrотовки мистецьких 
кадрiв, до яко'i входять початковi спецiалiзованi мистецькi заклади освiти (дитячi мистецькi школи) -
позашк~ьна ~вiта; середнi_ спецiалiзованi мистецькi школи-iнтернати . загальна середня освiта та 
про_фес1йна шдrотовка; вищ1 заклади освiти (коледжi, унiверситети, академii) - професiйна мистецька 
осв1та. 

У мережi початкових спецiалiзованих мистецьких закладiв освiти системи Мiнiстерства 
культури УкраУни (музичнi, хореоrрафiчнi, художнi, хоровi, школи мистецтв тощо) налiчусть~я 
1296 одиниць [6]. Мистецькi школи не лише дають початкову професiйну пiдrотовку м~бутюм 
митцям, _але й вих?вують грамотного слухача (rлядача), здатноrо сприймати i адекват~о о~tню~ати 
продукц~ю академ~чноУ культури. Термiн навчання у таких закладах освiти - 5-7 роюв. Дtяльюсть 
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· ,,•,их колективiв мистецьких шкiл спрямована на всебiчний розвиток творчоi" особистостi 
педагог~ • . х • . •6 х · 
кожноi· дитини, формування духовностi та високих моральних цшностеn, реал1зац1ю зд1 ностеn 1 

талантiв . . . . . . . . . 
до мережi середнtх спец1ал1зованих шюл-штернат1в входять 6 заклад1в ?св1ти:Школи-

. ати були створенi у 30-40-х рр. ХХ ст. при вищих мистецьких закладах осв1ти. Ц1 школи 
1нтерн . . · й 

ористовують у сво"iй роботi типовi навчальнi плани i програми, яю розраховаю на навчання д1_те 
вик . . . . 11 
3 
яскравими музичними чи худо~юми з?1бностя~и. _Терм1н навч~ня у школах-1нтернатах - рок~в. 

у мережi вищих заклад1в осв1ти 1-11 р1вн1в акредитац11 нараховусrься 51 заклад. До них 
алежать музичнi, художнi, театральнi, хореографiчнi, коледжi i культури мистецтв. Термiн навчан~ 

н цих закладах освiти становить 4-5 рокiв, вони здiйснюють пiдготовку фахiвцiв, як правило, на баз1 
~еповно"i загальноосвiтньо"i школи. Тут продовжусrься удосконалення навичок, набутих у початкових 
спецiалiзованих мистецьких закладах освiти, вiдбувасrься розширення i ускладнення репертуару, 

художнiх завдань. . . 
Пiдrотовку фахiвцiв з вищою мистецькою освiтою здiйснюють 15 вищих заклад1в осв1~ 

111-JV рiвнiв акредитацi"i державно"i форми власностi. До них належать академiя куль1?'ри, музичн1 
академii", унiверситет мистецтв, унiверситет театру та кiно, художня академiя, академ1я циркового 
мистецтва, академiя мистецтв, унiверситети культури. Термiн навчання у вищих мистецьких закладах 

освiти становить 4-6 рокiв за наявностi попередньо"i мистецькоi" (музичноi", художньоi", театральноi", 
хореографiчноi) освiти на рiвнi коледжу або середньоi" спецiалiзованоi" школи-iнтернату. Цього 
вимаrають досить складнi за змiстом навчальнi плани вищих закладiв освiти. 

Особливою формою вищоi" мистецькоi· освiти е асистентура-стажування, де здiйснюсrься 
пiдготовка виконавських кадрiв вищоi" квалiфiкацii". Зарахування до асистентури-стажування 

вiдбувасrься за результатами вступних iспитiв з фаху, фiлософii" та однiеi" з iноземних мов 
(англiйськоi", нiмецько1, iталiйсъ1<оi·, французькоi", iспанськоi) в межах дiючих програм для вищих 
закладiв освiти. Навчання в асистентурi-стажування становить три роки з вiдривом вiд виробництва. 
Випускники асистентури-стажування отримують квалiфiкацiю «викладач вищого закладу освiти, 
концертний виконавець». Водночас, асистентура-стажування е необхiдним пiдрiвнем для вступу на 

навчання за програмами пiдготовки за ступенем доктора мистецтва. 
Кожен iз закладiв освiти мае власнi творчi школи, що рiзняться за змiстом, але мають едину 

методику i форму навчання. Вони зберiгають традицii", створенi педагогiчною практикою Украiни у 
процесi пiдготовки мистецьких кадрiв. Головним завданням вищих мистецьких закладiв освiти е 
здiйснення освiтньоi" дiяльностi, основу якоi" становлять навчальна, виховна, наукова, культурно

просвiтницька та методична роботи. 

Вищi мистецькi заклади освiти самостiйно визначають змiст освiти з урахуванням державних 

стандартiв, якi розробляють фахiвцi цих установ. Вони самостiйно встановлюють форми i методи 
проведения навчально-виховного процесу вiдповiдно до лiцензованоi" дi.яльностi, а також напрями 

наукови:х дослiджень. 

Важливою у системi вищоi" мистецькоi" освiти е комплекснiсть у пiдготовцi фахiвцiв. 
Студенти, вивчаючи сумiжнi спецiальностi, набувають освiтнiх квалiфiкацiй актор-режисер, 

музикант-iнструменталiст - диригент, композитор, ху дожник-мистецтвознавець. Програмами 
навчання вищих мистецьких закладiв освiти передбачено також i набуття освiтньоi" квалiфiкацii" 
«викладач». Оволодiння декiлькома спецiальностями надае випускникам ширший вибiр професiй i 
робить i"x конкурентоспроможними на сучасному ринку працi. 

Огже, сформована освiтня вертикаль: мистецька школа - коледж - унiверситет, академiя як 
мережа мистецьких закладiв освiти по всiй територii" Украi"ни створюе умови для послiдовного 
формування особистостi професiйного митця i зберiгае традицiю безперервностi та наступносri 
мистецькоi' освiти. 

Сьогоднi в Украi"нi вiдбувасrься реформування законодавчого забезпечення дiяльносri 
мистецьких закладiв освiти. У 2014 р. було прийнято новий Закон Укра1ни «Про вищу освiту», в 

якому вперше були прописанi окремi норми, що визначають наявнiсть спецiалiзованих закладiв 

вищоi" освiти культурного i мистецького спрямування та розкривають деякi особливостi 1хньо1 
дiяльностi. 

. Важливим новаторством Закону Украi"ни «Про освiту» 2017 р. стало запровадження 
пщготовки докторiв мистецтва. Очiкусrься, що ступiнь доктора мистецтва стане аналогом ступеня 
доктора фiлософii" в мистецькiй освiтi для лiдrотовки науково-педагогiчних кадрiв, якi безпосередньо 
займаються формуванням майбутнього митця та його виконавськоi" майстерностi. Ступiнь доктора 
мистецтва буде також однiею з пiдстав для присвоения вчених звань доцента i професора 
викладачам-митцям. 
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Разом iз тим на сучасному етапi у сферi мистецько'i освiти iснус низка n 
6 ' · · ро пем nов' · складною соцiально-економiчною та пол1тичною ситуащсю в державi . Це н , язаних з1 

. 6 . . едостатнс бюджетне 
фiнансування, слабке матерiально-техючне за езпечення осв1тн1х закладiв 'iхн . 

. ' я неrо·гощ-11стъ до 
функцiонування в сучасних умовах. Мистецька освпа поступово стае недоступн . 

· ·•· 010, е111пю10 що 
зумовлюЕ: рiзке зменшення контингенту в ус1х ланках н системи, а також значне скор . ' . 

•v 6 ОЧСIIНЯ KIЛl,KOCTJ 
шкiл мистецтв та студш. Важливою залишаЕ:ться про лема узгодження системи мистец .. . 

з . v ф . ько1 ОСВJТИ В 
Укра'iнi iз европейськими стандартами. дшснення ре ормування освпньо-квалiфiкацiйно'" . . 1 структури 
мистецько'i освiти варто обов'язково здtйснювати 1з урахуванням власних мистецъких . 

· 6 · · . традиц~й 
нацiональноi· специфiки, найкращих впчиз~яни~ здо у~юв У шдготовц1 мистецьких кадрiв. ' 

Висновки. Таким чином, багатор1чнии досвщ виховання творчих особистостей я .. .. . . скраво 
свiдчить про ефективнiсть сучасно1 системи мистецько1 осв1ти 1 доводить п життсздатн· 

. ф 'й IСТЬ. 
Важливим завданням цie'i системи е шдготовка не лише високопро ect ного фахiвця, але й всеб'tч . . но 

розвинено'i особистостi, здатно'i спр~мувати свою ~иттед1яль~1сть У русло rуманi~тичного розвитку 
суспiльства й саморозвитку на основ~ засвоення нацюнальних 1 загальнолюдських щнностей. 
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МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК ВИХОВАННЯ МОЛОДI 

ART AS А FACTOR OF EDUCA TION YOUTH 

Анотацiи. У статтi розглядаються сучасний стан естетичного виховання молодi в навчальних 
закладах. 

Abstract. The article deals with the current state of aesthetic education of youth in educational 
iпstitutions. 
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«Университет развивает все стороны человеческой личности, 
в том числе и глупость» А.П. Чехов 

Цей епiграф покликаний одразу пiдкреслити, що самi по собi найблагороднiшi засоби 
виховання, найкращi методи формування особистостi не можуть абсолютно гарантувати 
стовiдсотковий «результат на виходi». Бiльше того, серед самих видатних дiячiв мистецтва. що 
залишили нам у спадщину найцiннiшi шедеври, зустрiчалися постатi зi сво'iми «скелетами у шафi», а 
тим бiльше - серед професiйних найтонших поцiновувачiв цих шедеврiв. Хомо сапiенс -
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