
Уманське обласне музичне училище ім. П. Д. Демуцького

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
за результатами роботи експертної комісії 

24-26 квітня 2018 року в Уманському обласному музичному 
училищі ім. П. Д. Демуцького, 

пов’язаної з наданням освітньо-кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» 

за спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво» 
галузі знань 0202 «Мистецтво»

(за наказом МОН України від 02.04.2018 р. № 332-Л)

В.о.директо

, ^ | о'куль>>;чхгл ..й тип,.
Ч>І^\

■Л > -о Л\і&, ~р\\
Ь х

м. Умань
2 0 1 8  р.



1

ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ

за результатами акредитаційної експертизи освітньої діяльності 

Уманського обласного музичного училища ім. П. Д. Демуцького, 

пов'язаної з наданням освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» 

за спеціальністю 5.02020401 «Музичне мистецтво» 

галузі знань 0202 «Мистецтво»

Відповідно до пункту 4 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року №978 

(редакція від 31.05.2017 р.) «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України від 02.04.2018 р. 

№ 332-Л затверджена експертна комісія у складі:

Сверлюк Ярослав Васильович - директор Інституту мистецтв Рівненського 

державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор, голова 

комісії;

Якубець Ярослав Дмитрович -  голова циклової комісії оркестрових духових та 

ударних інструментів Установи Тернопільської обласної ради «Тернопільське обласне 

державне музичне училище ім.С.Крушельницької».

У період з 24 по 26 квітня 2018 року комісія провела чергову акредитаційну 

експертизу та здійснила оцінку рівня досягнень спеціальності 5.02020401 «Музичне 

мистецтво» в Уманському обласному музичному училищі ім. П. Д. Демуцького. В 

процесі акредитаційної експертизи комісія ознайомилась з матеріалами акредитаційного 

самоаналізу, вивчила достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 

України навчальним закладом, рівень гуманітарної, соціально-економічної, природничо- 

наукової (фундаментальної), професійно-практичної підготовки студентів, формування 

контингенту студентів, кадрового, програмно-методичного та матеріально-технічного 

забезпечення навчально-виховного процесу, їх відповідність державним стандартам 

освіти, стан працевлаштування випускників вищого навчального закладу, наявність
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неусунених порушень у діяльності навчального закладу, що буди виявлені під час його 

попередніх перевірок.

Дані висновки зроблено на основі:

-аналізу матеріалів акредитаційної справи спеціальності 5.02020401 «Музичне 

мистецтво», підготовлених музичним училищем;

- результатів комплексних контрольних робіт, проведених експертною комісією;

- ознайомлення із станом практичного навчання, результатами випускних і 

державних іспитів;

- вивчення фактичного стану матеріально-технічної бази;

ознайомлення з кадровим, навчально-методичним та інформаційним 

забезпеченням навчального процесу, організацією навчальної, методичної, виховної 

роботи;

- співбесід із керівництвом, працівниками та студентами цієї спеціальності.

Експертна комісія ознайомилась з оригіналами основних установчих документів

навчального закладу, обліковими і звітними матеріалами з кадрового, програмно- 

методичного та матеріально-технічного забезпечення його освітньої діяльності. 

Інформація, яка надана Уманським обласним музичним училищем ім. П. Д. Демуцького 

до Міністерства освіти і науки України є достовірною.

За наслідками акредитаційної експертизи встановлено наступне:

Уманське обласне музичне училище імені П.Д.Демуцького -  вищий навчальний 

заклад І рівня акредитації, створений на підставі наказу №166 Міністерства культури 

Української PCP від 30.05.1963 року. Постановою Ради Міністрів УРСР від 13 травня 

1988 року училищу присвоєно ім’я видатного українського композитора, фольклориста 

і хорового диригента Порфирія Даниловича Демуцького.

Навчальний заклад підпорядкований департаменту культури та взаємозв’язків з 

громадськістю Черкаської обласної державної адміністрації та Міністерству культури 

України, має статус юридичної особи і розташований за адресою 20300, м.Умань, 

Черкаська обл., вул.Садова, 25, тел.: (04744) 3-36-88, т/факс (04744) 3-36-50, 

е -mail: uomu 1963@ukr.net.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк

mailto:1963@ukr.net


Училище має розрахунковий рахунок у банку, свій фірмовий бланк, печатку, штамп 

із зазначенням належності, діє на принципах безготівкових фінансових розрахунків.

Освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних 

вимог до молодшого спеціаліста, Уманське обласне музичне училище 

ім. П. Д. Демуцького здійснює за денною формою навчання згідно ліцензії Міністерства 

освіти і науки України серія АЕ № 270769 від 02.07.2013 року відповідно до законів 

України «Про освіту», „Про вищу освіту”, «Про загальну середню освіту», «Про 

сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» та інших 

законодавчих актів, виданих Верховною Радою України, нормативно-правових 

документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, наказів та 

інструктивних листів Кабінету Міністрів України, що регулюють діяльність вищих 

навчальних закладів та основними положеннями Статуту училища, затвердженого 

директором училища.

У 2013 році училище акредитоване за І (першим) рівнем, про що видано сертифікат 

про акредитацію № 2458043, серія НД - 1 від 02 липня 2013 року, протокол № 105 ДАК 

від 27 червня 2013 року з напряму (спеціальності) 0202 Мистецтво, спеціальність

5.02020401 Музичне мистецтво. Термін дії сертифіката до 01 липня 2018 року.

Підготовка молодших спеціалістів здійснюється в межах ліцензованого обсягу (60 

осіб) за спеціалізаціями:

- фортепіано;

- оркестрові струнні інструменти;

- оркестрові духові та ударні інструменти;

- народні інструменти;

- хорове диригування;

- спів;

- теорія музики.

Для фахової підготовки молодших спеціалістів в училищі створені академічний 

хор, народний, духовий та камерний оркестри, капела бандуристів, естрадний оркестр, 

оркестр баянів та акордеонів, ансамбль скрипалів, ансамбль народної музики «Ятрань», 

різноманітні вокальні та інструментальні ансамблі.
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Приміщення училища -  це двокорпусна будівля загальною площею 2109,74 м , яка

є обласною комунальною власністю. Фактична наявність навчальних приміщень в
2 . 

розрахунку на одного студента становить 10,1 м .В ся прилегла до училища територія та

приміщення утримуються в належному санітарному стані

В училищі створено веб-сайт, призначений для інформування населення про 

діяльність навчального закладу та обміну інформацією між викладачами і студентами. 

На сайті представлена інформація про історію створення закладу, інформація для 

студентів та абітурієнтів, новини з життя колективу.

Для забезпечення навчально-виховного процесу за спеціальністю 5.02020401 

Музичне мистецтво задіяно 76 викладачів, з яких штатних -  68 та 8 -  за

сумісництвом; 44 викладача мають вищу категорію, 15 - першу, що складає разом 

75,6 % до загального контингенту; 10 мають звання „старший викладач”, а 28 викладачів 

-  „викладач-методист”, що складає сумарно 48,7 % до загального числа викладачів.

Крім викладачів, навчальний процес забезпечують концертмейстери в кількості 28 

осіб, з яких 11 - основних, 17 -  сумісники, 33 особи адміністративно-господарського 

персоналу.

Інформація про в.о.директора училища:

Ряба Інна Миколаївна -  1980 року народження, у 2005 році закінчила Київській 

національний університет культури і мистецтв, у 2016 році - ДВНЗ "Університет 

менеджменту освіти", за фахом - диригент народного хору, викладач. На посаді 

в.о.директора працює з 10 лютого 2017 року, викладач вищої категорії, педагогічне 

звання «Старший викладач».

ВИСНОВОК: надана Уманським обласним музичним училищем

ім. П. Д. Демуцького інформація є достовірною. Оригінали всіх засновницьких та 

статутних документів, матеріали акредитаційного самоаналізу за переліком, 

обсягом та повнотою відповідають вимогам Положення про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у  вищих навчальних закладах та вищих 

професійних училищах.
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2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Училище приділяє велику увагу організації профорієнтаційної роботи, основною 

метою і завданням якої є забезпечення якісного формування контингенту студентів. У 

зв язку з демографічною кризою, питання формування контингенту студентів 

знаходиться на постійному контролі дирекції, ГЦК, викладачів з фаху.

Організація роботи з прийому студентів проводиться відповідно до наказу МОН 

України Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України", 

"Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України" та "Правил 

прийому до Уманського обласного музичного училища ім. П. Д. Демуцького".

Приймальна комісія керується законодавчими та нормативними вимогами в галузі 

освіти, принципами демократичності, прозорості та гласності.

До ЄДЕБО Міністерства освіти і науки України своєчасно подається інформація 

щодо формування, розміщення і контролю виконання державного замовлення і випуску 

фахівців.

Наказом директора училища щорічно затверджується склад приймальної, 

екзаменаційної і апеляційної комісій. До роботи у складі комісій залучаються найбільш 

досвідчені працівники училища.

Прийом заяв і документів від вступників проводиться в терміни, передбачені 

«Умовами прийому до вищих навчальних закладів України» та Правилами прийому до 

музичного училища. У вестибюлі училища оформлюється стенд «На допомогу 

абітурієнту», де розміщуються зразки оформлення документів для вступників та 

відповідна інформація. Правила прийому та вимоги до проведення творчих конкурсів 

щорічно оновлюються та розміщуються на сайті училища та у соціальній мережі 

РасеЬоок.

Вся документація, що стосується роботи екзаменаційних комісій, затверджується 

директором училища і ведеться державною мовою.

Зарахування абітурієнтів здійснюється на основі нормативних документів і 

оформлюється відповідним протоколом засідання приймальної комісії. На підставі 

рішення приймальної комісії директор училища видає наказ про зарахування вступників 

до складу студентів.
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Основним джерелом поповнення контингенту студентів є початкові спеціалізовані 

мистецькі навчальні заклади м. Умані, Черкаської області та прилеглих до неї районів, 

школа педагогічної практики при училищі. Але з кожним роком спостерігається 

тенденція до збільшення вступників із числа сільської молоді та абітурієнтів з інших 

областей - Кіровоградської, Вінницької, Київської.

Велике значення в плані якісного набору абітурієнтів має школа педагогічної 

практики при училищі.

План державного замовлення виконується. За останні три роки конкурс на місця 

держзамовлення зі спеціальності «Музичне мистецтво» становив: 2015 рік -1,1; 2016 рік 

- 1,1; 2017 р ік -0,95.

З метою активізації профорієнтаційної роботи, залучення до училища талановитої 

молоді щорічно проводиться День відкритих дверей, конкурси виконавської 

майстерності, обласна музично-теоретична олімпіада серед учнів початкових 

мистецьких навчальних закладів, огляд-конкурс творчих колективів музичних шкіл та 

шкіл мистецтв.

На щорічних семінарах викладачів музичних шкіл області обговорюються 

перспективи прийому студентів до училища у наступному році, уточнюються вимоги та 

зміни до вступних екзаменів.

Викладачі училища закріплені за початковими мистецькими навчальними 

закладами Уманської методичної зони, де проводять відкриті уроки, майстер-класи, 

надают методичну допомогу викладачам, спілкуються із батьками та учнями, 

знайомлять їх із особливостями спеціальності та перспективами навчання в училищі.

З метою збереження контингенту студентів в училищі проводиться відповідна 

профілактична робота:

- налагоджена система обліку пропусків занять;

- працює старостат училища;

зі студентами, схильними до правопорушень, проводиться відповідна робота на 

виховних годинах, засіданнях циклових комісій;

щомісяця на засіданнях адміністративної ради училища розглядаються питання 

поточної успішності, відвідування занять та дотримання правил поведінки.
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Поряд з проведенням вищезазначених заходів за останні 3 роки відраховано 39 

осіб, з них: за невиконання навчального плану -  9, за порушення дисципліни -  2, 

переведено в інші навчальні заклади -  2, з інших причин -  26.

ВИСНОВОК: перевірка показала, що формування контингенту студентів 

здійснюється відповідно до чинних умов; активна профорієнтаційна робота в 

навчальному закладі дозволяє на належному рівні проводити щорічний прийом 

абітурієнтів з числа найбільш підготовленої та талановитої молоді; порушень при 

зарахуванні на перший курс немає; ліцензований обсяг прийому не перевищується.

Навчальний процес в училищі здійснюється відповідно до Законів України "Про 

освіту", "Про вищу освіту", Указів Президента України "Про національну доктрину 

розвитку освіти", "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в 

Україні", постанов, наказів та інструктивних листів Кабінету Міністрів України, що 

регулюють діяльність ВНЗ, Положень про організацію навчального процесу у вищих 

закладах освіти.

Зміст підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 “Музичне 

мистецтво” визначено складовими галузевих стандартів вищої освіти: освітньо- 

кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою і відображено в 

навчальному плані підготовки фахівців училища.

У серпні 2017 року на засіданні педагогічної ради розглянуто і ухвалено варіативні 

частини ОПП та ОКХ підготовки молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.02020401 

“Музичне мистецтво”. З вересня 2010 року училище працює за навчальними планами, 

згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №587 від 

17.06.2010 р.

Нові навчальні плани спеціальності 5.02020401 "Музичне мистецтво" складено за 

типовою формою, рекомендованою Міністерством освіти України, обсягом 180 

кредитів ЕСТ8, 120 - нац.кредитів (6480 годин) навчального часу підготовки 

молодшого спеціаліста.

3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
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На підставі навчального плану, згідно з "Положенням про організацію освітнього 

процесу в музичному училищі" складаються робочі навчальні плани.

У робочому навчальному плані є графік навчального процесу на поточний 

навчальний рік, вказано співвідношення навчальних теоретичних (практичних) та 

самостійних годин на кожну навчальну дисципліну, передбачені терміни підсумкового 

контролю.

В училищі відпрацьована структурно-логічна послідовність вивчення навчальних 

дисциплін. Відповідно до неї вивчення дисциплін гуманітарного і соціально- 

економічного циклу, циклу професійно-орієнтованих дисциплін проводиться 

паралельно з вивченням дисциплін спеціального циклу.

Керуючись нормативними документами Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства культури України, училище вносить відповідні зміни до робочих 

навчальних планів. Реалізація внесених змін і доповнень до навчальних планів 

забезпечується роботою заступників директора, головами предметно-циклових комісій.

Училище забезпечене типовими навчальними програмами. З дисциплін, програми з 

яких відсутні або застаріли, викладачі (на підставі старих програм) за рахунок 

доповнень, з урахуванням сучасних вимог, розробили свої програми, які були 

розглянуті на засіданнях циклових комісій і затверджені методичною радою училища. 

Аналіз діючих навчальних програм свідчить про 100% забезпечення навчального 

процесу.

З урахуванням годин навчального плану в училищі розроблені робочі навчальні 

програми з кожної навчальної дисципліни. У зміст робочих навчальних програм 

вносяться зміни та доповнення відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, 

Закону України “Про мови”, Державної національної програми “Освіта”, Концепції 

національного виховання в Україні. В робочі навчальні програми включені такі 

розділи: анотація на курс, опис навчальної дисципліни (кількість аудиторних та 

самостійних годин, види, форми контролю), тематичний план, зміст програми, 

самостійна робота студентів, критерії оцінювання, список навчально-методичної 

літератури.

Велика увага приділяється методичному забезпеченню самостійної роботи 

студентів.

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк



Питання ведення навчальної документації, виконання навчальних планів і програм 

обговорюється на засіданнях циклових комісій, методичних радах. Коригування змісту 

програм здійснюється рішенням предметно-циклових комісій і затверджується 

заступником директора з навчальної роботи.

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою професійної підготовки 

майбутніх фахівців і має на меті закріплення, поглиблення, апробацію знань, 

отриманих студентами в процесі навчання. Практичне навчання студентів 

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. №93 

(редакція від 20.12.1994 р. №351), рішень Колегії Міністерства освіти і науки України 

від 05.07.2001 р. та від 04.02.2002 р.

Навчальними планами передбачено проведення таких видів практики: педагогічна 

практика, концертно-виконавська практика (усі виконавські спеціалізації), практика 

роботи з оркестром, практика роботи з хором, концертмейстерська практика, 

лекторська практика, практика викладання сольфеджіо та музичної літератури. Для 

кожного виду практики розроблені робочі програми, що регламентують завдання, зміст 

та обсяг діяльності студентів з відповідного виду практики, взаємодію з базовими 

предметами, вимоги до індивідуальних планів практикантів, критерії оцінювання тощо.

ВИСНОВОК: зміст освітньої програми та організаційне забезпечення 

навчально-виховного процесу підготовки фахівців зі спеціальності 5.02020401 

«Музичне мистецтво» відповідає існуючим державним стандартам, нормативним 

документам; навчальний процес здійснюється згідно з усіма сучасними вимогами 

до виконання навчального плану, навчальних і робочих програм із дисциплін; 

відхилень від існуючих вимог та стандартів немає.
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Освітня діяльність училища, направлена на забезпечення якісної підготовки 

молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво, здійснюється 

відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо 

кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення.

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців здійснюється у 

відповідності до таких документів: Положення про організацію навчального процесу 

у вищих навчальних закладах, Положення про державний вищий заклад освіти, 

Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови», державних 

стандартів освіти, навчальних планів та інших нормативних актів Міністерства освіти 

і науки України і Державного методичного центру навчальних закладів культури 

України, внутрішньоучилищних документів, які регламентують роботу структурних 

підрозділів, викладачів і співробітників.

Групові та індивідуальні заняття в училищі проводяться за постійним розкладом, 

який затверджується директором перед початком кожного семестру. Тижневе 

навантаження студентів не перевищує 36 годин на тиждень при 6-денному робочому 

тижні. Всі викладачі мають індивідуальні розклади занять, які відповідають 

нормативним вимогам.

У відповідності до діючих навчальних планів в училищі діє система оцінювання 

знань студентів що включає поточний, рубіжний та підсумковий контроль. Щорічно 

розробляються графіки навчального процесу, в яких визначено терміни навчання та 

форми контролю знань студентів.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційно-практичних і 

індивідуальних занять. Рубіжний контроль знань студентів -  атестації серед 

семестрів. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію студентів, проводиться у формах семестрового іспиту, диференційованого 

заліку та заліку. Державна атестація студентів здійснюється Державною 

кваліфікаційною комісією у формі складання державних іспитів.

Викладачі училища постійно працюють над удосконаленням навчально- 

методичних комплексів дисциплін: розроблені конспекти методичні вказівки

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ
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до проведення групових та індивідуальних занять, контрольні завдання, складені 

тести до основних програмових тем для контролю знань студентів, постійно 

поновлюються завдання екзаменаційних білетів та заліків. Розроблені також завдання 

та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, а до окремих тем 

підготовлені лекції. Комплекси представлені в повному обсязі і відповідають 

вимогам методичного забезпечення занять. Матеріали комплексів накопичуються і 

зосереджуються в навчальних кабінетах та у окремих викладачів.

На підставі навчальних програм дисциплін, де в кожному розділі після змісту 

навчального матеріалу означені знання і уміння, які повинні набути студенти, 

викладачами розроблені критерії оцінювання знань з кожної дисципліни, що 

дозволяють дотримуватись об’єктивності в єдиному підході до визначення якості 

успішності студентів. В училищі діє 12-бальна система оцінювання навчальних 

досягнень студентів.

В училищі ведеться постійний аналіз стану забезпечення студентів спеціальною, 

навчальною і довідниковою літературою та облік надходження нової літератури. 

Забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою складає 

близько 85%. Певною проблемою є забезпечення навчальними посібниками фахових 

дисциплін. Це пов’язано з недостатністю в державі виданнь посібників відповідного 

напрямку.

Контроль за навчально-виховним процесом в училищі здійснюється згідно плану 

внутрішнього контролю та планів роботи всіх підрозділів, де передбачено контроль 

за виконанням навчальних планів та програм, графіку навчального процесу, контроль 

за якістю проведення навчальних занять, директорських контрольних робіт, 

самостійної роботи студентів, методичної роботи викладачів циклових комісій, 

проходження практики студентів, а також контроль ведення навчальної документації, 

проведення виховних годин, роботи гуртків та спортивних секцій.

З метою вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності 

викладачів, удосконалення організації навчального процесу, в училищі працює 

педагогічна рада, засідання якої проводяться згідно з планом роботи, не менше, ніж 

один раз на два місяці. Порядок денний та рішення засідань педагогічної ради 

фіксуються протоколами, тематика засідань охоплює різі ємні питання. Усі
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рішення педагогічної ради обов'язкові для виконання, обговорюються на циклових 

комісіях, вирішуються та висвітлюються в протоколах засідань циклових комісій.

Центром вирішення методичних проблем є методична рада, яка проводить 

засідання один-два рази на квартал згідно з планом роботи, затвердженим 

директором училища, на яких розглядаються актуальні питання навчально-виховної 

та методичної роботи. Про стан і результати своєї роботи методична рада звітує 

перед педагогічною радою.

Велику допомогу у вирішенні питань підвищення ефективності навчально- 

виховного процесу викладачам надає методичний кабінет училища, де 

систематизовано всю програмно-методичну базу підготовки молодших спеціалістів, 

матеріали з питань управління і керівництва навчально-виховним процесом, методичні 

розробки викладачів, матеріали передового досвіду педагогічних працівників. Ведеться 

кропітка робота щодо надання методичної допомоги викладачам у формуванні 

навчальних та робочих навчальних програм, індивідуальних робочих планів.

Постійно надається допомога у плануванні роботи циклових комісій, школи 

молодого викладача, у вивченні, узагальненні та впровадженні у практику передового 

педагогічного досвіду викладачів, новітніх технологій навчання.

В Уманському обласному музичному училищі ім. П. Демуцького сформована чітка 

система виховної роботи, орієнтована на підготовку фахівців, здатних забезпечити 

розвиток, збагачення та збереження національної культури. Вона базується на науковій 

методології, гуманізації навчально-виховного процесу, загально - людських цінностях, 

національних традиціях і спрямовується на набуття молодим поколінням соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування у молоді рис 

справжніх, всебічно розвинених громадян Української держави, патріотів України.

Основні засади виховною процесу в музичному училищі регламентуються чинним 

законодавством України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, 

стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді 2016-2020 роки, 

Положеннями училища «Про студентське самоврядування» та Статуту училища.

У становленні системи виховної роботи значну роль відіграють куратори 

академічних груп, які у тісній співпраці зі студентами, батьками, керівниками гуртків, 

викладачами організовують і спрямовують навчально - вик “ роцес у групі так,
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щоб забезпечити перехід від виховання до самовиховання. Вони творчо підходять до 

організації і проведення різноманітних виховних заходів, активно використовують 

сучасні форми організації виховної діяльності.

Формуванню у студентів соціальної активності і відповідальності сприяє робота 

органу студентського самоврядування -  студентської ради, яка розглядає різноманітні 

питання студентського життя, спрямовані на вдосконалення навчально-виховного 

процесу в училищі, наукову і творчу діяльність студентів. Органи студентського 

самоврядування активно співпрацюють з адміністрацією училища, профспілковими 

органами щодо правового й соціального захисту студентів, беруть участь у засіданнях 

стипендіальної комісії, контролюють дотримання правил внутрішнього розпорядку, 

тощо.

Підвищенню змісту навчального і виховного процесу шляхом популяризації 

музичної, навчальної та художньої літератури всебічно сприяє діяльність бібліотеки 

училища, яка спрямована на виховання у студентів інформаційної культури, любові до 

книги, культури читання.

Значна увага в училищі приділяється пропаганді здорового способу життя, здобуття 

знань і формувань життєвих навичок щодо забезпечення повноцінного фізичного 

розвитку студентів.

В музичному училищі створено всі умови для цілеспрямованого духовного, 

культурного, інтелектуального розвитку, соціальної підтримки особистості. 

Педагогічний колектив навчального закладу переймається пошуком нових форм і 

методів навчання та виховання молоді. Навчально-виховний процес орієнтований на 

формування професійно-компетентної, освіченої, культурної, патріотичної особистості.

ВИСНОВОК: організація навчального процесу в Уманському обласному

музичному училищі ім. П. Д. Демуцького відповідає існуючим вимогам нормативних 

документів та державним стандартам. Впровадження в навчальний процес нових 

форм і методів навчання та існуюча система контролю знань сприяють 

підвищенню об’єктивності визначення рівня підготовки студентів. Забезпеченість 

навчального процесу необхідними навчально-методичними матеріалами, надає 

можливість проводити якісну підготовку фахівців.
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5. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Уманське обласне музичне училище має професійний склад педагогічних та 

адміністративно-господарських працівників, які мають великий досвід роботи.

Навчання на курсах підвищення кваліфікації проводиться згідно графіку не рідше 

одного разу на п’ять років. Всі викладачі спеціальних дисциплін пройшли курси 

підвищення кваліфікації на базі Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

у січні 2017 року.

Систематично, згідно затвердженого графіка та у відповідності до Закону України 

"Про освіту", згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 №930, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за №1255/18550, з 

Положенням про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально- 

методичних установ сфери культури (наказ МОН №75 від 31.10.2011 р., зареєстровано в 

Міністрестві юстиції України 17.11.2011р. за №1311/20049 зі змінами, внесеними 

наказом Міністерства культури України від 07.08.2014 №1020/25797) в училищі 

проходить атестація педагогічних працівників.

За останні п ’ять років атестацію пройшли 66 викладачів та 31 концертмейстер. 

Педагогічна кваліфікаційна категорія була підтверджена 49 викладачам, встановлена -

18 викладачам, педагогічне звання «Старший викладач» підтверджено - 3 викладачам, 

присвоєно -  3 викладачам, «Викладач-методист» підтверджено - 19 викладачам, 

присвоєно -  8 викладачам. Підтверджено концертмейстерську кваліфікаційну категорію

19 концертмейстерам, встановлено - 14 концертмейстерам.

Всі викладачі мають вищу освіту, яка за фахом відповідає дисциплінам, що 

викладаються.

Переважна більшість педагогічних викладачів має стаж педагогчінї роботи понад 

10 років. Середній вік викладацького складу -  47 років. Плинність педагогічних кадрів 

має соціально-об’єктивний характер (вихід на пенсію, смерть, переїзд в іншу місцевість 

тощо).

Накази про зарахування викладацького складу на посади оформлено відповідно 

до чинного законодавства. Трудові книжки основних працівників у наявності, 

оформлені згідно з вимогами КзПП України і зберігаються ' ' і кадрів училища.
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Тарифікаційні списки викладачів складено відповідно до нормативних документів та 

рішення атестаційної комісії. Склад керівних та педагогічних кадрів училища 

забезпечує навчально-виховний процес, проте дирекції необхідно залучати на 

виконавські спеціалізації молодих фахівців -  випускників музичних академій України.

Соціальні умови праці, режим роботи та відпочинку для працівників училища 

відповідають чинним нормам трудового законодавства України. В навчальному закладі 

згідно статуту та правил внутрішнього розпорядку передбачено шестиденний робочий 

тиждень для педагогічних працівників з одним вихідним днем (неділя) та п’ятиденний 

40-годинний робочий тиждень із двома вихідними для працівників адміністративно- 

господарського персоналу.

Графіки надання відпусток щорічно затверджується до 5 січня поточного року. 

Педагогічним працівникам надається щорічна відпустка тривалістю 56 календарних 

днів під час літніх канікул. Крім основних щорічних відпусток передбачається надання 

додаткових відпусток за ненормований робочий день відповідно до умов колективного 

договору, соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної плати відповідно 

до чинного законодавства України.

ВИСНОВОК: кадрове забезпечення Уманського обласного музичного училища 

ім. П. Д. Демуцького зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідає 

вимогам Положення про акредитацію вищих навчальних закладів; якісний кадровий 

склад та їх професійна й педагогічна майстерність повністю забезпечує підготовку 

фахівців за даною спеціальністю. Стан соціальної сфери відповідає діючим 

нормативним вимогам, створені необхідні умови для роботи й відпочинку.

Поряд з цим, комісія рекомендує продовжити поповнення педагогічного 

колективу молодими кадрами із відповідною освітою та науковими ступенями.
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6. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Навчально-матеріальна база музичного училища забезпечує виконання навчальних 

планів і програм, створює умови для якісної підготовки кваліфікованих спеціалістів, 

забезпечує навчально-виховний процес і відповідає вимогам, які визначені для вищих 

навчальних закладів І рівня акредитації.

> На даний час матеріальне забезпечення навчально-виховного процесу в училищі

вирішується позитивно шляхом встановлення різноманітних контактів з підприємцями, 

виробничими колективами та завдяки концертній діяльності студентів.

Приміщення училища -  це двокорпусна будівля загальною площею 2109,74 м2, 

яка є обласною комунальною власністю. В навчальному корпусі училища розташовано 

40 навчальних аудиторій, велика (250 посадочних місць) концертна зала, спортивна 

зала, з наявністю відповідного спортивного обладнання та душової, їдальня на 40 місць, 

бібліотека, фонотека, кабінет ТЗН, майстерня по ремонту і настроюванню музичних 

інструментів, студія відео-аудіо запису, клас-музей П.Д.Демуцького, 7 навчальних 

кабінетів. Всі кабінети мають паспорти, які оформлені згідно існуючих вимог. Кожна 

навчальна аудиторія забезпечена відповідним музичним інструментарієм та 

музичною апаратурою. Санітарно-технічний стан аудиторій відповідає санітарно- 

гігієнічним нормам.

В центральному навчальному корпусі функціонує бібліотека, в роботі якої 

належна увага приділяється забезпеченню навчального процесу навчальною, 

довідковою та нотною літературою, особливо україномовною. На 01.10.2017 року 

загальний фонд бібліотеки становить 31384 екземпляра, з них посібників - 1994, 

художньої - 2778, нотної літератури - 26612 екземплярів. Училище отримує 7 

періодичних видань, які оформлені за позабюджетні кошти.

Належну допомогу у проведенні занять з музично-теоретичного циклу надає 

фонотека училища, де упорядковані записи програмних музичних творів для 

забезпечення навчального процесу та є комп’ютер з доступом до мережі Інтернет.

Навчальний процес забезпечений технічними засобами навчання: є комп’ютерна 

техніка (23 комп’ютера, 12 принтерів), шість БУБ-програвачів, 12 телевізорів, 

проектор, відеокамера, два комплекти підсилюючої апаратури, 6 акустичних систем. 

На балансі училища знаходиться: роялів - 6, фортепіано - 63, нифрше фортепіано - 1, 
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духових інструментів - 63, струнних інструментів - 15, електричних гітар - 3, ударних 

установок -2 .

В училищі є легковий автомобіль М-2141.

Щорічно проводиться інвентаризація основних фондів. Передача до списання 

морально та фізично застарілого обладнання проводиться спеціальною комісією, про 

що складається акт, який затверджується директором училища.

Наявна матеріально-технічна база, рівень її стану та укомплектованість 

обладнанням та інвентарем дозволяє забезпечити нормальні умови праці 

педагогічних працівників, навчально-допоміжного персоналу і навчання студентів 

училища

Матеріальна база у 2013-2017 роках значно була покращена.

Для створення належних умов для забезпечення навчально-виховного процесу 

було проведено ряд робіт:

- збудовано гараж;

- здійснено капітальний ремонт: навчального корпусу №3, даху навчального

корпусу №1, концертної зали училища, туалетної кімнати 2 поверху з заміною 

сантехніки, дверей та керамічної плитки;

- проведено ремонт спортивного залу, вставлено пластикові вікна, відремонтовано 

душову та роздягальні;

- замінено вхідні двері, обкладено новою плиткою фасад, сходи центрального входу 

училища, встановлено нові поручні та збудовано пандус;

- замінено водосточні труби;

- відремонтовано та облаштовано вестибюль училища;

- проведено поточний ремонт аудиторій та службових приміщень училища, 

замінено дереві’яні рами на пластикові.

Проведено роботи з благоустрою території: здійснено посадку декоративних дерев 

та зелених насаджень, облаштовано квітники та ландшафтні майданчики, встановлено 

лавочки в зоні відпочинку студентів, викладено доріжки з плит, завершено обрізку 

аварійно небезпечних дерев.

Придбано:

- нові сценічні костюми для всіх колективів училища;
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- нові меблі, стільці та жалюзі;

- широкополосні мікрофони та тримачі для них, мікрофонні кабелі, мікрофон і 

пульт для навчальної та концертної діяльності студентів, акустичні колонки, компресор, 

проектор та ноутбук, відеокамеру;

- електроінструменти (електропилку, сварочний апарат, болгарку, електрорубанок, 

шуруповерт), праску для догляду за концертними костюмами творчих колективів 

училища;

- сучасні підручники українською мовою з музичної літератури;

- виготовлено нові стенди;

- встановлено систему відеоспостереження, датчики руху в системі освітлення 

коридорів училища з метою економії споживання електроенергії;

Всі ремонтні роботи були проведені власними силами.

За рахунок загального фонду були виділені кошти на придбання:

- 2013 рік - 5 000 грн.

- 2014 рік - 5 200 грн.

- 2015 рік - 5 900 грн.

- 2016 рік - 7 000 грн., за окремими листами та проханнями додатково 150 000 грн. 

на придбання матеріалів для ремонту даху основного корпусу училища, 159 840 грн. на 

придбання матеріалів для ремонту та обладнання концертного залу.

На постійному контролі знаходиться санітарно-технічний стан будівлі, 

відповідність її вимогам техніки безпеки та протипожежної безпеки. Регулярно 

проводиться інструктаж працівників училища з охорони праці та техніки безпеки, 

ведуться журнали обліку.

Фінансово-господарська база училища складається з основних, оборотних 

малоцінних, швидкозношуваних предметів та фінансових цінностей. Училище 

фінансується Департаментом культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкаської 

облдержадміністрації за рахунок бюджетних коштів, а також від надходження коштів на 

спеціальні рахунки за надані платні послуги.

Загальний обсяг державного бюджетного фінансування фактично збільшився.
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Заробітна плата та стипендія виплачується своєчасно відповідно до колективного 

договору. Порушень термінів виплати не було. Фінансово-господарська діяльність в 

училищі здійснюється у відповідності до законодавчих та нормативних актів України.

ВИСНОВОК: матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу 

зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідає сучасним державним 

вимогам; разом з тим, для вдосконалення матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу необідно поповнити комп’ютерну базу училища як сучаним 

обладнанням, так і навчально-програмним забезпеченням на електронних носіях, 

придбати нові підручники; потребує вирішення проблема придбання музичних 

інструментів.

Рівень підготовки студентів спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво 

оцінювався за результатами екзаменаційної сесії, комплексних контрольних робіт (ККР) 

та за результатами здачі державних екзаменів.

Планом підготовки до акредитації спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво 

було передбачено проведення комплексних контрольних робіт з таких дисциплін: цикл 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки -  «Культурологія», «Іноземна мова 

(за профспрямуванням)», «Історія України»; цикл природничо-наукової підготовки -  

«Психологія і педагогіка», «Світова музична література», «Українська музична 

література»; цикл професійної та практичної підготовки -  «Спеціальний клас», «Клас 

ансамблю», «Методика».

Зміст робіт відповідає робочим навчальним програмам курсів відповідних 

дисциплін. ККР проводились відповідно до затвердженого графіка. Комплексні 

контрольні роботи виконували студенти 2, 3, 4 курсів.

7. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ І ВИКОРИСТАННЯ ВИПУСКНИКІВ
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За підсумками виконання ККР (самоаналіз) отримані такі результати:

Назва циклу дисциплін Абсолютна
успішність

Якість
успішності

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
(іноземна мова за профспрямуванням, історія України, 
культурологія)

93,4% 74,4%

Цикл природничо-наукової та фундаментальної 
підготовки: (педагогіка і психологія, українська музична 
література, світова музична література)

91,2% 62,3%

Цикл професійно-практичної підготовки: (спеціальний 
клас, клас ансамблю, методика)

99,5% 86,3%

За результатами останньої екзаменаційної сесії успішність студентів спеціальності

5.02020401 Музичне мистецтво склала 96 %, якість -  78 %. З циклу дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки успішність склала 98 %, якість знань 

-  73 %; з циклу природничо-наукової підготовки успішність склала 99 %, якість знань - 

83 %; з циклу професійної та практичної підготовки успішність склала 90,5 %, якість 

знань -  78%.

Велика увага в училищі приділяється роботі з обдарованою молоддю в гуртках, 

спортивних секціях, участь у науково-практичних конференціях, конкурсах, фестивалях 

усіх рівнів. Так, за останні п’ять років студенти училища на міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних конкурсах 37 раз ставали володарями Гран-прі, 122 

раза здобували перші місця, 76 раз -другі, 52 раза -  треті, 19 раз ставали дипломантами 

конкурсів.

Згідно з навчальним планом із спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво 

передбачено практичне навчання студентів за такими напрямами: педагогічна практика, 

концертмейстерська практика, диригентська практика, концертно-виконавська практика, 

практика роботи з хором, лекторська практика. Практичне навчання студентів повністю 

забезпечене кількістю баз практики: оркестри народних та духових інструментів, хор 

училища, чоловічий та жіночі вокальні ансамблі. Основною базою практики є школа 

педагогічної практики при училищі. Перелік баз практики складається на початку 

навчального року і затверджується директором. До керівництва практиками залучені 

досвідчені фахівці. Програми з усіх видів практики виконуються повністю. Якісний 

показник з усіх видів практики - 100%. Планова, облікова та звітна документація 

оформлена відповідно до діючих вимог.

Голова експертної комісії    Я. В. Сверлюк



Завершальним етапом підготовки фахівців є державна атестація випускників. В 

навчальному закладі розроблена система підготовки до державних екзаменів - 

прослуховування державних програм з фаху, диригування, ансамблів; робота 

випускників з колективами -  хором, оркестрами. До проведення комплексного екзамену 

з основ педагогічної майстерності проводяться консультації. Більшість програм 

випускників виконавських спеціалізацій мають практичну спрямованість, враховують 

індивідуальні здібності студентів.

За підсумками державних іспитів в 2013 році з 41 випускника -  13 осіб (32%) 

отримали дипломи з відзнакою, в 2014 році з 57 випускників - 17 (30%), в 2015 році з 50 

випускників -  7 (14%), в 2016 році з 42 випускників - 10 (24%), 2017 році з 48 

випускників - 20 (42%).

На підставі аналізу звітів голів Державної кваліфікаційної комісії за останні три 

роки відмічено високий організаційний рівень підготовки і проведення державних 

іспитів, належний якісний рівень вмінь випускників (не нижче 90%), абсолютна 

успішність за підсумками державних іспитів складає постійно 100%.

Працевлаштування проводиться відповідно до постанови Кабінету міністрів 

України від 15.04.2015р. №216 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів 

України від 28.08.1996 р. «Про порядок працевлаштування випускників витттих 

навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».

Після закінчення училища більшість випускників продовжують навчання у ВНЗ III- 

IV рівня акредитації. За п’ять останніх років до вищих навчальних закладів України III- 

IV рівня акредитації поступило 186 осіб, що становить 78% від випуску.

З метою вивчення адаптації випускників за місцем навчання та працевлаштування 

училище підтримує з ними зв’язки, а також з керівництвом установ, де працюють 

випускники. Позитивні відгуки керівників цих установ свідчать про належний рівень 

підготовки молодших спеціалістів.

ВИСНОВОК: перевірка матеріалів і результатів успішності студентів 

свідчать про повне виконання завдань освітньої програми; аналіз звітів голів 

державних екзаменаційних комісій свідчить про високу оцінку якості підготовки 

випускників; працевлаштування випускників відбувається відповідно до чинних

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк
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вимог; переважна кількість випускників училища продовжує навчання за фахом у  

вищих навчальних закладах ІІІ-ІУрівнів акредитації.

8. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

У ході акредитаційної експертизи (з 24 по 26 квітня 2018 року) відповідно до 

затвердженого графіку були проведені ККР зі студентами II—IV курсів.

Комплексні контрольні роботи з циклу гуманітарної та соціально-економічної 

підготовки виконували студенти з історії України (II курс) , культурології (III курс), 

іноземної мови (II, III курс).

Комплексні контрольні роботи з циклу гаманітарно та соціально-економічної

Результати ККР з історії України показали що студенти II курсу успішно засвоїли 

програмовий матеріал, дають правильну оцінку подіям і явищам в історії України. 

Найбільше помилок студенти допустили у відповідях на тестові завдання щодо 

встановлення хронологічної послідовності подій. Певні труднощі викликали питання, 

пов’язані з виділенням тенденцій розвитку різних історичних етапів нашої історії.

Результати ККР з культурології (на III курсі) виявили добрі знання студентів з цієї 

дисципліни. Труднощі викликала у студентів форма розгорнутих відповідей, яка 

вимагає грамотної логічної побудови речень.

З дисципліни іноземна мова (на II, III курсах) ККР показали, що всі студенти в 

основному справились із завданнями. Вони знають термінологію та лексику, володіють 

особливостями усного і писемного мовлення. Студенти уміють поєднювати 

теоретичний матеріал із професійним мисленням.

ККР з дисциплін світова музична література виконували студенти II, IV курсів, з 

української музичної літератури - студенти III курсу. Більшість з них успішно засвоїли 

навчальний матеріал і продемонстрували достатній рівень знань. Студенти знають 

біографію, творчий шлях композиторів, аналізують музичні твори, їхні жанрові 

особливості.

підготовки

Комплексні контрольні роботи з циклу природничо-наукової та 

фундаментальної підготовки

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк
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До недоліків слід віднести невміння повністю розкрити теоретичні питання, які 

характеризують і визначають стиль композитора.

Результати ККР з педагогіки та психології показали, що студенти досить якісно 

засвоїли основні поняття, які дають змогу забезпечити фундаментальну професійну 

підготовку педагога-музиканта.

Комплексні контрольні роботи з циклу професійно-практичної підготовки

З дисципліни спеціальний клас (виконавські спеціалізації), диригування 

(спеціалізація «Хорове диригування»), сольний спів (спеціалізація спів) результати ККР 

показали що всі студенти володіють необхідними виконавськими навичками, мають 

добру технічну базу, основи диригентської техніки, належний рівень вокально-технічної 

майстерності. В репертуарі студентів твори української та зарубіжної класики, сучасних 

композиторів. Репертуар відповідає індивідуальним можливостям студентів. Потребує 

дальшого вдосконалення робота над поліфонічними творами та відчуття форми творів, 

що виконуються

З дисципліни клас ансамблю (виконавські відділи) та вокальний ансамбль 

(спеціалізація хорове диригування, спів) студенти показали гарні результати, 

продемонстрували знання ансамблевого репертуару, культуру спільного музикування.

В подальшому більше уваги потрібно приділяти інтонаційній злагодженості 

звучання та розвивати емоційне відношення до музики, естетичний смак.

З методики викладання музичної літератури та методики навчання гри на 

інструменті студенти продемонстрували добрий рівень підготовки і необхідні знання 

для майбутнього педагога -  музиканта.

23

Підсумки виконання ККР (за результатами експертизи):

Назва циклу дисциплін Абсолютна
успішність

Якість
успішності

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки:
(іноземна мова за профспрямуванням, історія України, 
культурологія)

93,1 % 76,4%

Цикл природничо-наукової та фундаментальної 
підготовки: (педагогіка і психологія, українська музична 
література, світова музична література)

95,2 % 78,3 %

Цикл професійно-практичної підготовки: (спеціальний 
клас, клас ансамблю, методика)

100 % 88,0 %

Голова експертної комісії & Я. В. Сверлюк
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Розбіжність між показниками результатів ККР самоаналізу та акредитаційної 

експертизи складає:

- цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки - абсолютна успішність - 

93,1 %, якісна успішність - 76,4 %, розбіжність становить відповідно + 0,3% та + 2,0 %;

- цикл природничо-наукової та фундаментальної підготовки - абсолютна 

успішність - 95,2 % , якісна успішність - 78,3% , розбіжність становить відповідно 

+ 4,0 % та + 16,0 %;

- цикл професійно-практичної підготовки - абсолютна успішність - 100 %, якісна 

успішність - 88,0 %, розбіжність становить відповідно + 0,5 % та +1,7 %.

ВИСНОВОК: в цілому підтверджено якість підготовки фахівців та 

об’єктивність оцінювання знань студентів викладачами училища. Розбіжність 

між показниками успішності за результатами самоаналізу і результатами 

експертизи незначні і знаходяться в межах норми. Студенти мають достатній 

рівень знань.

Експертна комісія вважає, що рівень освітньої діяльності, якість підготовки 

фахівців в Уманському обласному музичному училищі ім. П. Д. Демуцького 

відповідають державним вимогам і надають право навчальному закладу 

здійснювати освітню діяльність за заявленим рівнем акредитації.

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк



9. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА
ЗАХОДИ З  ЇХ УСУНЕННЯ

За діяльністю навчального закладу здійснюється контроль Міністерством культури 

України, департаментом культури та взаємозв’язків з громадькістю Черкаської 

облдержадміністрації, санітарною епідеміологічною службою, державним пожежним 

наглядом, Держнаглядом охорони праці та ін.

Під час проведення попередньої акредитації спеціальності 5.02020401 Музичне 

мистецтво експертною комісією висловлені рекомендації по покращенню роботи 

навчального закладу а саме:

необхідно збільшити кількість підручників зі спеціальних дисциплін державною 

мовою та періодичних фахових видань;

- продовжити удосконалення навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення дисциплін;

- вжити заходів щодо поліпшення стану інструментального фонду та придбання 

нових музичних інструментів;

- вирішити питання поповнення комп’ютерного забезпечення навчального 

процесу;

- покращити профорієнтаційну роботу з метою більш якісного відбору абітурієнтів 

та забезпечення потреб регіону професійними фахівцями.

Адміністрація та педагогічниий колектив училища, реагуючи на зауваження, 

розробили заходи щодо втілення рекомендацій, а саме:

проаналізувати на засіданнях циклових комісій пропозиції, висловлені під час 

акредитації та враховувати їх у подальшій роботі;

активно використовувати та впроваджувати в навчальний процес інтерактивні 

методи навчання, інформаційні комп’ютерні технології;

вдосконалювати систему підвищення професійної майстерності викладачів через 

проведення майстер-класів, відкритих занять, написання методичних розробок, 

взаємовідвіду вань;

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк



- удосконалювати комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, 

постійно поновлювати та поповнювати дидактичний матеріал професійного 

спрямування;

поповнювати навчальні кабінети технічними засобами навчання; 

постійно забезпечувати ремонт музичних інструментів;

поповнювати бюджет училища для зміцнення матеріально-технічної бази, 

оновлення інструментарію за рахунок залучення спонсорської допомоги та 

ведення активної концертної діяльності у місті та за його межами; 

продовжувати подальший розвиток мовленнєвої діяльності студентів під час 

навчання та позааудиторної діяльності;

взяти під контроль та включити в роботу циклових комісій підвищ ення 

професійного рівня викладачів шляхом застосування різних форм самоосвіти, 

ознайомлення з педагогічним досвідом колег та видатних музикантів сучасності; 

при розподілі навантаження суворо дотримуватися відповідності кваліфікацій 

викладачів до ведення певних дисциплін;

атестаційній комісії училища та методичній раді більш вимогливо підходити до 

розгляду заяв працівників щодо їх атестації.

Вказані в приписах контролюючих органів зауваження були під постійним 

контролем педагогічної ради училища, про що свідчать протоколи засідань педагогічної 

ради.

ВИСНОВОК: всі зауваження експертної комісії були усунені. Зауважень 

(приписів) контролюючих державних органів, а також претензій юридичних і 

фізичних осіб щодо освітньої діяльності навчального закладу за період підготовки 

фахівців не було.

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк



10. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Організація навчального процесу в училищі здійснюється на основі Положення про 

організацію освітнього процесу в училищі, Положення про державний вищий заклад 

освіти, ЗаконівУкраїни «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про мови в Україні», 

державних стандартів освіти та інших законодавчих актів України з питань освіти.

Для підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.02020401 «Музичне 

мистецтво» в Уманському обласному музичному училищі ім. П. Д. Демуцького 

створено всі необхідні умови. Наявні нормативні документи, що забезпечують правові 

засади діяльності навчального закладу: статут училища ліцензія, відповідні внутрішні 

накази, які визначають діяльність навчального закладу, статистичні звіти.

Підготовка спеціалістів здійснюється на 7 відділах, циклові комісії яких є 

випусковими. Навчально-виховну діяльність проводять також викладачі циклової 

комісії гуманітарних і соціально-економічних дисциплін.

Всі викладачі мають відповідну фахову освіту, 56% з них має вищу категорію. Всі 

викладачі підвищили кваліфікацію в Київській Державній академії керівних кадрів 

культури і мистецтв, постійно удосконалюють свою педагогічну майстерність.

Училище має достатню матеріально-технічну базу, яка відповідає умовам 

підготовки спеціалістів, постійно удосконалюється та покращується, про що свідчать 

фінансові витрати.

Навчально-виховний процес та практичне навчання здійснюється в спеціалізованих 

кабінетах і приміщеннях, обладнаних сучасною комп’ютерною технікою та 

необхідними засобами навчання.

Всі кабінети працюють згідно розроблених планів роботи, паспортизовані та 

забезпечені навчально-методичними комплексами.

Для студентів створені належні умови харчування у студентській їдальні.

Наявність актового та спортивного залів дає можливість студентам займатися в 

спортивних секціях, гуртках, клубах за інтересами, що координується планом виховної 

роботи.

Навчально-методичне та інформаційне забезпечення за якістю і кількістю 

забезпечує всі дисципліни навчального плану. Бібліотека училища укомплектована
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підручниками та навчальними посібниками, читальний зал забезпечений необхідною 

кількістю посадкових місць, що відповідає нормам.

Комп’ютери училища підключені до мережі Ш етей  що надає можливість 

студентам та викладачам мати додаткові джерела інформації під час самостійної роботи.

Навчальні плани, освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітно-професійна 

програма засоби діагностики якості фахівців, варіативні складові ОКХ, ОПП, і засобів 

діагностики заявленої спеціальності затверджено у встановленому порядку.

Практичне навчання проводиться за графіком навчального процесу та наскрізною 

програмою практики.

Для кожної дисципліни розроблені, згідно встановлених вимог, навчально- 

методичні комплекси, які включають навчальні програми, завдання до практичних, 

семінарських занять та самостійної роботи, матеріали для контролю знань студентів та 

інше.

Результати освітньої діяльності спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» 

відповідають нормативам щодо кількості успішно та якісно виконаних контрольних 

завдань з гуманітарної та соціально-економічної підготовки, з природничо-наукової, 

фундаментальної та професійно-практичної підготовки.

Кількість випускників, які продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ рівня акредитації, 

відгуки керівників закладів культури, де працюють випускники, дають підставу 

стверджувати про достатній рівень підготовленості молодших спеціалістів зі 

спеціальності 5.02020401 Музичне мистецтво.

Адміністрацією училища приділяється велика увага розвитку соціальної сфери, 

створенню належних умов для якісного навчання та відпочинку студентів та викладачів. 

Наявні документи щодо підтвердження відповідності приміщень училища санітарно- 

гігієнічним нормам відповідають чинним вимогам.

Досягнутий рівень освітньої діяльності Уманського обласного музичного училища 

ім. П. Д. Демуцького зі спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво» відповідає 

чинним ліцензійним та акредитаційним нормативам та вимогам (таблиці додаються).
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих матеріалів акредитаційної справи Уманського обласного 

музичного училища ім. П. Д. Демуцького та враховуючи результати попередньої 

експертизи акредитаційних матеріалів експертна комісія зазначає наступне:

1. Таблицю "Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний 

процес зі спеціальності 5.02020401 "Музичне мистецтво"" було скореговано та 

доповнено інформацією про рівень наукової та професійної активності кожного 

викладача згідно пункту 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов впровадження 

освітньої діяльності.

2. Уманське обласне музичне училище ім. П. Д. Демуцького дійсно не має власного 

гуртожитку. За потреби заклад орендує приміщення для проживання у гуртожитках 

інших навчальних закладів міста Умані. Протягом міжакредитаційного періоду потреби 

в оренді не виникало.

3. В процесі перевірки матеріально-технічної бази дирекції училища було 

рекомендовано продовжувати роботу в напрямку подальшого оснащення та 

забезпечення спеціалізованих кабінетів та аудиторій мультимедійним обладнанням, 

сучасною комп’ютерною технікою і програмним забезпеченням згідно Постанови КМУ 

від 30.12.2015 р. №1187.

4. Рекомендувати керівництву навчального закладу привести робочі навчальні 

плани на 2018-2019 рік у відповідність до наказу Міністерства освіти і науки від 

26 січня 2015 року №47 "Про особливості формування навчальних планів" та окремих 

норм Закону України "Про вищу освіту", зменшивши обсяг одного кредиту ESTS з 36 

годин до 30 годин.

За результатами проведеної експертизи щодо діяльності Уманського обласного 

музичного училища імені П. Д. Демуцького з підготовки фахівців освітньо- 

кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.02020401 «Музичне 

мистецтво» експертна комісія дійшла таких висновків:

1. Матеріали акредитаційного самоаналізу, поданого до Міністерства освіти і науки 

України є достовірними.

2. Програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки фахівців зі 

спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво за освітні ікаттійним рівнем
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«Молодший спеціаліст» в училищі відповідають вимогам освітньо-професійної 

програми і забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

3. Матеріально-технічна база, кадровий потенціал навчально-методичне та 

організаційне забезпечення навчального процесу зі спеціальності «Музичне мистецтво» 

в Уманському обласному музичному училищі ім. П. Д. Демуцького відповідають 

заявленому статусу, а рівень підготовки фахівців -  державним вимогам.

4. Результати проведених експертних контрольних робіт з дисциплін гуманітарного 

та соціально-економічного, природничо-наукового, фундаментального та професійно- 

практичного циклів свідчать про належний рівень підготовки спеціалістів.

5. Порушень у діяльності Уманського обласного музичного училища 

ім. П. Д. Демуцького щодо процесу підготовки спеціалістів за звітний період у ході 

перевірки не встановлено.

6. Недоліки у діяльності училища, що були виявлені під час його попередніх 

перевірок, на даний час усунені.

7. З метою вдосконалення навчального процесу та підготовки фахівців зі 

спеціальності 5.02020401 «Музичне мистецтво за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст» експертна комісія рекомендує:

- керівництву училища активізувати роботу щодо залучення до викладацького 

складу молодих фахівців - випускників музичних академій України;

- стимулювати педагогічних працівників до підвищення кваліфікаційного рівня 

через здійснення наукової діяльності з перспективою захисту кандидатських 

дисертацій;

- вживати заходи щодо розвитку матеріально-технічної бази училища; оновлення 

інструментального фонду, поповнення комп’ютерної бази сучасним програмним 

забезпеченням;

- продовжити поповнення бібліотечного фонду навчальною, нормативною та 

довідковою літературою державною мовою; оновлення та поповнення нотного фонду, 

комплектацією навчально-програмного забезпечення на електронних носіях;

- активізувати впровадження нових інноваційних технологій у навчальний процес.
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На підставі вказаного вище експертна комісія зробила висновок про 

можливість акредитації Уманського обласного музичного училища 

ім. П. Д. Демуцького за І (першим) освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки 

молодших спеціалістів у галузі знань 0202 "Мистецтво" зі спеціальності 5.02020401 

"Музичне мистецтво" з ліцензованим обсягом прийому 60 (шістьдесят) осіб за 

денною формою навчання.

31

ГОЛОВА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 
директор Інституту мистецтв Рівненського 
державного гуманітарного університету, 
доктор педагогічних наук, професор

ЕКСПЕРТ
голова циклової комісії оркестрових 
духових та ударних інструментів 
Установи Тернопільської обласної ради 
«Тернопільське обласне державне 
музичне училище ім.С.Крушельницької»

Я. В. Сверлюк

Я. Д. Якубець

З висновками ознайомлений

В. о. директора Уманського 
обласного музичного училища 
ім. П. Д. Демуцького

Голова експертної комісії Я. В. Сверлюк


