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ім.С.С.Прокоф’єва» – вищий навчальний заклад першого рівня акредитації і у своїй
діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про вищу
освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, актами
Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти України,
Міністерства культури України, іншими законодавчими і нормативними актами України,
рішеннями Луганської обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради та обласної
державної адміністрації, наказами управління культури, національностей та релігій
Луганської обласної державної адміністрації, Статутом.
Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім.С.С.Прокоф’єва готує музикантів з
дев’яти спеціалізацій: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові
духові та ударні інструменти», «Оркестрові народні інструменти», «Хорове диригування»,
«Теорія музики», «Академічний спів», «Естрадний спів» та «Інструментальне мистецтво
естради». Кожна з них має випускників, які є прикладом для наступних поколінь студентів
і які затверджують авторитет свого навчального закладу, демонструючи високу
виконавську майстерність та якісний рівень професійної підготовки.
В училищі ведеться підготовка фахівців за денною формою навчання з таких
спеціалізацій: фортепіано; оркестрові струнні інструменти; оркестрові духові та ударні
інструменти; оркестрові народні інструменти; хорове диригування; спів академічний; спів
естрадний; інструментальне мистецтво естради; теорія музики.
Крім основних кваліфікацій за навчальними планами студенти можуть здобувати й
додаткову кваліфікацію «керівник оркестру, ансамблю».
Основними завданнями і напрямами діяльності училища згідно з Концепцією
розвитку є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі культури та мистецтва з
числа громадян України як за державним замовленням, так і за контрактами; здійснення
освітньої діяльності галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025
«Музичне мистецтво», яка забезпечує підготовку фахівців відповідного освітньокваліфікаційного рівня і відповідає стандартам вищої освіти; здійснення науковометодичної, творчої, концертно-мистецької, культурно-виховної, спортивної та оздоровчої
діяльності; забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців
з вищою освітою; вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці, сприяння
працевлаштуванню випускників; пропаганда кращих досягнень національного та
світового музичного мистецтва, підвищення культурного рівня громадян України шляхом
організації концертно-просвітницької діяльності; забезпечення культурного і духовного
розвитку особистості, виховання патріотизму і поваги до Конституції України.
Колектив почав своє творче життя у 1966 р. Історично склалися два шляхи його
діяльності: підготовка молодих фахівців для галузей культури, мистецтва та освіти і
концертно-просвітницька робота. Імідж Сєвєродонецького музичного училища пов’язується з
новаторством. З 1974 р. під керівництвом провідних фахівців Київської консерваторії
Полянського Ю.О., Рябова І.М., Котляревського І.А. розпочався експеримент з широким
використанням технічних засобів навчання. Цей досвід був поширений серед музичних
училищ України. Саме за неординарність у формах і методах навчання в 1976 р., у зв’язку з
10-річчям, училищу присвоєно ім’я С.С.Прокоф’єва (постанова Ради Міністрів УРСР №
289 від 15.06.1976 р., наказ Міністерства культури УРСР № 327 від 05 липня 1976 р.).
У 2016 р. навчальний заклад гідно відзначив 50-літній ювілей. За 50 років
діяльності підготовлено близько 2700 фахівців, більшість із них продовжили навчання у
ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. Випускники навчального закладу працюють викладачами
дитячих шкіл мистецтва, керівниками творчих самодіяльних колективів, артистами
професійних колективів міста і області.

Серед вихованців – багато видатних музикантів, чий внесок в музичне мистецтво
вже визнаний суспільством.
Нова сторінка в історії училища розпочалась із проголошенням державної
незалежності України. Розуміючи особливе місце і роль навчального закладу в процесі
гуманізації суспільства, збереження і примноження духовної мистецької скарбниці народу,
інтеграції України до європейського і світового культурного процесу, колектив провадить
значну роботу з національно-духовного відродження в галузі музичної культури та
високопрофесійного виховання творчої молоді.
Гідно продовжують традиції своїх визнаних попередників, працюють в різних
галузях вітчизняного музичного мистецтва провідні виконавці, педагоги, композитори –
випускники музичного училища.
Біля 50 випускників працюють за своєю спеціальністю у близькому та далекому
зарубіжжі: в Греції, Ізраїлі, Німеччині, Франції, Канаді, Мексиці, Іспанії, Колумбії,
Норвегії Італії, США тощо.
Музичне училище є центром академічної музичної культури, центром естетичного
виховання молоді та громадськості регіону. За рік більше 80 концертів, лекцій-концертів,
тематичних вечорів відбуваються в концертному залі навчального закладу, в
загальноосвітніх школах, в професійних ліцеях, трудових колективах міста і за його
межами. Шанувальники музики добре знають творчі колективи: симфонічний оркестр,
оркестр народних інструментів, духовий і естрадний оркестри, ансамбль скрипалів,
ансамбль бандуристів, хор і вокальний ансамбль. В цих колективах активно співпрацюють
і викладачі, і студенти, і випускники.
В колективі створені сприятливі умови для розвитку і прояву творчих здібностей
студентів. Щорічно близько 50 юних музикантів беруть участь в міжрегіональних,
всеукраїнських і міжнародних конкурсах, де посідають призові місця. Це є ще одним
підтвердженням плідної діяльності педагогічного колективу.
Велика частка діяльності колективу спрямована на профорієнтаційну роботу серед
дитячих шкіл естетичного виховання області. Педагоги музичного училища постійно
надають методичну допомогу викладачам цих шкіл, а концертні студентські бригади
проводять концерти з метою популяризації музичних інструментів, класичної та народної
музики, залучення учнів цих шкіл до продовження навчання у музичному училищі.
На базі училища щороку відбуваються кілька знакових традиційних заходів. Це
Обласний семінар-практикум «Мистецтво ХХІ століття» для викладачів дитячих шкіл
естетичного виховання, метою якого насамперед є обмін досвідом та цікавими
нововведеннями, поглиблення знань викладачів з психології, педагогіки, методики.
Обласний огляд-конкурс індивідуальної виконавської майстерності «Мистецтво і діти»
серед учнів шкіл естетичного виховання запрошує виконавців усіх спеціалізацій: в його
рамках щороку відбувається Обласна музично-теоретична олімпіада. Лауреати й
дипломанти Огляду-конкурсу, закінчивши школи, продовжують музичну освіту в училищі.
Ще один традиційний захід училища – Всеукраїнська науково-практична конференції
«Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у загальноєвропейському
контексті»; Обласна відкрита науково-практична студентська конференція «Українська
музична культура очима молоді: теоретичний, історичний і педагогічний аспекти»: вона
покликана заохотити студентів до пошукової, науково-дослідної роботи, усіляко
активізувати їхню пізнавальну діяльність. Започатковано нові конкурси, які допомагають
відкривати таланти регіону: це Обласний конкурс естрадної та джазової музики «РИТМFEST», Обласний відкритий фестиваль-конкурс української музики «MusArt-країна»,
Обласний відкритий конкурс юних концертмейстерів «Концертмейстер – DEBUT»,
Відкритий конкурс юних піаністів «Прокоф’євські ігри».
Навчально-виховний процес в училищі забезпечують 58 штатних викладачів. Усі
викладачі мають вищу освіту, відповідний педагогічний стаж роботи. Серед них
11 викладачів-методистів, 9 старших викладачів, 34 – з вищою категорією. Педагогічний
колектив поповнюється через прийом на роботу нових спеціалістів, в основному, колишніх
випускників училища. У музичному училищі 3 викладачі мають звання «Заслужений

працівник культури України», 1 викладач – «Заслужений діяч мистецтв України», 2
викладача мають наукові ступені кандидата мистецтвознавства.
Станом на 27.11.2017р. фактична кількість студентів складає 159 осіб.
Ліцензований обсяг – 90 осіб.
Навчальний процес у закладі здійснюється в 13 навчальних аудиторіях,
призначених для музично-теоретичних і загальноосвітніх дисциплін, та в 44 класах для
індивідуальних занять. Крім того, для репетицій творчих колективів (чотирьох оркестрів,
хору, двох ансамблів) використовується мала та велика концертні зали, хоровий клас.
Концертна зала на 500 місць оснащена сучасною освітлювальною та звуковою
апаратурою. Училище має на балансі гуртожиток на 80 місць, що дає змогу забезпечити
житлом усіх студентів із інших міст і сіл. Розмір плати за проживання складає 260 грн.
(станом на 27.11.2017р.)
Училище має потужні можливості для вирішення найактуальніших завдань. Серед
них найголовніші: проведення державної стратегії в галузі розвитку національної
музичної культури та збагачення традицій української музичної школи; виховання у
слухачів високої культури, новаторського мислення і художнього смаку; формування
національної самосвідомості, шанобливого ставлення до вітчизняних та світових
культурних надбань; здійснення підготовки висококваліфікованих музикантів на засадах
гуманітарної освіченості, професійної майстерності і патріотизму.
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