
ІСТОРІЯ ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО НАВЧАЛЬНО-

МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ 

Донецький обласний навчально-методичний центр культури – 

комунальна неприбуткова організація. 

Адреса Центру культури: 84301, м. Краматорськ, вул. Василя Стуса, 

63а 

Головна мета діяльності Центру – сприяння розвитку культури регіону 

шляхом забезпечення підвищення рівня й ефективності культурно-освітньої 

роботи, народної творчості, культурно-дозвіллєвої сфери і системи 

естетичної освіти дітей регіону. Ці завдання вирішуються шляхом розробки і 

вдосконалення дозвіллєвих технологій, форм і методів роботи початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів та аматорського руху, 

підвищення кваліфікації кадрів установ культури за категоріями: викладачі 

шкіл естетичного виховання, працівники музеїв, бібліотек, клубних установ. 

Історія становлення обласної методичної організації – Донецького 

обласного учбово-методичного центру культури – бере свій початок у 

далеких 30-х роках минулого століття. У цей період діяльністю клубних 

установ займалися відділи народної освіти. При районних відділах у 1933 

році введено штатні посади інспекторів у справах художньої самодіяльності. 

У заходах Обласного відділу народної освіти передбачалося 

організувати: 14 Будинків соціалістичної культури на селі, 43 районні 

Будинки культури, прийняти на бюджет держави 300 сільських клубів. Усією 

цією мережею займалася Донецька обласна база художньої самодіяльності, 

яка була організована в 1933-35рр. (Точна дата документально не 

підтверджена). 

Постановою Донецького облвиконкому від 05 лютого 1938 облбаза 

художньої самодіяльності реорганізована в Обласний Будинок народної 

творчості (джерело: Донецький облархів, ф. № 2791, оп. № 2, один. хран. 

№11, Л.5). 

Першою великою роботою нового Будинку став Перший Всесоюзний 

огляд-конкурс виконавців на народних інструментах, який відбувся в жовтні 

1939 року в Москві. У відбірковому турі, який проходив в області, взяли 

участь понад 400 виконавців, у заключному турі – більше 100 солістів та 

учасників ансамблів. 

На початку 1940 року Будинок народної творчості опікав 1139 Палаців 

культури і клубів у містах і селах Донецької області, 2500 колективів 

художньої творчості з 45 тисячами учасників. 

 

Однак розвиток клубного справи було перервано Другою світовою 

війною. У ці роки деякі самодіяльні колективи продовжували свою виховну 

функцію. Але багато клубних закладів було зруйновано. І тільки після 

звільнення Донбасу від фашистів починали свою роботу клубні заклади, 

відновлення яких йшло за рахунок проведення суботників і недільників. 



Типова будова сільського будинку 

культури, 1960-70 роки 

Відновив свою роботу і обласний Будинок народної творчості (ОДНТ). 

У 1945 році в Донбасі були проведені обласні олімпіади, переможці яких 

виступили в лютому 1945 року на Республіканському огляді художньої 

самодіяльності. У жовтні 1947 відбулися друга і третя (1949) Республіканські 

олімпіади. 

У 1950 році Спілка композиторів України прийняла рішення створити в 

м. Сталіно при обласному Будинку народної творчості Творче об'єднання 

самодіяльних композиторів Донбасу, його очолив відомий композитор і 

педагог Зіновій Дунаєвський. При Центрі культури організація існувала до 

2014 року. Значний внесок у роботу цього об'єднання зробили композитори: 

Семен Кропива, Павло Дмитрієв-Кабанов, Олександр Віленц, Костянтин 

Мясков, Костянтин Юзан. Пізніше їх змінили Віктор Демидов, Григорій 

Бірюшов, Георгій Сесіашвілі, Євген Лаптєв та ін. 

Членами об'єднання 

свого часу були всенародно 

відомі композитори: Євген 

Мартинов, Ігор Димарін, 

Григорій Пономаренко та 

ін. Пісні композиторів цього 

об'єднання були в 

репертуарі відомих 

виконавців: народного 

артиста СРСР Юрія 

Гуляєва, народного артиста 

України Анатолія 

Солов'яненка, народного 

артиста СРСР Юрія Багатікова та ін. 

Донецький ОДНТ працює як основний центр методичної допомоги 

колективам художньої 

самодіяльності та підвищення 

кваліфікації клубних працівників. 

Кінець 1950-х років 

ознаменувався посиленою 

підготовкою до Декади 

української літератури і мистецтва 

в Москві. В області ОДНТ провів 

огляд-конкурс художньої 

самодіяльності, який показав 

високий виконавський рівень 

колективів. Методичну допомогу 

їм надають відомі фахівці 

хорового співу: заслужений діяч 

мистецтв УРСР Віктор Вакулович, 

заслужений працівник культури 

УРСР Георгій Мазін, Віктор 



Андрійович Сергєєв та ін. 

ОДНТ підтримав і реалізував ідею викладачів Горлівської музичної 

школи щодо створення народних консерваторій у містах і районах області. У 

ці дні на базі клубних установ проводиться робота зі створення хорових 

товариств, народних університетів культури. 

У 1965 році ОБНТ проводить обласний огляд художньої 

самодіяльності, заключний концерт якого відбувся в Донецькому театрі 

опери та балету, у якому брали участь 750 осіб. Всесоюзний огляд 

самодіяльності в області проведено в 1967 році. В ході огляду в області було 

створено 1 800 нових колективів (із них 536 у сільській місцевості). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зведений хор колективів Донецької області, кінець 60-х років 

Фестиваль, присвячений Дню заснування СРСР, 1975 рік 



Ансамбль баяністів Новоазовського РБК 

(середина 70-х років) 

Фольклорний ансамбль с. Іжевка Костянтинівського району 

 

 

Працівники ОДНТ 

активно беруть участь у 

проведенні святкування 

100-річчя міста Донецька, 

створенні традиційної 

телевізійної програми 

"Естрада Донбасу", 

телевізійного конкурсу 

"Донецькі самоцвіти", 

Всесоюзного фестивалю 

самодіяльного мистецтва, 

обміні творчими 

делегаціями з 

республіками СРСР – 

Грузією, Молдовою, 

Туркменією. "Поїзд 

дружби" Донецької 

області відвідав 

Ростовську область.  

 

 

 

 

 

У цей період поширюється створення в області агітбригад. Такі 

мобільні колективи були майже в кожному клубному закладі. Тому виникла 

необхідність у проведенні обласного огляду агітаційно-художніх бригад, 



Народний грецький ансамбль пісні та танцю "Сартанські самоцвіти"         

сел. Сартана м. Маріуполя 

який проводився раз на два роки обласним Будинком народної творчості. 

Кращі колективи працювали у Великоновосілківському, Волноваському, 

Артемівському, Первомайському районах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багато сил та енергії поклали працівники обласного Будинку народної 

творчості для успішного проведення Першого Всесоюзного фестивалю 

самодіяльної художньої творчості трудящих, який проходив майже два роки 

(1978-1979). За цей час в оглядах-конкурсах взяло участь майже 57 500 осіб, 

4237 колективів. 

 

 

 

 

 

 

Агітбригада Володарського РБК на польовому стані 



Учасники обласного семінару клубних працівників 

опановують методику проведення ігрової діяльності в 

централізованій клубний системі 

Фольклорний ансамбль села Торське Краснолиманського 

району 

 

У 1977 році 

почався експеримент зі 

створення 

централізованих 

клубних систем, 

культурно-спортивних 

комплексів, у діяльності 

яких активну роль 

відігравали фахівці 

ОДНТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З кінця 70-х 

років почалася робота 

із зібрання, вивчення 

і пропаганди 

фольклору 

Донецького краю. 

Успішними були 

експедиції зі збору 

фольклору в 

Артемівському, 

Мар'їнському, 

Слов'янському, 

Краснолиманському 

районах. 

Результатом великої організаційної роботи став перший обласний 

огляд фольклорних колективів у грудні 1978 року. У ньому взяли участь 23 

ансамблі, у наступному 1979 році в такому огляді взяли участь уже 38 

колективів. 

 



Обласний фестиваль фольклору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1976 року протягом 22 років ОНМЦ очолював Д.К. Патріча, 

композитор, поет, перекладач, журналіст, лауреат державних премій, 

видатний громадський діяч. За його головування ОНМЦ став ініціатором і 

засновником таких фестивалів: грецької культури "Мега Юрти" (Велике 

свято), слов'янської культури "Сіверський Донець", Всесоюзного фестивалю 

національних культур "Хоровод дружби", телевізійного фестивалю 

"Калинова вода". Однойменні пісні Д. Патричі, присвячені цим фестивалям, 

користуються популярністю серед професійних і самодіяльних виконавців. 

Іменем Д.К. Патричі названа музична школа на його батьківщині 

(Нікольське). 

 

У 1978 році 

обласний Будинок 

народної творчості 

реорганізовано в обласний 

науково-методичний центр 

народної творчості та 

культурно-освітньої 

роботи (ОНМЦ). У ОНМЦ 

сформовані чотири 

відділи: науково-

методичний, культурно-

освітньої роботи, народної творчості та організаційно-методичний. Головним 

змістом реорганізованої установи стали організація методичної служби на 

науковій основі, постійний зв'язок із навчальними закладами культури і 

мистецтва, творчими спілками, наукові дослідження в області культурно-

просвітницької діяльності та народної творчості, створення на їх основі 



Відкриття Всесоюзного фестивалю самодіяльної майстерності 

на площі ім. Леніна в м. Донецьку 

рекомендацій для методичних центрів районної ланки і клубних закладів, 

впровадження цих рекомендацій у практику роботи. 

 

З метою розвитку 

художньої творчості 

регіону в 1982 році було 

створено творче об'єднання 

художників та народних 

умільців "Натхнення". 

Першим головою правління 

був Володимир Васильович 

Хитько - відомий різьбяр, 

член спілки художників 

СРСР. З 1985 року на чолі  

правління став народний 

художник України – 

Поляков Олексій 

Іванович. Об'єднання 

охоплює діяльність 24 

філій та понад десяти 

клубів декоративно-

прикладного мистецтва, 

які об'єднають не тільки 

членів "Натхнення", але 

й інших народних 

умільців області. 

Важливими 

напрямками діяльності 

ОНМЦ стали надання 

допомоги самодіяльним 

художнім колективам, 

організація обласних 

конкурсів, свят, фестивалів, проведення практичних семінарів. 

У цей період (протягом 1980-х років) за ініціативи працівників центру 

розпочато проведення обласних свят народної творчості: "До своїх витоків 

доторкнися", "Хоровод дружби"; народилися фестивалі: народної творчості 

греків Приазов'я "Мега юрти", української культури "Сіверський Донець", 

фольклору та народної пісні "Калинова вода". З метою розвитку дитячої 

творчості заснований обласний фестиваль "Чарівні вервечки". 

 

 

 

 

 

 



Обласний фестиваль народної творчості в місті 
Артемівську 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наприкінці 80-х рр. Центром видано 24 збірники авторських сценарних 

матеріалів, які користувалися 

великим попитом. Велася 

широка пропаганда передового 

досвіду клубних установ у 

засобах масової інформації. На 

базі клубних установ області 

проводилися численні 

Республіканські та Всесоюзні 

семінари і наради працівників 

культури. 

З отриманням незалежності 

України змінилися умови роботи в сфері культури – погіршилося 

фінансування, звузилися інформаційні джерела галузі. Тому Обласний 

науково-методичний центр народної творчості та культурно-просвітницької 

роботи (ОНМЦ НТ і КПР) реорганізовано в Обласний учбово-методичний 

центр культури. 



Обласний учбово-методичний центр культури створений у 1998 році 

шляхом злиття трьох обласних методичних центрів: Донецького обласного 

центру підвищення кваліфікації працівників культури, Донецького обласного 

методичного кабінету навчальних закладів та Донецького обласного науково-

методичного центру народної творчості і культурно-просвітницької роботи. 

Центр культури є правонаступником цих організацій, тому в своїй 

діяльності поєднує функції трьох центрів (Наказ управління культури 

облдержадміністрації від 6 липня 1998 №140 "Про Донецький обласний 

учбово-методичний центр культури", рішення обласної ради від 4 березня 

1999 №23 / 5-117  "Про  внесення  змін  до  рішення обласної ради від 

29.06.1996 р". Про управління майном обласної комунальної власності "). 

Головна мета діяльності Центру - забезпечення підвищення рівня й 

ефективності культурно-освітньої роботи, народної творчості, позашкільної 

освіти в Донецькій області. 

Основні види діяльності: 

 підвищення кваліфікації працівників культури і мистецтв; 

 проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, масових свят, виставок 

декоративно-прикладного мистецтва і художньої творчості; 

 надання професійної, методичної, консультаційної допомоги 

установам та організаціям культури незалежно від їх відомчої 

приналежності. 

Центр культури - єдиний заклад у Донецькій області, який займається 

проблемами підвищення професійного рівня працівників і фахівців галузі 

культури. 

Щорічно Центром проводяться навчальні заходи (лекції, тренінги, 

майстер-класи, круглі столи, конференції, творчі зустрічі, практичні заняття, 

очно-заочні навчання, творчі лабораторії), на яких здійснюється підвищення 

кваліфікації більше 2500 працівників культури області. Із них: 350 осіб, 

згідно з ліцензійним обсягом, складають слухачі курсів підвищення 

кваліфікації. 

Центр культури працює на території Донецької області ще й як центр 

народної творчості: 

 приймає й аналізує звіти; 

 проводить дослідження стану розвитку культури; 

 організовує фестивалі, конкурси; 

 втілює культурні проекти. 

Це дає можливість оцінити ефективність впливу діяльності центру 

культури і його навчальної роботи з кадрами. 

 Згідно з підсумками атестації творчих колективів зі званням 

"народний", "зразковий" результатами проведення навчальних заходів для 

керівників колективів аматорського мистецтва стали: 

 збільшення кількості колективів; 

 поліпшення і збагачення репертуару художніх колективів; 



 підвищення творчого рівня концертних програм, виступів 

художніх колективів; 

 підвищення сценарної та режисерської майстерності. 

При центрі культури діють дорадчі органи: 

 Рада директорів шкіл естетичного виховання; 

 Рада директорів установ клубного типу. 

Кожне засідання цих органів центр культури використовує для 

обговорення та пошуку шляхів вирішення найважливіших проблем 

підвищення професійного рівня кадрів культурно-мистецької сфери. 

У 2004 році робота Донецького обласного учбово-методичного центру 

культури визнана Міністерством культури і мистецтв України найкращою в 

Україні. Директор Центру, Ладигіна Галина Миколаївна, отримала Нагороду 

Міністерства культури і мистецтв України - "Кращий директор Україна" 

(серед директорів обласних центрів народної творчості). 

У 2005 році Донецький обласний учбово-методичний центр культури 

отримав Нагороду Міністерства культури і туризму України за значний 

внесок у справу збереження та розвитку культури національностей, які 

проживають в Україні. 

У 2005 році на базі центру культури відбувся Всеукраїнський семінар 

директорів обласних центрів народної творчості: "Культура: сьогодення і 

майбутнє". 

У 2006 році центр отримав подяку Державного центру навчальних 

закладів культури і мистецтв. 

У 2011 році Донецький обласний учбово-методичний центр культури 

посів III місце у Всеукраїнському конкурсі серед обласних навчально-

методичних центрів та обласних центрів народної творчості України. 

У 2013 році Донецький обласний учбово-методичний центр культури 

встановив рекорд у категорії "Масові свята", за що був нагороджений 

дипломом книги рекордів України. 

У 2014 році, із початком проведення АТО на території Донецької 

області, центр припинив свою діяльність. Водночас припинились навчальні 

заняття клубних працівників: майстер-класи, семінари, стажування да і 

просто спілкування працівників культури між собою. Не відбувався 

методичний супровід діяльності закладів культури й аматорських колективів. 

Перед обласним управлінням культури і туризму на чолі з начальником 

Певною Аліною Валентинівною постало гостре питання з відновлення 

діяльності Центру. Була проведена велика робота з перереєстрації центру 

культури на території, підконтрольній Україні. 22 вересня 2016 року 

розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації, 

керівника військово-цивільної адміністрації Жебрівського Павла Івановича 

діяльність Донецького обласного учбово-методичного центру культури була 

поновлена. З перших днів свого існування працівники Центру розпочали 

проведення навчально-методичних занять, організацію та проведення 

обласних культурно-мистецьких заходів. За період з жовтня по грудень 2016 

року навчання пройшли 174 працівники культури, із початку 2017 року 



(січень-березень) – 364 особи. Працівники Донецького обласного учбово-

методичного центру культури докладають максимум зусиль для того, щоб 

Центр не просто відновив свою роботу, а посів почесне місце серед Центрів 

культури України. 5 квітня 2018 року розпорядженням голови Донецької 

обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної 

адміністрації № 466/5-18 комунальна установа культури "Донецький 

обласний учбово-методичний центр культури" була перейменована у 

комунальну установу культури "Донецький обласний навчально-методичний 

центр культури". 

 

 


