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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

Адреса коледжу: 23600, вул. Миколи Леонтовича, буд. 52, м. Тульчин 

Вінницької обл. 

E-mal: tulchin_kulture@ ukr.net 

Web site: http://uatkk.com/ 

Тульчинський коледж культури діє як комунальний заклад освіти 

Вінницької обласної ради, функціонує в системі Міністерства культури України, 

управління культури і мистецтв Вінницької обласної державної адміністрації, 

входить до складу навчально-наукового комплексу Рівненського державного 

гуманітарного університету, співпрацює з Київським національним університетом 

культури і мистецтв, Вінницьким державним педагогічним університетом імені 

Михайла Коцюбинського, Уманським державним педагогічним університетом 

імені Павла Тичини, що надає можливість випускникам продовжити ступеневу 

фахову підготовку за скороченим терміном навчання. 
Заклад готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» за денною та заочною формами здобуття освіти для художньої, 

творчої, педагогічної діяльності в сфері культури, мистецтва, туризму та освіти зі 

спеціальностей: 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (ОПП: народне 

пісенне мистецтво, кінофотовідеосправа, народне інструментальне мистецтво 

(духові та естрадні інструменти), народне інструментальне мистецтво (народні 

інструменти), видовищно-театралізовані заходи), 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» (ОПП: інформаційна, бібліотечна та архівна справа), 024 

«Хореографія» (ОПП: народна хореографія), 023 «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» (ОПП: декоративно-прикладне мистецтво), 

242 «Туризм» (ОПП: туристичне обслуговування). 

Освітній процес забезпечують 9 циклових комісій. Кількість штатних 

педагогічних працівників коледжу станом на 31 грудня 2018 року складає 113 

осіб, з них: 50 викладачів вищої категорії; 2 кандидати наук; звання викладача-

методиста має 25 викладачів; старшого викладача – 5; 3 викладачі мають звання 

«Заслужений працівник культури України», 1 – «Заслужений художник України», 

3 – «Відмінник освіти України». 

Колективним органом керівництва освітнім процесом є педагогічна рада, яку 

очолює директор коледжу. 

У 2018 році відбулось 11 засідань педагогічної ради, де розглядались такі 

питання: 

 Про підсумки роботи педагогічного колективу в І семестрі 2017-2018 

навчального року та завдання на ІІ семестр. 

 Розгляд акредитаційних матеріалів ОПП «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

 Про стан роботи викладачів з викладання дисциплін загальноосвітньої 

підготовки та виконання положень Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді (Наказ Міністерства освіти і науки України № 641 

від 16.06.2015). 

 Про допуск студентів до екзаменаційних сесій. 

 Про розгляд змін до правил прийому 2018 року. 

 Про підсумки проведення державних екзаменів. 
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 Про підсумки роботи педагогічного колективу в 2017-2018 н.р. 

 Вибори секретаря педагогічної ради. 

 Розгляд та затвердження плану роботи педагогічної ради на 2018-2019 н.р. 

 Розгляд та затвердження робочих навчальних планів на 2018-2019 н.р. 

 Розгляд та затвердження освітньо-професійних програм. 

 Звіт про роботу приймальної комісії. 

 Завдання педагогічного колективу на 2018-2019 н.р. 

 Про атестацію педагогічних працівників коледжу. 

 Розгляд та затвердження положень коледжу. 

 Стан працевлаштування та закріплення випускників 2018 року на робочих 

місцях. 

 Профорієнтаційна робота педагогічного колективу з організації набору 

абітурієнтів на 2019-2020 н.р. 

 Про затвердження правил прийому на навчання до Тульчинського коледжу 

культури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

у 2019 році. 

 Про затвердження положення про приймальну комісію Тульчинського коледжу 

культури. 

Оперативні та поточні питання розглядались на нарадах при директорі 

коледжу, які проводились щопонеділка, та адміністративних радах, які 

проводились щомісяця. На них давалась інформація про роботу обласної колегії, 

обласних нарад, керівники структурних підрозділів інформували про свою роботу, 

планувалася робота на наступний тиждень, місяць. 

 

ДЕННИЙ ВІДДІЛ 
 

За підсумками навчання студентів денної форми здобуття освіти у 1-му 

семестрі 2018-2019 навчального року якісні показники наступні: успішність – 

96,4 %, якість знань – 77,1 %, середній бал – 4,1. 

26 з 34 академічних груп завершили семестр з 100 % успішністю. 

Станом на 01 вересня 2018 року розпочинали навчання 265 студентів. 

На кінець 1-го семестру в коледжі 260 студентів, з них відмінників – 27, з   

1-2 «4» завершили семестр 6 студентів. 

10 студентів мають академічні заборгованості з 49 дисциплін. 

Найкращі якісні показники успішності мають студенти наступних 

академічних груп: 

4-Д: середній бал – 4,8; якість знань – 100 %; керівник групи Лавренюк Н.І. 

4-реж.: середній бал – 4,8; якість знань – 100 %; керівник групи Петраковська В.В. 

1-Б: середній бал – 4,4; якість знань – 100 %; керівник групи Недзельська О.В. 

4-хрг: середній бал – 4,6; якість знань – 96,7 %; керівник групи Бегас С.В. 

3-Т: середній бал – 4,5; якість знань – 95,5 %; керівник групи Городинська Л.С. 

3-Д: середній бал – 4,5; якість знань – 93,5 %; керівник групи Лавренюк Н.І. 

3-реж.: середній бал – 4,4; якість знань – 91,6 %; керівник групи Петраковська В.В. 

3-хрг: середній бал – 4,3; якість знань – 88,7 %; керівник групи Маковій О.М. 

3-ІБС: середній бал – 4,3; якість знань – 87,3%; керівник групи Чорній В.І. 
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Низькі якісні показники в академічних групах: 
 

2-А усп. - 66,7 % якість зн. - 42,5 % с/б - 3,5 керівник групи Шкуратовський С.В. 

1-ІБС усп. - 83,4% якість зн. - 59,6% с/б - 3,6 керівник групи Смолій С.І. 

2-ВЕ усп. - 90,0 % якість зн. - 58,0% с/б - 3,7 керівник групи Безбах С.А. 

2-кіно усп. - 100% якість зн. - 58,6% с/б - 3,7 керівник групи Рогозін Ю.В. 

1-кіно усп. - 100% якість зн. - 63,2% с/б - 3,8 керівник групи Булєєва Н.А. 
 

 

Протягом семестру студентами пропущено 3112 пар без поважної причини, 

що складає 12,0 пар на 1 студента. 

Найбільше пропусків без поважної причини допущено в академічних 

групах: 
 

Найменша кількість пропусків занять без поважної причини в академічних 

групах: 
 

 

Протягом семестру рух студентів наступний: 

 за неуспішність та порушення навчальної дисципліни відраховано – 1 студент; 

 за власним бажанням – 2 студенти; 

 не приступили до занять протягом 10 днів від початку навчального року – 3 

студенти; 

 переведено із заочної на денну форму здобуття освіти – 1 студент. 

 переведено з платної на державну форму здобуття освіти – 1 студент. 

Навчання у 2-му семестрі розпочнуть 260 студентів, з них – 9 платників. 

 

ЗАОЧНИЙ ВІДДІЛ 
 

Перший семестр 2018-2019 навчального року закінчили 34 студенти заочної 

форми здобуття освіти. За кошти регіонального бюджету навчається – 27 

студентів, за кошти фізичних осіб – 8 студентів. 

У першому семестрі з числа студентів виключено 1 студента в зв’язку зі 

смертю. 

3-Б 36,8  пропусків на 1 студента 

2-А 31,6  пропусків на 1 студента 

1-кіно 29,0  пропусків на 1 студента 

1-Д 24,4  пропусків на 1 студента 

4-Б 24,6  пропусків на 1 студента 

1-реж 17,7  пропусків на 1 студента 

4-А та 4-ВЕ по 16,8 пропусків на 1 студента 

2-ІБС 16,2  пропусків на 1 студента 

3-ВЕ 16,0  пропусків на 1 студента 

1-Б та 4-Д  0  пропусків на 1 студента 

2-реж.  1,5  пропусків на 1 студента 

3-реж.  3,1  пропусків на 1 студента 

2-Т 3,3  пропусків на 1 студента 

3-кіно  3,6  пропусків на 1 студента 

1-ВЕ  3,8  пропусків на 1 студента 
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Студенти заочної форми здобуття освіти закінчили перший семестр з такими 

результатами: успішність – 100%, якість навчання – 92,6%, середній бал 

успішності – 4,3. 

На відмінно закінчили – 7 студентів; 1 студентка з 1 «4»; 3 студенти 

отримали на заліково-екзаменаційній сесії по 1 «3». 

Аналіз успішності по групах: 

1-й курс ІБС – куратор Моторна Н.І. У групі 4 студенти, які закінчили 

семестр з результатами: успішність – 100%, якість навчання – 97,3%, середній бал 

– 4,1. 

2-й курс ІБС – куратор Моторна Н.І. У групі 3 студентки, 100% – успішність 

та якість навчання, середній бал – 4,5, дві відмінниці навчання. 

1-реж курс – куратор Джига М.І. У групі 2 студенти, успішність та якість 

навчання – 100%, середній бал – 4,3. 

2-реж курс – куратор Джига М.І. У групі навчається 5 студентів, які 

закінчили 1-й семестр з результатами: успішність та якість навчання – 100%, 

середній бал – 4,5, одна відмінниця навчання. 

3-реж курс – куратор Джига М.І. У групі навчається 5 студентів, успішність 

– 100%, якість навчання – 97,5%, середній бал – 4,4, дві відмінниці навчання. 

1-хор курс – куратор Кузнецова Л.В. У групі навчається 4 студенти, 

успішність – 100%, якість навчання – 93,3%, середній бал – 4,2. 

2-хор. – куратор Смачелюк О.С. У групі навчається 4 студенти, успішність – 

100%, якість – 96,3%, середній бал успішності – 4,1. 

2-курс ДПМ – куратор Ярошенко С.К. У групі 2 студенти, успішність та 

якість навчання – 100%, середній бал – 5,0. 

3-курс, куратор Ярошенко С.К. У групі навчається 2 студенти, які закінчили 

перший семестр з успішністю та якістю навчання – 100%, середнім балом – 4,7, 

одна відмінниця навчання. 

2-дух. – куратор Смачелюк О.С. У групі навчається 1 студент, успішність 

якого – 100%, якість навчання – 75%, середній бал – 3,7. 

3-дух. – куратор Джига М.І. У групі навчається 3 студенти, успішність – 

100%, якість навчання – 66,6%, середній бал – 3,7. 

 

ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховна робота коледжу впродовж 2018 року була спрямована на виховання 

свідомих, соціально активних громадян, творців гармонійних відносин у всіх 

сферах суспільного життя, життєво компетентних фахівців нової генерації, 

здатних створювати і впроваджувати в життя найновіші технології.  

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в коледжі працювали 

завідувач денним відділенням, керівники академічних груп, практичний психолог, 

працівники бібліотеки,  весь педагогічний колектив. 

Виховну роботу було організовано з урахуванням основних положень 

Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді», нормативно-

правових документів Міністерства освіти і науки та Міністерства культури 

України. 

Серед основних завдань у виховній роботі зі студентською молоддю 

пріоритетними стали: 
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 виховання вільно думаючої особистості з глибоким почуттям патріотизму та 

чіткою громадянською позицією; 

 формування національної свідомості, мовної та правової культури студентів; 

 розвиток моральності, духовності, толерантності, життєвої компетентності; 

озброєння студентів універсальними навичками вирішення життєвих та 

професійних завдань; розкриття творчого потенціалу студентів та їх всебічний 

розвиток. 

Виховна робота коледжу має чітку організаційну систему і проводилась 

згідно з річним планом виховної роботи. На початку року керівниками 

академічних груп була спланована робота зі студентами за всіма напрямками 

виховної роботи, які були надані на перевірку і погоджені з завідувачем денного 

відділення.  

При плануванні роботи враховувались такі вимоги: зв’язок з життям; 

різносторонність виховної роботи; доцільність вибраних форм організації; 

конкретні справи і раціональний розподіл їх за часом; опора на вихованців, сім’ю, 

громадськість. 

У коледжі велика увага приділяється вивченню контингенту 

першокурсників. За мету ставилось: вивчення умов їх проживання в сім’ї, 

психологічного портрету та соціального статусу, за наслідками складається 

соціальний паспорт групи та коледжу, підбираються форми та методи 

індивідуальної виховної роботи, здійснюється соціальний супровід дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, напівсиріт, дітей з малозабезпечених 

і багатодітних сімей. 

Аналіз відвіданих занять та виховних заходів показав, що виховна робота в 

коледжі проводиться на належному рівні, використовуються елементи сучасних 

технологій виховання здобувачів освіти, продовжується робота щодо 

проектування та моделювання виховної системи із залученням батьків, 

громадськості, соціальних інституцій.  

Педагоги розробляють власні концепції громадянського виховання, 

створюють нові моделі виховної діяльності, здійснюють пошук ефективних 

технологій виховання та оригінальних ідей.  

Аналіз планів виховної роботи керівників академічних груп свідчить, що їх 

змістом забезпечуються основні принципи виховання, а саме: національна 

спрямованість, цілісність, превентивність. У роботі зі студентами було 

застосовано різноманітні форми організації та способи виховання, інноваційні та 

традиційні технології виховання, зокрема технологія колективної творчої праці. 

Стан та проблеми виховної роботи постійно обговорювались на засіданнях 

педагогічної ради, адміністративної ради, засіданнях циклових комісій. 

Патріотичне виховання – центральне ядро у формуванні громадянської 

свідомості і національної самосвідомості молодого українця. Саме тому в 

Тульчинському коледжі культури приділяється велика увага цьому напряму – 

виховання національної свідомості через систему виховної роботи, що є 

актуальним саме сьогодні. 

Основними завданнями цього складного процесу є: 

 формування здобувача освіти як патріота України; 

 виховання почуття поваги до символів нашої держави, історії України, вірності 

традиціям нашого народу; 
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 виховання у студентів моральних якостей та духовної культури на основі 

національних та християнських цінностей; 

 формування політичної, економічної та правової культури, поваги до Законів 

України, державної символіки, рідної мови; 

 трудове виховання; 

 пропаганда здорового способу життя; 

 впровадження сучасних демократичних відносин між викладачем та студентом 

як одного із засобів формування вільної людини. 

Для досягнення вищезгаданого використовуються різні форми і прийоми 

роботи зі студентським колективом: анкетування, бесіди, тести, диспути, зустрічі з 

талановитими і цікавими людьми міста, традиційні свята коледжу, концерти, 

конкурси, виставки. 

Протягом 2018 року були проведені такі заходи національно-патріотичного 

спрямування: 

 Ілюстрована книжкова виставка «Україна суверенна, незалежна держава» 

 Бесіда «Герої Крут – для нащадків взірець» (До Дня пам’яті героїв Крут) 

 Круглий стіл «Мова – живе коріння роду і народу», присвячений 

Міжнародному дню рідної мови 

 Книжкова ілюстрована виставка «Велетень у царстві людської культури» (до 

204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка) 

 Випуск газети «Патріот» до Дня визволення Вінниччини від фашизму 

 Випуск газети «Патріот» до Дня чорнобильської трагедії 

 Випуск газети «Патріот» до Дня Перемоги 

 Випуск газети «Патріот» до Дня партизанської слави 

 Перегляд літератури «Козацтво – слава України, це гордість наша всенародна!» 

(До дня українського козацтва) 

 Випуск газети «Патріот» до Дня Українського козацтва 

 Історичний екскурс «Де козак, там і слава» (До Дня українського козацтва) 

 Історична панорама «Ми пам’ятаємо тих, хто в лиху добу, в броні важкій віддав 

останні сили» (до 74-ї річниці визволення України від нацистських загарбників) 

 Мовознавча подорож «Українська мова – коштовний скарб народу» (До дня 

української писемності та мови) 

 Відкрита літературно-музична година «Ми нація єдина, твої ми діти, Україно!» 

 Книжкова виставка, презентація документів «Голодомор 1932-1933 років в 

Україні – геноцид Українського народу» (До дня пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій) 

 Конкурс читців «Мова рідна! В ній мудрість віків і пам’ять тисячоліть (До дня 

української писемності і мови) 

 Книжкова виставка «Україна пам’ятає! Світ визнає» (До дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій) 

 Конкурс патріотичної пісні «Україна – це ми!» 

Педагогічний колектив коледжу не стоїть осторонь заходів з питань 

євроатлантичної інтеграції України. З даного питання у 2018 році проводилися 

наступні заходи: 
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 Виховні, інформаційні години в академічних групах на теми: «Україна та 

Євроатлантичний інтеграційний процес», «Студентська молодь в 

Євроатлантичному інтеграційному процесі», «Україна та програми НАТО» 

 Лекція на тему: «Державна політика у сфері Євроатлантичної інтеграції» 

 Диспут з актуальними питаннями співробітництва України з країнами ЄС серед 

студентів-випускників: «Молодь – за європейські цінності» 

 Години спілкування в академічних групах «Тур Європою», «Відкриваємо 

Європу разом» 

 Книжкова виставка «Європа: історична спадщина і сучасність» 

Організація і проведення майстер-класів, «круглих столів» у коледжі стала 

вже традиційною. 

 «Магічна сила українського рушника», «Обереги моєї оселі», «Хата моя, 

біла хата» – такі заходи проводилися викладачами коледжу по народознавству. 

Проведено «круглі столи» з української мови: «Мова і культура», 

«Українська мова: історія і сучасність», круглий стіл-презентація «Українська 

мова сьогодення: наукові виміри і суспільні виклики». 

Визначений зміст патріотичного виховання студентів коледжу реалізується у 

ході проведення цілої низки культурно-просвітницьких заходів, в тому числі з 

відзначення державних і пам’ятних дат. 

У бібліотеці коледжу діють такі експозиції: «Національні символи України», 

«Державні символи України». 

У кабінеті історії виставлено експозиції: «Наше серце – Україна», «Учітесь, 

читайте, чужому научайтесь, й свого не цурайтесь…», «Шляхом незалежності». 

У кабінеті захисту Вітчизни діючими є експозиції: «На захисті Вітчизни», 

«Революція гідності», «Слава Україні! Героям слава!». 

Викладачами історії підготовлено лекцію для студентів коледжу «Історичне 

значення Всеукраїнського референдуму на підтвердження Акту проголошення 

незалежності України». 

Важливу роль у національному вихованні відіграє прищеплення любові до 

літературної спадщини українського народу. Студенти із задоволенням беруть 

участь у літературних вечорах, конкурсах, присвячених творчості Т.Г. Шевченка, 

творчості місцевих письменників та поетів. 

Студенти, батьки, викладачі коледжу постійно відгукуються на заходи, що 

проводяться в підтримку воїнів АТО. Бійцям – мужнім воїнам-захисникам, 

передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. 

Адміністрація, педколектив велику увагу приділяє правовому вихованню 

студентів, профілактиці правопорушень та злочинності. Під контролем 

адміністрації закладу освіти знаходилися діти, які виховувалися в сім’ях, що 

опинилися у складних життєвих обставинах, а також із сімей, де батьки не 

приділяють належної уваги навчанню та вихованню дітей.  

Налагоджена тісна співпраця з правоохоронними органами, службами у 

справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді, батьківським 

комітетом, плануються і проводяться спільні заходи, спрямовані на попередження 

девіантної поведінки. 

Значну допомогу в даних питаннях надає практичний психолог коледжу 

Почтар І.О. Протягом року неодноразово проводились зустрічі з представниками 

правоохоронних органів району, бесіди зі студентами із профілактики та 
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попередження вживання молоддю алкогольних, наркотичних та психотропних 

речовин. 

Адміністрація коледжу приділяє увагу розвитку студентського 

самоврядування. У закладі освіти працює студентський комітет, профспілковий 

комітет, старостат. Вони є організаторами проведення групових та загальних 

освітніх заходів, співпрацюють з адміністрацією коледжу в питаннях поліпшення 

навчально-виробничого та виховного процесів, покращення умов навчання і 

виховання. 

Національна неповторність українців, їхня традиційно-побутова культура, 

що створювалась протягом століть, потребують всебічного вивчення, 

систематизації, обробки та перенесення в освітній процес на всіх його етапах. Таку 

роботу здійснюють наші творчі колективи (а їх в коледжі – 16). 

У репертуарному доробку колективів багато творів української народної 

творчості, класичних та сучасних творів. Робота творчих колективів коледжу 

сприяє становленню та розвитку творчої особистості студентів.  

Вагомий внесок у розвиток інструментального мистецтва вносять оркестр 

народних інструментів «Сопілка калинова» (кер. Н. Козловська), духовий оркестр 

(кер. А.О. Михальченко), естрадний оркестр (кер. Р.В. Козак), оркестр української 

музики (кер. заслужений працівник культури України Л.Д. Трачук), фольклорно-

інструментальний ансамбль «Кобза» (кер. В.В. Тихоліз). Плідно працюють 

студентський колектив «Маленький театр» (кер. Л.А. Прилипко), ансамбль 

народного танцю «Намисто» (кер. О.М. Маковій), ансамбль естрадного танцю 

«Глорія» (кер. С.В. Бегас). 

Майже кожен захід супроводжується фотовідеозйомкою. Студенти «Тук- 

студії» (кер. Онищенко О.І.) є постійними учасниками культурно-мистецьких 

заходів, які проводяться на обласному та районному рівнях. 

Студенти і викладачі циклової комісії декоративно-прикладного мистецтва є 

постійними учасниками обласних виставок образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, організатором яких є обласний центр народної творчості. 

Працювали також гуртки. 

Гурток «Патріот» (кер. Л.С. Городинська) – працював по принципу 

диференційованого підходу до кожного студента, створювали можливості 

постійно розвивати їх самостійність, пізнавальні інтереси, поважати їх гідність і 

честь. Рада гуртка випустила історичні газети: до Дня партизанської слави, до 

річниці Визволення України від фашизму, до роковин Революції гідності, до Дня 

пам’яті жертв Голодомору. Студенти писали творчі роботи, провели виставку до 

Дня Голодомору. 

Випускали газету «Гранослов» члени гуртка «Мовознавець». 

Члени гуртків «Організатор КДД» та «Любителів української народної 

пісні» є активними учасниками всіх заходів, що проводяться в коледжі. 

За основними напрямами виховної роботи в коледжі проведено 148 

позанавчальних заходів різного спрямування, основні з яких були висвітлені на 

сайті коледжу. 

Знання, творчі можливості студентів реалізуються у конкурсах, фестивалях, 

виставках.  
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Зокрема: 
№ 

з/п 

Дата та місце 

проведення 
Назва Учасник 

1.  

21-25.02.2018 

м. Свалява 
Закарпатської обл. 

ІІ-й Міжнародний 

конкурс-фестиваль 

мистецтв 

«STANKOVYCH FEST» 

Кучеренко Анжеліка (3-Д)  

Дипломант у номінації 

«Образотворче мистецтво  

(викладач Довгань О.М.) 

Миронюк Євгенія (4-Б) 

Куцолабська Леся (4-Б) 

Побережний Максим(1-Б) 

Дипломи учасника у номінації 

«Музичне мистецтво» 

2.  
04.03.2018 

м. Тульчин 

24-й обласний конкурс 

читців «Кобзар і Україна» 

Богдан Сослюк (4-реж) 

1-е місце  

(викладач Дорошенко О.П.) 

Ілля Український (2-реж) 

2-е місце 

(викладач Прилипко Л.А.) 

Категорія «Студентська молодь» 

3.  
27.04.2018 

м. Умань 

V-й Всеукраїнський 

хореографічний 

фестиваль «Квітнева 

феєрія – 2018» 

Ансамбль естрадного танцю 

«Глорія» 

Гран-прі 

(керівник Бегас С.В.) 

4.  
11-12.05.2018 

м. Вінниця 

Чемпіонат Вінницької 

області з 

легкоатлетичного кросу 

Рижа Олександра (1-хрг) – 1-е місце 

Плетенчук Ганна (1-хрг) – 3-є місце 

(серед дівчат) 

Український Ілля (2-реж.) – 1-е місце 

(серед юнаків) 

5.  
14-20.05.2018 

м. Київ 

Всеукраїнський відкритий 

конкурс-виставка 

художніх творів 

Кучеренко Анжеліка (3-Д) 

Лауреат 2-го ступеня у номінації 

«Живопис» 

(викладач Довгань О.М.) 

6.  
17.05.2018 

м. Тульчин  

ІІІ-й обласний 

молодіжний 

етнофестиваль  

«Калинові мости» 

Хоровий колектив коледжу 

(кер. Грушко Л.С.) 

Вокальний ансамбль «Зореграй» 

(кер. Розлучна А.В.) 

Вокальний ансамбль «Любава»  

(кер. Плаксій І.В.) 

Фольк-гурт «Відлуння віків»  

(кер. Грушко Л.С.) 

Фольклорно-драматичний театр 

«Червона калина»  

(кер. Сафроняк М.Т., Розлучна А.В.) 

7.  

27.05.2018 

смт. Кирнасівка 
Тульчинського р-ну  

Всеукраїнський пісенний 

фестиваль  

«Від Поділля до Карпат» 

Фольклорно-інструментальний 

ансамбль «Кобза» 

(керівник Тихоліз В.В.) 

8.  

10-15.09.2018 

с. Жорнище 
Іллінецького р-ну 

Всеукраїнський 

молодіжний пленер 

гончарів та живописців 

ім. Олександра Ґанжі 

Студенти 3-Д курсу  

(викладачі Лавренюк Н.І., 

Рижий В.С.) 

9.  
05.10.2018 

м. Тульчин 

VІІ-й обласний фестиваль 

хорового мистецтва  

ім. Павла Муравського 

Хоровий колектив коледжу 

 (керівник Грушко Л.С.) 
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10.  
11.10.2018 

м. Вінниця 

70-та ювілейна обласна 

виставка образотворчого 

та декоративно-

прикладного мистецтва 

Вінниччини 

Студенти 3-4-Д курсів 

(викладачі: Лавренюк Н.І., 

Рижий В.С., Грималюк Р.В., 

Ярошенко С.К.) 

11.  

12.10.2018 

с. Тиманівка  
Тульчинського р-ну 

Фестиваль традиційних 

подільських страв «Диво з 

горнятка» 

Студенти 2-Д курсу 

Виставка декоративно-прикладного 

мистецтва  

(викладач Ярошенко С.К.) 

Творчі колективи коледжу 

12.  
21.10.2018 

м. Бар 

ІІ-й Міжнародний 

фестиваль-ярмарок 

«APPLE BAR 2018» 

Студенти 4-Д курсу  

(викладачі Лавренюк Н.І., 

Рижий В.С., Грималюк Р.В.) 

13.  
02-05.11.2018 

м. Житомир 

Міжнародна 

хореографічна асамблея 

ім. Н. Скорульської 

Ансамбль сучасного танцю «Глорія»  

(керівник Бегас С.В.) 

14.  
17.11.2018 

м. Вінниця 

ІІІ-й етап ХІХ-го 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені 

Петра Яцика 

3-є місце  

Сметанська Марія (2-Д) 

(викладач Гандзюк Л.П.)  

15.  
24.11.2018 

м. Київ 

ІІ-й Всеукраїнський 

фестиваль-конкурс 

хореографічного 

мистецтва 

«Танцювальний оберіг»  

Колектив народного танцю 

«Намисто»  

(керівник Маковій О.М.) 

Колектив українського танцю 

«Забава»  

(керівник Олянишена А.А.) 

16.  
27.11.2018 

м. Вінниця 

ХІ-й обласний фестиваль-

конкурс аматорського 

кіно «Кінометр-2018»  

Фотовідеостудія «Тук-студія»  

(керівник Онищенко О.І.) 

Номінація «Документальний фільм» 

– 1-е місце, М. Лизак (4-кіно) 

Номінація «Відеофільм» –  

2-е місце, М. Петлюхов (4-кіно) 

17.  
11.12.2018 

м. Калинівка 

Обласний конкурс 

виконавців сатири і 

гумору ім. С. Руданського 

Гран-прі – театральний колектив 

«Маленький театр»  

(кер. Прилипко Л.А.) 

1-е місце – театральний колектив 

«Сміхотворики»  

(кер. Дорошенко О.А.)  

2-е місце – творча лабораторія Марії 

Прилипко  

18.  
13.12.2018 

м. Умань 

Обласний фестиваль 

хорового мистецтва 

«Співає Поділля 

Леонтовича» 

Хоровий колектив коледжу 

 (керівник Грушко Л.С.) 
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ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 
 

Протягом року у Тульчинському коледжі культури проводилась робота з 

фізичного виховання молоді, зміцнення здоров’я, виховання потреб 

систематичних занять фізичною культурою і спортом відповідно до плану роботи. 

За результатами медогляду були сформовані спеціальні медичні групи, в 

яких нараховувалось 35 студентів. Під час проведення занять в спецгрупах 

викладачі здійснюють постійний контроль за станом здоров’я студентів. 

Заняття з фізичного виховання проводились згідно з правилами та вимогами 

з техніки безпеки. 

Викладачами постійно враховується приріст показників фізичних якостей 

порівняно з їх початковим тестуванням, з урахуванням індивідуальних 

можливостей кожного студента. Ведуться журнали здачі контрольних нормативів 

по кожній групі. 

В коледжі працюють 2 спортивних секції, в яких займаються 34 студенти. 

№ 

з/п 
Назва секції 

Кількість 

студентів 
Керівник 

1.  Волейболу 18 Шляхтун Т.Д. 

2.  Легкої атлетики 16 Тарковський Г.В. 
 

Робота секцій здійснювалась згідно з розробленими планами роботи. Було 

скомплектовано збірні команди коледжу з видів спорту. 

Протягом звітного періоду в коледжі проводилась спартакіада з видів 

спорту: 

Назва Дата Кількість учасників 

Шашки  14.02.2018 38 

Настільний теніс 12-14.03.2018 16 

Легка атлетика 26.09.2018 39 

Міні футбол 02-18.10.2018 52 

Легкоатлетичний крос 31.10.2018 41 
 

За підсумками І-е місце зайняли студенти народної хореографії; ІІ-е місце – 

народно-пісенного мистецтва; ІІІ-є місце – видовищно-театралізованих заходів. 

12 вересня 2018 року до Дня фізичної культури та спорту був проведений 

матч між викладачами та студентами коледжу з мініфутболу. 

Студенти коледжу є призерами районних та обласних спортивних змагань. 

У міській естафеті 14.09.2018 до Дня міста Тульчина збірна команда 

коледжу зайняла 2-е місце. 

У міській спартакіаді закладів освіти міста Тульчина за підсумками змагань 

були визначені командні місця, і збірні команди коледжу з легкоатлетичного 

кросу вибороли 1-е командне місце (17.10.2018), з мініфутболу – 2-е місце 

(24.10.2018), з волейболу: юнаки (28.11.2018) – 2-е місце, дівчата (05.12.2018) – 3-є 

місце. 

У чемпіонаті Вінницької області з легкоатлетичного кросу (11-12.05.2018) 

серед дівчат Рижа Олександра (1-хрг) стала чемпіонкою, Плетенчук Ганна (1-хрг) 

зайняла 3-є місце. Серед юнаків – Український Ілля (2-реж.) став чемпіоном. 

Коледж виборов серед закладів освіти області 1-е загальне командне місце. 
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У чемпіонаті Вінницької області з легкоатлетичного кросу (10.10.2018) Рижа 

Олександра (2-хрг) здобула 1-е місце. 

Протягом року в коледжі працював тренажерний зал. 

Викладачами фізичного виховання прочитано 4 лекції. Проводились бесіди, 

«Дні здоров’я», зустрічі з медичними працівниками. 
 

ПЕРЕДДИПЛОМНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 
 

Практична підготовка студентів зі спеціальностей «Народна художня 

творчість», «Хореографія», «Декоративно-прикладне мистецтво», «Бібліотечна 

справа», «Діловодство», «Туристичне обслуговування» є складовою частиною 

освітнього процесу і має за мету закріплення необхідних знань, умінь і навичок. 

Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною професійної 

підготовки майбутніх фахівців і проводиться на кращих базах, які відповідають 

вимогам програм, і погодженні з управлінням культури і мистецтв Вінницької 

облдержадміністрації. 

План організації та проведення виробничої практики складається на кожний 

навчальний рік, де вказуються терміни виконання поставлених завдань, форми 

контролю за їх виконанням та відповідальні особи. 

Термін проходження виробничої (переддипломної) практики: з 09.02.2018 по 

15.03.2018. 

Бази практики: 

Спеціальність «Народна художня творчість» 

1.  Вінницький РБК 

2.  Вінницька ОДТРК «Вінтера» 

3.  Крижопільський РБК 

4.  Могилів-Подільський РБК  

5.  Теплицький РБК 

6.  Тульчинський РБК 

7.  Тульчинський БДЮ 

8.  Шаргородський РБК 

9.  Ямпільський РБК 

10.  м. Ладижин 

11.  Немирівський РБК 

12.  Гайсинський РБК 

13.  Томашпільський РБК 

14.  Іллінецький РБК 
 

Спеціальність «Хореографія» 

1.  Жмеринський РБК 

2.  Тульчинський РБК 

3.  Тульчинський БДЮ 

4.  Тульчинське вище професійне училище № 41 

5.  Тульчинський р-н  

Клебанський СБК 

6.  Ямпільський БДЮ 

7.  Шаргородський РБК 

8.  Крижопільський РБК 

9.  м. Ладижин 
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10.  Козятинський РБК 
 

Спеціальність «Декоративно-прикладне мистецтво» 

1.  Тульчинська ДМШ (художній відділ) 

2.  Ямпільський р-н 

Клембівська ДМШ (художній відділ) 

3.  Вінницька дитяча художня школа 

4.  Шаргородська ДМШ (художній відділ) 
 

Спеціальність «Бібліотечна справа»  

1.  Бершадська ЦРБ 

2.  Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва 

3.  Тульчинська ЦРБ 

4.  Шаргородська ЦРБ 

5.  Крижопільська ЦРБ 

6.  Муровано-Куриловецька ЦРБ 

7.  Чечельницька ЦРБ 
 

Спеціальність «Діловодство» 

1.  Служба діловодства Тульчинської міської  

об’єднаної територіальної громади 

2.  Служба діловодства Тульчинської РДА 

3.  Тульчинський районний центр зайнятості 

4.  Відділ освіти Тульчинської РДА 
 

Спеціальність «Туристичне обслуговування» 

1.  Вінницький обласний краєзнавчий музей 

2.  Вінницька турагенція «Навколо світу» 

3.  Вінницька турагенція «Корал тревел» 

4.  Тульчинський готельно-ресторанний комплекс «Добряна» 

5.  Тульчинський готельно-ресторанний комплекс «Villa Park» 

6.  Тульчинський краєзнавчий музей 

7.  Тульчинська турагенція «Море турів»  
 

Були проведені наради зі студентами-практикантами та викладачами-

консультантами, укладені угоди з начальниками районних відділів (секторів) 

культури про проведення виробничої практики. Викладачі-консультанти надавали 

консультації студентам-практикантам. 

Підсумком проходження виробничої практики на спеціальностях «Народна 

художня творчість» та «Хореографія» був заліковий масовий захід. Форма роботи 

комплексна. Оцінювання проводила спеціально створена комісія, до складу якої 

входили викладачі закладу та керівники від баз практики. 

На спеціальностях «Декоративно-прикладне мистецтво», «Бібліотечна 

справа», «Діловодство» та «Туристичне обслуговування» підсумком проходження 

практики був залік. 

По завершенню виробничої практики відбулась підсумкова конференція у 

формі диференційованого заліку. У ній взяли участь керівники практики, 

студенти-практиканти, дирекція, голови циклових комісій, викладачі. 
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Результати проходження переддипломної виробничої практики 
№ 

з/п 
Спеціальність Спеціалізація К-сть 

студентів 

Кількість оцінок % 

якості 
% 

успішності 
Середній 

бал «5» «4» «3» «2» 

1. 

Народна 

художня 

творчість 

Народне пісенне 

мистецтво 
8 8    100 100 5,0 

2. 

Народна 

художня 

творчість 

Народне 

інструментальне 

мистецтво  
(народні інструменти) 

5 3 2   100 100 4,6 

3. 

Народна 

художня 

творчість 

Народне 

інструментальне 

мистецтво (духові 

інструменти) 

3 1 2   100 100 4,33 

4. 

Народна 

художня 

творчість 

Народне 

інструментальне 

мистецтво 

(естрадні 

інструменти) 

8 7  1  87,5 100 4,75 

5. 

Народна 

художня 

творчість 

Кінофотовідео-

справа 
4 4    100 100 5,0 

6. 

Народна 

художня 

творчість 

Видовищно-

театралізовані 

заходи 

7 5 2   100 100 4,71 

7. Хореографія 
Народна 

хореографія 
12 5 6 1  91,66 100 4,33 

8. Діловодство  6 4 1 1  83,33 100 4,5 

9. 
Бібліотечна 

справа 
 7 4 3   100 100 4,57 

10. 

Декоративно-

прикладне 

мистецтво 

 5 4 1   100 100 4,8 

11. 

Туристичне 

обслуго-

вування 

 8 4 4   100 100 4,5 

Всього: 73 49 21 3  95,89 100 4,63 
 

Відгуки керівників баз практики та якість оформлення матеріалів практики 

свідчить про належний рівень знань, практичних навичок і вмінь, що набули 

студенти за період навчання. Загальні підсумки практики були підведенні на 

педагогічній раді. 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

Методична робота коледжу спрямована на виконання регламентуючих 

директивно-нормативних документів та удосконалення освітнього процесу на 

основі нових форм і методів підготовки молодших спеціалістів. 

Планування всіх підрозділів освітнього процесу виходить із загальної 

педагогічної теми: «Єдність професійної освіти і виховання в процесі підготовки 

та формування особистості майбутнього фахівця». 

Методична робота має такі основні напрями: 

 робота методичної ради; 
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 робота циклових комісій; 

 написання та розробка робочих програм, методичних рекомендацій викладачів, 

методичного забезпечення контролю знань студентів; 

 проведення відкритих занять, взаємовідвідування занять викладачами; 

 робота школи педагогічної майстерності. 

У 2018 році було проведено 6 засідань методичної ради, на яких 

розглядались питання: 

 Підсумки методичної роботи викладачів у І-му семестрі. 

 Розгляд методичних рекомендацій «Особливості підготовки керівників 

аматорських хорових колективів на сучасному етапі» викладача 

Шкуратовської Л.І. 

 Розгляд методичних рекомендацій до проходження виробничої переддипломної 

практики для студентів ІІІ-го курсу денної форми навчання спеціальності 242 

«Туризм», ОПП «Туристичне обслуговування». 

 Ознайомлення зі складом голів Державних екзаменаційних комісій, переліком 

державних екзаменів та підготовку до їх проведення. 

 Мотивація навчальної діяльності студентів ОПП «Декоративно-прикладне 

мистецтво». 

 Звіт голів циклових комісій про навчально-методичну роботу викладачів за 

навчальний рік. 

 Підсумки роботи методичної ради. 

 Затвердження планів роботи на навчальний рік. 

 Мотивація навчальної діяльності студентів на цикловій комісії народно-

інструментального мистецтва. 

Методична робота планується в загальному плані роботи коледжу та в 

планах роботи циклових комісій. Вона передбачає поновлення навчально-

методичних комплексів, розробку робочих програм, індивідуальних робочих 

планів викладачів, конспектів лекцій, методичних рекомендацій до семінарських, 

практичних занять, самостійної роботи студентів, завдань до контрольних робіт, 

розробку тестів, роздаткових матеріалів, наочних посібників та інше. 

З метою вивчення досвіду педагогічної роботи та надання практичної 

допомоги на циклах проводились відкриті заняття, здійснювалось 

взаємовідвідування занять викладачами у своїх колег. 

Кабінети і лабораторії працювали відповідно до діючих навчальних планів і 

в основу ставили завдання поглибленого вивчення програмного матеріалу, 

формування умінь, навичок, які будуть необхідні в майбутньому молодшим 

спеціалістам закладу освіти. На базі кабінетів формуються навчально-методичні 

комплекси дисциплін. 

Для підвищення професійного рівня викладачів в коледжі діє школа 

педагогічної майстерності, де обговорюються актуальні педагогічні проблеми, 

заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та 

практики. У 2018 році підготували та провели заняття на такі теми: 

№ 

з/п 
Т Е М А 

Прізвище, 

ініціали 

1.  
Формування позитивного соціально-психологічного 

клімату в педагогічному колективі 
Почтар І.О. 
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2.  Формування етичної компетентності сучасного педагога Камінська О.В. 

3.  
Актуальність ефективної організації самостійної роботи 

студентів у вирішенні завдань підготовки сучасного 

фахівця галузі культури 

Гордійчук Е.Є. 

4.  
Мотивація студентів як один із основних факторів 

успішної професійної підготовки 
Пересунько В.М. 

Наставництво – це одна з форм підвищення кваліфікації молодих 

викладачів, які мають стаж роботи до 3-х років. Наставники допомагають молодим 

викладачам у вирішенні різних питань з організаційної та навчально-методичної 

роботи, надають рекомендації по вдосконаленню форм і методів роботи зі 

студентами. За останні 3 роки до закладу освіти прийшли працювати 2 молодих 

викладачі. Наставниками у них є: Камінська Олена Василівна, Лавренюк Наталія 

Іллівна. 

Адаптація молодих спеціалістів в педагогічному колективі ведеться по двох 

напрямках: професійному (підвищення рівня професійної підготовки засобами 

контролю, допомоги шляхом формування систем якостей, необхідних для 

реалізацій основних видів викладацької діяльності); соціально-психологічному 

(допомога у пристосуванні до соціального життя, до колективу викладачів і 

студентів).  

У школі молодого викладача готуються і проводяться відкриті заняття, 

викладачі відвідують заняття досвідчених викладачів, отримують консультації 

методиста. 

Педагогічний досвід – важливий фактор підвищення педагогічної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи викладача. У коледжі вивчається 

системи роботи викладача Романюк В.Г. з формування національної свідомості, 

патріотичних почуттів студентів засобами національно-патріотичного виховання. 

Викладачі Тульчинського коледжу культури беруть участь у науково-

практичних конференціях. Зокрема: 
 

№ 
з/п 

Місце 

проведення 

Дата 

Назва конференції Тема доповіді чи статті 
Прізвище, 

ініціали 

1.  

м. Краматорськ 

19.01.2018 

ХІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Суспільні науки у 

2018 році» 

Внесок К.В. Дубняка (1890-

1948) у становлення й 

розвиток українського 

краєзнавства 

Омельченко С.В. 

2.  

З наукової спадщини 

Іринарка Щоголева: 

«Словник зоологічної 

номенклатури» 

Онищенко А.О. 

3.  
м. Львів 

02.03.2018 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Стратегічні 

пріоритети розвитку 

внутрішньої торгівлі 

України на 

інноваційних засадах» 

Реінжиніринг як метод 

ефективного управління 

бізнес-процесами 

підприємства 

Камінська О.В. 
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4.  
м. Одеса 

17-18.03.2018 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Актуальні питання 

педагогіки та 

психології: шляхи 

теоретичного і 

практичного вирішення 

проблем» 

Розвиток критичного 

мислення студентів у 

процесі вивчення 

математики 

 

Побережник Л.В. 

5.  

м. Харків 

Економіко-

технологічний 

технікум ХНТУ 

19.03.2018 

І Всеукраїнська 

науково-практична 

інтернет-конференція 

«Інноваційні технології 

в процесі підготовки 

молодших спеціалістів: 

стан, перспективи 

розвитку» 

З питань підготовки кадрів 

інформаційно-бібліотечної 

сфери 

Омельченко С.В., 

Онищенко А.О. 

6.  

м. Умань 

УДПУ 

ім.П.Тичини 

20.03.2018 

V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні стратегії 

розвитку 

хореографічної освіти»  

 

Сучасні стратегії 

підготовки майбутнього 

керівника хореографічного 

колективу 

Трачук О.Б.   

7.  

м. Вінниця 

Вінницький 

технічний 

коледж 

30.03.2018  

V Регіональна науково-

методична конференція 

«Сучасні педагогічні 

технології та інноваційні 

методики навчання в 

підготовці фахівців у 

коледжах і технікумах: 

досвід, проблеми, 

перспективи» 

Використання 

перспективних 

педагогічних методів у 

підготовці молодшого 

спеціаліста 

Омельченко С.В.,  

Гандзюк Л.П. 

8.  

м. Канів 

Коледж 

культури і 

мистецтв 

12.04.2018 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Українська культура: 

сучасні мистецькі та 

педагогічні виміри» 

Формування художньо-

естетичних смаків засобами 

культури і мистецтв 
Фолюшняк Є.В. 

9.  
Від творчого наставника до 

творчої дитини: гармонія 

партнерської взаємодії 
Моторна Н.І. 

10.  З питання формування нового 

фахівця інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

Омельченко С.В., 

Онищенко А.О. 11.  

12.  

Майстер-клас, як інноваційна 

форма фахової підготовки в 

Тульчинському училищі 

культури 

Трачук О.Б.   

13.  

Формування творчої особистості 

в народному ансамблі танцю 

«Намисто» Тульчинського 

училища культури 

Качмар Д.В. 

14.  

Актуальні  питання підготовки 

фахівців інформаційної, 

бібліотечної та  архівної справи 

на Вінниччині 

Томчик В.О. 

15.  
Використання музичних 

мініатюр Б.Фільц у викладанні 

фортепіано 
Недзельська О.В. 
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16.  

м. Умань 

УДПУ 

ім.П.Тичини 

19-20.04.2018 

Міжнародна науково-

практична 

конференція 

«Естетичні засади 

розвитку педагогічної 

майстерності 

викладачів 

мистецьких 

дисциплін» 

Педагогічна майстерність як 

гарант формування творчого 

потенціалу на заняттях 

сольфеджіо в училищах 

культури і мистецтв 

Безбах О.А. 

17.  
Артистизм в діяльності 

викладача-музиканта 
Недзельська О.В. 

18.  

Шляхи вдосконалення 

педагогічної майстерності 

викладачів мистецьких 

дисциплін 

Омельченко С.В. 

19.  

Виховання естетичного смаку та 

професійного погляду 

мистецтвом духової музики 

спеціалізації «Народне 

інструментальне мистецтво» 

(духові інструменти» 

Балан С.О. 

20.  

Використання на заняттях 

історії музики інтерактивних та 

інформаційно-комунікативних 

технологій в училищах культури 

та мистецтв 

Пшемінська Л.О. 

21.  
Традиції та інновації у 

підготовці хореографів у 

Тульчинському училищі 
Трачук О.Б.  

22.  

Проблема підвищення 

результативності 

індивідуального заняття з 

мистецьких дисциплін 

Маковій О.М. 

23.  

Мелодія як основа побудови 

музичної мови на заняттях з 

фахових дисциплін спеціалізації 

«Народне інструментальне 

мистецтво» 

Трачук Л.Д.  

24.  
Комплексний розвиток 

музичних здібностей студента 

на заняттях у класі фортепіано 
Гордійчук Е.Є. 

25.  
м. Харків 

19-20.04.2018. 

Науково-практична 

конференція в межах  

Всеукраїнського 

конкурсу вокально-

хорового та 

інструментального 

ансамблевого 

виконавства 

ім.Я.Степового  

«Минуле і сучасність 

української музичної 

культури крізь призму 

європейських класичних 

традицій» 

Недоспівана пісня 

Подільського Орфея 
Пшемінська Л.О. 

26.  м. Умань 

УДПУ 

ім.П.Тичини 

20.04.2018 

V Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні стратегії 

розвитку хореографічної 

освіти» 

Сучасні стратегії підготовки 

майбутнього керівника 

хореографічного колективу 
Трачук О.Б. 

27.  
Специфіка діяльності 

народного аматорського 

хореографічного колективу 
Маковій О.М. 
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28.  
м. Київ  

26-27.04.2018  

V Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Гостинність, сервіс, 

туризм: досвід, 

проблеми, інновації» 

Кластерна модель 

організації туристичного 

бізнесу 

Камінська О.В. 

29.  

м. Умань 

18-19.10.2018. 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Теоретико-

методологічні аспекти 

мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та 

перспективи. 

Формування поглядів 

Миколи Леонтовича щодо 

мистецької освіти у 

Тульчинський період життя 

і творчості 

Пшемінська Л.О. 

30.  

Сучасні підходи у 

підготовці креативного 

фахівця життєдіяльності 

громади у коледжах 

культури 

Омельченко С.В. 

31.  
Організація дозвілля в 

країнах Західної Європи. 
Літун С.В.. 

32.  

Сучасні підходи у 

підготовці креативного 

фахівця життєдіяльності 

громади у коледжах 

культури 

Петраковська В.В. 

33.  

Формування естетичних 

цінностей особистості 

засобами музичного 

мистецтва 

Безбах О.А. 

34.  

Методичні рекомендації до 

практичних занять з 

дисципліни «Музичний 

інструмент» зі студентами 

спеціальності 

«Хореографія» 

Гордійчук Е.Є. 

35.  
Виховання активної творчої 

самостійності студентів 
Кочелаба О.С. 

36.  
Роль інноваційних 

технологій в сучасній 

мистецькій освіті 

Пересунько В.М. 

37.  

Про одну особливість 

виконання фортепіанних 

мініатюр Б.Фільц «Музичні 

фрески» 

Недзельська О.В. 

 

У 2018 році року пройшли атестацію 20 викладачів коледжу весною та 10 – 

осінню, підвищення кваліфікації – 12 викладачів. 

 

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 
 

Протягом року в бібліотеці зареєструвалося 520 користувачів, які 

обслуговуються на абонементі, в читальній залі та в пунктах видачі літератури при 

навчальних кабінетах. Серед користувачів бібліотеки – студенти, викладачі та 

інші. 
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За звітний період бібліотекою обслужено читачів: 

Всього     – 990 

 на абонементі                – 520 

 у читальному залі  – 470 

Видано літератури всього    – 20185 

 на абонементі                      – 8105 

 у читальному залі           – 12080 

Кількість відвідувань всього  – 7901 

 на абонементі   – 3560 

 у читальному залі        – 4341 

Фонд бібліотеки універсальний за змістом та включає науково-популярну, 

навчальну, краєзнавчу, художню, довідкову літературу, нотні видання. 

Книжковий фонд бібліотеки складає 41150 із них 1650 періодичні видання та 

брошури та 2025 підручників. 

Нові надходження відображаються у каталогах, є картотеки підручників, 

газетно-журнальних статей. 

За звітний період бібліотекою зроблено підписку на суму 23100 грн. в 

кількості 25 назв. 

Придбано літератури 165 примірників з обмінно-резервного фонду 

бібліотеки ім. Тімірязева (безкоштовно). 

Бібліотека є активним учасником освітнього процесу, направленого на 

формування у студентів громадської свідомості, сприяння інтелектуального 

розвитку особистості, прагнення до постійного професійного росту. 

До цієї роботи працівники підходили творчо. Використовувалися 

різноманітні форми соціокультурної роботи: бесіди, презентації, огляди, семінари, 

літературно-мистецькі зустрічі та ін. Особливо важливою складовою роботи була 

виставкова діяльність. Великого значення бібліотека надавала назвам книжкових 

виставок та їх оформленню. 

Це: 

 Зустріч з новою книгою (постійно діюча) 

 «Від подиху століть до сьогодення» 

 «Переможної пам’яті роки» (до Дня Перемоги) 

 Подорожуємо від міста до міста 

 «Стежками могутньої династії» 

 «Весна пора кохання» 

Перегляди літератури: 

 «Ми будуємо Україну – європейську демократичну країну» 

 «Гаряча 20-ка кращих журналів»  Перегляд періодичної преси 

 «Згадаймо юність, що горіла в Крутах»  

 «Час і досі не загоїв рану – цей одвічний біль Афганістану» 

 «Свято сили краси та здоров’я » 

 «Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі» 

 «Де суспільство, там і право» 

 «Проблеми екології сьогодення» 

Виставка одного жанру «Поезія це свято, як любов». 

Бібліографічна подорож «Від папірусу до CD- ROMу». 
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Бесіди: 

 «Свіча пам’яті» (до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій). 

 «Моральний ідеал і його місце в житті людини» 

 «Микола Леонтович син сонячного поділля» 

 До 140 річчя від дня народження М.Д. Леонтовича 

 «Нове життя будуємо, голос Кобзаря чуємо» 

 «Музика – унікальне мистецтво без кордонів» 

Інформаційний урок «Україна – земля козацька». 

Година – роздум «Чорна спадщина Чорнобиля». 

Година народознавства «Звичаї та обряди мого краю». 

Година спілкування «Хай оживає істина стара: людина починається з 

добра». 

Година екології «Земля в біді». 

Виховна година до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Життя прекрасне 

– не згуби його». 

Диспути: 

 «Українська писемність: доба стара – доба нова» 

 «Щастя. Як ми його розуміємо?» 

 «З рідним словом міцніє держава»  (до Міжнародного дня рідної мови) 

Зустріч-діалог з психологом «Конфлікти  причини виникнення і шляхи 

розв’язання». 

До Всеукраїнського дня бібліотек працівники бібліотеки організували і 

провели зустріч з поетесою, пісняркою Зоєю Красуляк «Душі пісенна таїна» у 

лютому місяці літературний вернісаж «Крила любові» (до Дня Святого 

Валентина). 

У грудні місяці провели майстер-клас «Новорічні іграшки своїми руками» 

(майстерня новорічних прикрас). 

У березні бібліотекари провели майстер-клас «Жіноча доля вишита 

нитками», напередодні Великодніх свят – народознавчий урок «Від свята до 

свята». 

Впровадження інформаційних технологій в діяльність бібліотек дозволяє 

бібліотекарам створювати власні інформаційні продукти, які допомагають 

читачам орієнтуватися в інформаційно-освітньому просторі. 

Це: 

 довідкові бази даних; 

 рекомендаційні списки літератури; 

 анотовані бібліографічні покажчики; 

 пам’ятки, буклети. 

 

ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 
 

У 2018 році були виконані такі господарські роботи: 

 Поточний ремонт приміщень № 24, 25, 26, 54 – сходової клітини, приміщення 

№ 30 – коридор 1-го поверху, приміщення № 52 – коридор 2-го поверху, № 55 – 

приміщення блакитної зали центрального корпусу «Палацу Потоцьких» – 

450,0 тис. грн. 
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 Поточний ремонт бокового фасаду східного корпусу, одноповерхової добудови 

східного корпусу, даху одноповерхової добудови східного корпусу «Палацу 

Потоцьких» – 230,0 тис. грн. 

 Придбання та встановлення ліхтарів на території «Палацу Потоцьких» – 

173,6 тис. грн. 

 Придбання та встановлення підвісних світильників (люстри – 2 шт.), штор-

гардин (5 комплектів) – 155,0 тис. грн. 

 Художнє оформлення квітковою продукцією території «Палацу Потоцьких» – 

39,4 тис. грн. 

 Приєднання електроустановок до електричних мереж – 84,9 тис. грн. 

 Огорожа для балкона – 18,0 тис. грн. 

 Ремонт музею коледжу (вул. Миколи Леонтовича, 52) – 20,0 тис. грн. 

 Ремонт абонементного відділу бібліотеки (вул. Миколи Леонтовича, 52) – 

50,0 тис. грн. 

 Ремонт підлоги фойє актової зали  (вул. Миколи Леонтовича, 52) – 

23,0 тис. грн. 

 Поточний ремонт фойє бібліотеки (вул. Миколи Леонтовича, 52) – 

25,0 тис. грн. 
 

Спожито енергоносіїв: дрова – 246,42 м3; електроенергія – 122864 кВт; газ 

природній – 45 435 м3 (на суму 1232,4 тис. грн.). 
 


