
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ 

ТА  ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ВІННИЦЬКОЇ ОДА

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ  КОЛЕДЖ  

КУЛЬТУРИ

1

Циклова комісія народнопісенного мистецтва



Очолює циклову 

комісію  викладач-

методист, спеціаліст 

вищої категорії –

ПШЕМІНСЬКА 

Лариса 

Олександрівна
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Викладачі циклової комісії
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Склад циклової комісії 

(категорії, педагогічні звання)

4

Всього викладачів 11

Викладачів-методистів 2

Спеціалістів вищої категорії 4

Спеціалістів  1  категорії 6

Спеціалістів  2  категорії 1



Основна мета діяльності ц/к:
Забезпечення якості освіти студентів; удосконалення навчально-

методичного забезпечення процесу їх підготовки;

спрямування викладання на формування соціальних якостей 

сучасного фахівця

Головні завдання:
 Здійснення освітньої діяльності ц/к, вдосконалення методів

викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання;

 Забезпечення виконання державного замовлення та угод на 

підготовку фахівців;

 Розвток національної культури особистості засобами

українського народнопісенного мистецтва; 

 Формування національної свідомості підростаючого покоління

на основі кращих зразків етнокультури;

 Підвищення здатності випускників до працевлаштування у          

зв’язку із змінами на ринку праці
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КІЛЬКІСНИЙ  СКЛАД ЗДОБУВАЧІВ 

ОСВІТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

6

РАЗОМ УСІХ:    42 чол. 

КУРС

ДЕННА ФОРМА   

здобуття освіти

ЗАОЧНА ФОРМА            

здобуття освіти    

За рахунок 

бюджетних 

коштів

За 

рахунок 

фізичних 

осіб

всього За рахунок 

бюджетних 

коштів

За 

рахунок 

фізичних 

осіб

всього

1

8 2 10 4 6 10

2

6 6 2 2 4

3

6 - 6 2 1 3

4

3 - 3

Разом 23 2 25 8 8 17



Городинський

Станіслав Станіславович –
заслужений артист України, 

директор  Вінницького фахового 

коледжу культури і мистецтв 

ім.М.Леонтовича

7

Гордістю циклової комісії є її

випускники



Мрежук

Павло  –
соліст 

Укрконцерту, 

заслужений артист 

України

8



Романчишин

Василь Григорович

– заслужений діяч мистецтв 

України, секретар Асоціації  

діячів естрадного мистецтва 

України, директор КЗВО 

Київської обласної ради  

«Академія мистецтв»
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Солістка Національного заслуженого

академічного

народного хору України імені Г.Г.Верьовки

 Юлія Трачук

(Нелюбова) 
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Солістка Національного 

заслуженого академічного 

народного хору України імені

Г.Г.Верьовки

Тетяна Волянська (Ігнась)
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Володимир Горобець

Соліст Академічного ансамблю пісні і танцю 

Національної Гвардії України



Костянтин Пономар

Соліст Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і 

танцю Збройних Сил України 13



Слободянюк  (Синиця) Людмила  

 Керівник  зразкового фольклорно-етнографічного 

ансамблю «Вербиченька» (м.Томашпіль) 14



Працевлаштування та вступ 

до ВНЗ ІІІ-ІVр.а. випускників ц/к

15

Рік 

випуску

Кількість 

випускників

Закріплено 

на робочих 

місцях

Вступили 

до ВНЗ 

ІІІ-ІVр.а.

Отримали 

вільний 

диплом

2018 8 6 5 -

2019 8 3 5 -

2020 7 4 3 -



Творчі колективи циклової комісії
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Народний аматорський хоровий колектив                                    

(художній керівник Любов ГРУШКО)
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Жіночий вокальний ансамбль “Зореграй” 
(художній керівник - Анна Прасол)
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Вокальне тріо «ЯРОСЛАВНА»      
(худ. кер. Анна Прасол)
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Чоловічий вокальний гурт

«НЕСТОР»
(художній керівник –Леся Кузнецова)
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Фольклорний гурт  

«Відлуння віків» (худ. кер. Любов Грушко)
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Фольк-гурт «Любава»

(художній керівник Ірина Хома)



Народний аматорський фольклорно-драматичний театр 

«Червона калина» 
(художній керівник – Микола Джига, 
керівник вокальної групи  – Тетяна Корольчук

керівник акомпануючої групи – Олександр РОМАНЮК )
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«Великодні гаївки» 

у с. Лозовому 

Чернівецького району
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Участь творчих колективів у фестивалях, 

конкурсах 
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№ з/п
Дата та місце 

проведення
Назва Творчі колективи ц/к - учасники

1.
05.10.2018

м.Піщанка

VІІ обласний фестиваль хорового 

мистецтва ім. Павла Муравського

Народний аматорський 

хоровий колектив (керівник Л. Грушко)

2.
12.12.2018

м.Тульчин

Обласний фестиваль хорового мистецтва 

«Співає Поділля Леонтовича»

Народний аматорський 

хоровий колектив (керівник Л. Грушко)

3.
13.01.2019

м. Вінниця
Різдвяні колядки  вок.ансамбль «Зореграй» (кер. А. Розлучна

4.
17 .05.2019

м.Тульчин

1 Всеукраїнський молодіжний  

етнофестиваль «Калинові мости»  

вок.ансамбль «Зореграй» (кер. А. Розлучна), фольк-гурт «Любава» 

(кер.І.Хома),  фольк.гурт «Відлуння віків»  (кер. Л. Грушко), Народний 

аматорський фольклорно-драматичний театр «Червона калина» (керівник 

А.Розлучна)

5.
11.05.2019

м.Вінниця

Фестиваль української автентичної 

культури «Гаївки Фест»
фольклорно-драматичний театр «Червона калина» (керівник  А.Розлучна)

6.

03.10.2019

с.Дмитрашківка

Піщанський р-н

Обласний фестиваль хорового мистецтва 

ім. Павла Муравського

Народний аматорський 

хоровий колектив (керівник Л. Грушко)

7.

12.10.19.

с.Тиманівка

Тульчинський р-н

Фестиваль подільських традиційних страв 

«Диво з горнятка»
фольклорно-драматичний театр «Червона калина» (керівник  М.І.Джига)

8.
12.12.19.

м.Вінниця
Обласний фестиваль хорового мистецтва 

«Співає Поділля Леонтовича»

Народний аматорський 

хоровий колектив (керівник Л. Грушко)



Участь народного хорового колективу училища (худ.кер.Грушко Л.С., 

акомпануюча група – ансамбль народної музики “Джерело” 

(худ.кер.Тихоліз В.В.) в   обласному фестивалі  хорового мистецтва 

ім.П.Муравського с. Дмитрашківка Піщанського р-ну
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Наші нагороди
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Наші нагороди



Навчальний кабінет 

«Хорознавства та основ роботи з аматорським 

колективом» 

(завідувач кабінетом Леся КУЗНЕЦОВА)
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Наше сьогодення
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Щорічний конкурс української пісні

«Свою Україну любіть»
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Робота циклової комісії на найближчий період

 Усю стратегію циклової комісії народнопісенного мистецтва спрямувати на збір,

дослідження, збереження та популяризацію фольклору рідного краю

 Репертуар творчих колективів та навчальні календарно-репертуарні плани

складати у напрямку збагачення фольклорним матеріалом

 Підтримувати тісний зв’язок із фольклористами Східного Поділля – Васюк Ю. –

кер. фольклорного ансамблю «Мокоша»; Сторожук А.І. – фольклористкою,

кандидатом мистецтвознавства, доцентом, викладачем методистом, членом-

кореспондентом АМСКП, Семенчуком В.В. – фольклористом, керівником

чоловічого вокального тріо «Гонта» Уманського Педагогічного університету

імені Павла Тичини

 Творчим колективам циклової комісії брати активну участь у хорових, пісенних,

фольклорних фестивалях та конкурсах

 Здійснити моніторинг кадрового забезпечення клубних закладів області з метою

працевлаштування випускників циклової комісії

 За актом узгодження переліку спеціальностей, затвердженим Міністерством

освіти і науки України від 15.12.2015, забезпечити результативну

профорієнтаційну та роз’яснювальну роботу і провести якісний набір

абітурієнтів у 2021 році



ДЯКУЄМО  ЗА УВАГУ!
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