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ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 
 

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

Вінницької обл. 

E-maіl: tulchin_kulture@ ukr.net 

Web site: http://uatkk.com/ 

Тульчинський фаховий коледж культури – комунальний заклад освіти 

Вінницької обласної ради, що функціонує у системі Міністерства культури та 

інформаційної політики України, управління культури та креативних індустрій 

Департаменту гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації. 

Заклад освіти 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», з 2020 року розпочато підготовку за освітньо-професійним ступенем 

«фаховий молодший бакалавр» за денною та заочною формами здобуття освіти для 

художньої, творчої, педагогічної діяльності у 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 12 циклових комісій. Кількість штатних 

педагогічних працівників коледжу станом на 31 грудня 2021 року складає 100 осіб, 

з них: 48 викладачів вищої категорії; 42 – першої категорії; 5 – другої категорії; 5 – 

спеціалісти; звання викладача-методиста має 27 викладачів; 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 2021 році відбулось 8 засідань педагогічної ради, де розглядались такі 

питання: 

 Про підсумки роботи педагогічного колективу в І-му семестрі 2020-2021 

навчального року та завдання на 2-й семестр. 

 Розгляд та затвердження плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників коледжу. 

 Розгляд річного фінансового звіту коледжу. 

 Про затвердження конкурсних пропозицій щодо обсягів прийому та випуску 

фахівців на 2021 рік. 

 Про стан виконання рішень педрад. 
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 Про підсумки двомісячної атестації студентів та стан організації освітнього 

процесу на циклових комісіях в умовах дистанційного навчання. 

 Про стан підготовки студентів 2-х курсів до складання ДПА-ЗНО 2021. 

 Про стан підготовки фахівців за спеціальністю 242«Туризм». 

 Про затвердження результатів навчання за короткостроковою програмою 

підвищення кваліфікації. 

 Про затвердження зразків бланків дипломів, додатків та академічної довідки 

нового зразка. 

 Про допуск студентів до екзаменаційних сесій. 

 Про підсумки проведення державних екзаменів. 

 Про підсумки роботи педагогічного колективу в 2020-2021 навчальному році. 

 Розгляд та схвалення концепцій. 

 Вибори секретаря педагогічної ради. 

 Розгляд та затвердження плану роботи педагогічної ради на 2021-2022 

навчальний рік. 

 Звіт про роботу приймальної комісії. 

 Завдання роботи педагогічного колективу на 2021-2022 навчальний рік. 

 Розгляд та затвердження навчальних планів на 2021-2022 навчальний рік. 

 Розгляд та затвердження положень коледжу. 

 Розгляд кандидатур голів циклових комісій. 

 Ознайомлення зі змінами до положення про атестацію педагогічних працівників 

закладів (установ) освіти сфери культури. 

 Стан працевлаштування та закріплення випускників 2021 року на робочих 

місцях. 

 Профорієнтаційна робота педагогічного колективу з організації набору 

абітурієнтів на 2022-2023 навчальний рік. 

 Розгляд проєкту кошторису (фінансового плану) коледжу. 

 Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Тульчинського фахового коледжу культури на 2022 рік. 

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. 

Відповідно до Тимчасового положення про організацію освітнього процесу у 

Тульчинському фаховому коледжі культури на період карантину освітній процес на 

денній та заочній формах здобуття освіти здійснюється: очно – у режимі реального 

часу, у дистанційній формі та за допомогою форм змішаного навчання в таких 

формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка; контрольні 

роботи та контрольні заходи. Основною формою організації освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання є самостійна робота. 

В умовах застосування дистанційної форми навчання для всіх курсів з 

23.09.2021 по 17.10.2021 та з 18.11.2021 по 08.12.2021 викладачі керувались 

Положенням про організацію дистанційного навчання у Тульчинському фаховому 

коледжі культури, організовуючи комунікацію зі студентами за розкладом занять 

(групового та індивідуального навчання) із застосуванням сервісів Google та Zoom. 
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Для організації освітнього процесу на основі технологій дистанційного навчання 

використовується офіційний вебсайт коледжу https://uatkk.net/ та інші доступні 

учасникам освітнього процесу Інтернет-ресурси та засоби аудіо-, відеозв’язку. 

Освітній процес у ТФКК на денній та заочній формах здобуття освіти 

організовано за графіками та розкладами занять, що розмежовують допуск 

здобувачів освіти до закладу та мінімізують утворення скупчення учасників 

освітнього процесу. 

Проводився щоденний моніторинг самопочуття учасників освітнього процесу, 

проводились бесіди в академічних групах та здійснювався щоденний контроль за 

дотриманням карантинних вимог у закладі освіти, дотриманням вимог карантину 

вихідного дня. 

Обмежено проведення культурно-мистецьких заходів та зібрань (концертів, 

культурно-мистецьких акцій, нарад, зборів тощо) у закритих приміщеннях. За 

рішенням циклових комісій заняття з окремих дисциплін проводились на 

відкритому повітрі та із застосуванням дистанційної форми як окремої форми 

навчання, відповідно до чого у розкладі групових та індивідуальних занять 

передбачено виставлення занять з розмежуванням у часі. 

В умовах посилення карантинних вимог змінено строки завершення 1-го 

семестру 2021-2022 навчального року шляхом відпрацювання по суботах та 

проведення додаткових занять, екзаменаційну сесію проведено з 15 по 21 грудня. 

Зимові канікули заплановано з 22 грудня 2021 року по 11 січня 2022 року. 

Адміністрація та голови циклових комісій здійснювали щоденне чергування у 

закладі освіти та відслідковували дотримання карантинних вимог учасниками 

освітнього процесу, проведення температурного скринінгу та недопущення до 

закладу сторонніх осіб. 

Забезпечувався комплекс заходів з посилення та підтримання необхідних 

протиепідеміологічних заходів: забезпечувалась щоденна обробка приміщень 

коледжу дезінфікуючими засобами, проводились санітарні години, здійснювався 

санітарний контроль за станом здоров’я працівників та дотриманням карантинних 

вимог у закладі освіти. Проводилась інформаційна кампанія щодо важливості 

вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2, серед працівників та здобувачів освіти. 

 

ДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ 
 

За підсумками навчання студентів у І-му семестрі 2021-2022 навчального року 

якісні показники наступні: успішність – 94,5%, якість знань – 74,4 %, середній бал 

– 4,0. 

Вісімнадцять академічних груп з тридцяти трьох закінчили семестр з 100 % 

успішністю. 

Усього на кінець семестру в коледжі 295 студентів, з них відмінників – 36, з 1-

2 «4» закінчили семестр 3 студенти. 

П’ятнадцять студентів мають академічні заборгованості з 89 дисциплін. 
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Найкращі якісні показники успішності мають студенти наступних академічних 

груп: 

Курс Середній бал Якість знань, % Керівник академічної групи 

3-реж. 4,5 94,4 Кононова О.В. 

3-Б 4,3 100 Юрченко О.М. 

4-реж. 4,4 87,3 Джига Г.М. 

4-Б 4,4 86,1 Юрченко О. М. 

4-хрг 4,4 85,6 Бегас С.В. 

3-хрг 4,3 85,1 Бегас С.В. 

1-реж. 4,1 87,8 Шляхтун Н.Г. 

1-кіно 4,1 87,2 Пересунько О.Є. 

1-хрг 4,1 76,8 Маковій О.М. 
 

Низькі якісні показники в академічних групах: 

Курс 
Успішність, 

% 

Якість 

знань, % 

Середній 

бал 
Керівник академічної групи 

4-Д 71,4 42,7 3,5 Рижий В.С. 

4-кіно 83,4 42,1 3,6 Булєєва Н.А. 

2-В 100 47,0 3,5 Балан С.О. 

1-В 100 53,1 3,6 Балан С.О. 

2-хрг 90,0 57,0 3,7 Маковій О.М. 

3-А 83,3 57,3 3,8 Шкуратовський С.В. 

2-ІБС 89,0 61,0 3,8 Смолій С.І. 

3-В 100 67,5 3,8 Безбах О.А. 

1-Б 100 66,4 3,9 Юрченко О.М. 
 

Протягом І-го семестру студентами пропущено 2840 пар занять без поважної 

причини, що складає 9,6 пари на 1 студента. 

Найбільше пропусків без поважної причини допущено в академічних групах: 

Курс Пропусків на 1 студента 

3-Т 28,7 

4-кіно 22,1 

2-кіно 21,2 

3-Д 17,0 

4-Д 16,8 

1-В 15,6 

2-В 15,3 

3-кіно 14,0 

2-хрг 13,8 
 

Найменша кількість пропусків занять без поважної причини в академічних 

групах: 

Курс Пропусків на 1 студента 

4-В 1,8 

3-В 2,3 

1-А 2,4 

3-реж. 3,7 
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2-реж. 3,8 

1-Т 4,1 

2-А 4,3 

1-хрг 4,3 

4-хрг 4,5 
 

Протягом семестру відраховано з коледжу за власним бажанням 4 здобувача 

освіти; переведено на заочний відділ 1 здобувача освіти. 

Навчання у ІІ-му семестрі 2021-2022 навчального року розпочнуть 295 

студентів, з них – 29 платників. 

 

ЗАОЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ 
 

За підсумками навчання студентів заочної форми здобуття освіти у І-му 

семестрі 2021-2022 навчального року якісні показники наступні: успішність – 

100 %, якість знань – 94,5 %, середній бал – 4,4. 
Закінчили семестр 71 студент, з них відмінників – 17, 43 студенти закінчили 

семестр на «4» і «5» (з них 11 – з однією «4»), 11 – на змішані оцінки. 
 

Найкращі результати успішності з дисциплін: 

Курс Назва дисципліни Викладач 
Середній 

бал 

1-реж. Основи економічної теорії Почтар І.О. 5,0 

3-А 
Основи комунікативної культури Петраковська В.В. 5,0 

Іміджіологія Бочтейн-Молдован К.О. 5,0 

2-реж. 

Основи правознавства Почтар І.О. 5,0 

Основи сценарної майстерності Джига М.І. 5,0 

Сценічна мова Прилипко Л.А. 4,8 

1-реж. Історія українського костюма Дорошенко О.А. 4,8 

1-ІБС УМПС, Дитяча література Гандзюк Л.П. 4,8 

2-А, ІБС Основи офісного сервісу Костюк Л.В. 4,7 

1-реж. Основи філософських знань Почтар І.О. 4,7 

3-А 
Основи менеджменту  Петраковська В.В.  4,6 

Культурологія Булєєва Н.А. 4,6 

3-реж. Звукове і музичне оформлення Рогозін Ю.В. 4,6 

2-А, ІБС 

Професійна етика, бібліотечне 

краєзнавство  
Моторна Н.І. 4,6 

Автоматизовані інформаційні 

Інтернет технології 
Томчик В.О. 4,6 

2-реж. Основи РТЗ Джига М.І. 4,6 

Найнижчі результати: 

Курс Назва дисципліни Викладач 
Середній 

бал 

1-А 
Українська мова за професійним 

спрямуванням 
Гандзюк Л.П. 3,3 
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2-В 

Основи правознавства Почтар І.О. 3,3 

Спеціальний музичний інструмент 

Викладачі ц/к 

народно-

інструментального 

мистецтва (духові, 

естрадні інструменти) 

3,6 

3-реж. Музичний інструмент 

Викладачі ц/к 

народно-

інструментального 

мистецтва (народні 

інструменти) 

3,6 

 

Результати успішності по циклових комісіях: 

Назва циклової комісії Голова ц/к 
Успішність, 

% 

Якість, 

% 

Середній 

бал 

Декоративно-прикладного 

мистецтва 
Грималюк Р.В. 100 100 5,0 

Інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи 
Томчик В.О. 100 98,0 4,5 

Видовищно-театралізованих 

заходів  
Дорошенко О.А. 100 94,6 4,6 

Народно-пісенного мистецтва Пшемінська Л.О. 100 93,5 4,4 

Народно-інструментального 

мистецтва (духові, естрадні 

інструменти) 

Пересунько В.М. 100 77,7 4,1 

Соціокультурної діяльності  Літун С.В. 100 97,4 4,6 

Загально-освітніх та загальних 

дисциплін  
Гандзюк Л.П. 100 89,8 4,5 

Музично-теоретичних 

дисциплін, фортепіано та 

концертмейстерів 

Гордійчук Е.Є. 100 83,3 4,2 

 

У І-му семестрі переведений із денної форми здобуття освіти 1 студент. 

Навчання у ІІ-му семестрі 2021-2022 навчального року розпочнуть 72 студенти 

заочної форми здобуття освіти, з них – 45 платників. 

Розподіл студентів по циклових комісіях: 

Назва циклової комісії Кількість студентів 

Інформаційної, бібліотечної та архівної справи 27 

Народно-пісенного мистецтва 21 

Видовищно-театралізованих заходів 16 

Народно-інструментального мистецтва (духові, естрадні 

інструменти) 
7 

Декоративно-прикладного мистецтва 1 
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ВИХОВНА РОБОТА 
 

Виховна робота коледжу має чітку організаційну систему і проводилась згідно 

з річним планом виховної роботи. 

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

різносторонність виховної роботи; доцільність обраних форм організації; конкретні 

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

громадськість. 

У коледжі значна 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, обираються 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 виявив, що у коледжі 

використовуються елементи сучасних технологій виховання здобувачів освіти, 

продовжується робота щодо 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. 

У Тульчинському фаховому коледжі культури приділяється значна увага 

патріотичному вихованню. Виховання національної свідомості через систему 

виховної роботи є актуальним саме сьогодні. 

Протягом 2021 календарного року були проведені такі заходи національно-

патріотичного спрямування: 

 до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії: 

 відкрита книжкова поличка «Чорнобильські дзвони у душах гудуть»; 

 виховні години в академічних групах: «Трагічні сторінки Чорнобиля», «Чорний 

біль над білим світом»; 

 віртуальна книжкова виставка «Ми пам’ятаємо вас, герої Чорнобиля»; 

 до Дня пам’яті та примирення: 

 виховні години в академічних групах «Тих днів не змовкне слава»; 

 до Дня Конституції України: 

 виховні години в академічних групах: «Поколіннями вимріяна Конституція», 

«Україна і Конституція»; 

 До Дня незалежності України: 

 перше заняття «30 років Незалежності «Ти у мене єдина»; 

 віртуальна книжкова виставка «Моя земля – це незалежна Україна»; 

 до Дня українського кіно: 
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 перегляд кінофільмів українських режисерів; 

 до Всесвітнього дня туризму: 

 книжкова виставка літератури «Мандруємо Україною разом»; 

 тематична виховна година «Простір, що об’єднує громаду»; 

 онлайн мандрівка «Куточками рідного краю»; 

 до Всеукраїнського дня бібліотек: 

 онлайн подорож «Душа і пам’ять Тульчинських вулиць»; 

 конкурс «Книга, яка змінила моє життя»; 

 до Дня Українського козацтва та Дня захисника України: 

 уроки мужності, години спілкування «На захисті єдиної України»; 

 книжково-ілюстративна виставка «Ми – козаки, ми – гордість України!»; 

 тематичні години «Ось де, люди, наша слава, слава України»; 

 віртуальна виставка «Козацькій славі жити у віках»; 

 урочистості з нагоди святкування Дня Українського козацтва; 

 до Дня визволення України від фашистських загарбників: 

 виховні години в академічних групах «Нам не забути днів війни. У нашій 

пам’яті вони», «Війна така далека і близька»; 

 віртуальна виставка-вшанування «Українському подвигу жити вічно»; 

 до Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного 

мистецтва: 

 концерт «Нехай овації звучать»; 

 до Дня Гідності та Свободи: 

 виховні години: «Герої живуть серед нас», «Зима, що нас змінила»; 

 інформаційна полиця в бібліотеці коледжу «Майдан на сторінках книг»; 

 урочисте відкриття пам’ятника борцям за незалежність України; 

 до Дня пам’яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні: 

 бесіди, години спілкування на теми: «Голодомор в Україні – злочин проти 

нації», «Чорні сторінки історії України», «Голодомор – чорна сповідь моєї 

Вітчизни», «Запали свічку пам’яті»; 

 віртуальна книжкова виставка «Всіх сліз земля ще не ввібрала»; 

 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: 

 виховна година «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя»; 

 до Дня Збройних сил України: 

 виховна година «Збройні сили України на захисті»; 

 до Дня української хустки: 

 відкрита книжкова поличка «Ой, хустина, хустиночка». 

 інші: 

 розгорнута книжкова виставка «Бринить-співає наша мова, чарує, тішить і 

п’янить»; 

 виховна година «Пішли у вічність сини землі», присвячена вшануванню 

учасників бойових дій на території інших держав; 

 театралізовано-поетичний вернісаж «Не відступай, не падай, не томись» (до 150-

річчя з Дня народження Лесі Українки); 

 виставка-персоналія «Душа летить у посвіті епох…», присвячена життю та 

творчості Ліни Костенко. 
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Педагогічний колектив коледжу не стоїть осторонь заходів з питань 

євроатлантичної інтеграції України. З даного питання проводилися наступні 

заходи: 

 виховні, інформаційні години в академічних групах на теми: «Євроатлантична 

інтеграція – шляхи дружби і співпраці», «Україна – Європа», «Відкрий для себе 

Європу!» (до Дня народження Європейського Союзу); 

 віртуальна книжкова виставка «Україна – невід’ємна частина Європи»; 

 лекція на тему: «Україна – НАТО. Реформи. Співпраця»; 

 години спілкування в академічних групах: «Тур Європою», «Відкриваємо 

Європу разом». 

Виконуються заходи щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування 

громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України: 

 онлайн політична бесіда «Сучасна співпраця: Україна – НАТО»; 

 онлайн книжково-публіцистична виставка «Євроатлантична інтеграція України 

– шлях до демократії». 

У коледжі діє кабінет народознавства та народознавча світлиця, що 

знаходяться у східному корпусі палацу Потоцьких, де розміщені експонати 

традиційного народного побуту Східного Поділля. Організація і проведення 

майстер-класів, «круглих столів» у коледжі стала вже традиційною. «Магічна сила 

українського рушника», «Обереги моєї оселі» – заходи з народознавства. 

Етнографічна година «Мамина хустка – оберіг родини». 

Проведено «круглі столи» з української мови «Мова і культура» та 

«Українська мова: історія і сучасність»; інформаційну годину «Українська мова –

коштовний скарб народу» (до Дня української писемності та мови). 

Визначений зміст патріотичного виховання студентів коледжу реалізується у 

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

відзначення державних і пам’ятних дат. 

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

«Державні символи України», «Соборність – це сильна, єдина держава». 

Проводились інформаційні та виховні години в академічних групах: «Тарас 

Шевченко – український поет, художник, мислитель», «Тарас Шевченко – 

провісник долі України» (до 207-ї річниці з Дня народження Т.Г. Шевченка). 

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

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

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 беруть участь у 

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

місцевих письменників та поетів. Все це сприяє формуванню мовної культури 

студентів, вихованню любові до рідного слова. 

У коледжі працює музей книги. Відвідувачі мають змогу відстежити еволюцію 

книги та друкованих джерел, дізнатися про виробництво паперу у різних країнах 

світу, побачити найдавніші книги України, різні видання відомих творів, зокрема, 

«Кобзар» Т.Г. Шевченка, «Енеїда» І.П. Котляревського та інші. 
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Відновлена робота музею коледжу, де представлені документальні та речові 

пам’ятки його історії (відповідальна за роботу музею коледжу Юлія Денисюк-

Бідюк) https://www.facebook.com/100059181040811/videos/160214289294605  

У період особливого стану держави, що чинить опір російській військовій 

агресії, освітня, позанавчальна, інформаційно-роз’яснювальна робота закладу 

галузі культури і мистецтв орієнтована на пошуки шляхів мотивації, орієнтації 

учасників освітнього процесу на пошук шляхів подолання реальних і потенційних 

загроз національній безпеці та національним інтересам України в умовах зовнішніх 

і внутрішніх викликів. 

У таких умовах взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу: 

адміністрацією, викладачами, студентами і батьками – набуває особливої 

важливості. У закладі освіти планово перевіряється рівень безпеки та комфорту, 

визначається та аналізується зміст та завдання роботи структурних підрозділів, 

проводяться заходи національно-патріотичного спрямування, що загалом дозволяє 

визначити сильні й слабкі сторони роботи та визначити заходи з її удосконалення. 

Умовою ефективного функціонування системи воєнної безпеки держави, 

практичного вирішення задач її збройного захисту є адекватна оцінка характеру 

існуючих міжнародних і внутрішньодержавних відносин, виявлення джерел 

воєнної небезпеки і загроз національним інтересам у даній сфері. 

Реальні і потенційні загрози національній безпеці та національним інтересам 

України визначаються шляхом оцінки воєнно-політичної обстановки у світі та 

сферах національних інтересів держави: стану та тенденцій розвитку відносин між 

окремими державами та коаліціями держав, різними політичними силами усередині 

них, а також рівня боєздатності та перспектив розвитку їх збройних сил, що є 

предметом розгляду під час занять з предметів загальноосвітньої та спеціальної 

фахової підготовки, зокрема, захисту України, громадянської освіти, фізичного 

виховання.    

Відповідно до Закону «Про основи національного спротиву» № 1702-ІХ 

(вводиться в дію з 01 січня 2022 року) та врегульовує питання розвитку 

територіальної оборони, організації руху опору і підготовки українців до 

національного спротиву, що є невіддільною складовою всеосяжної оборони 

держави на всій території України, рада кабінету захисту України з метою 

проведення роз'яснювальної роботи серед педагогічних працівників та здобувачів 

освіти проводить відповідні заходи з питань основ національного спротиву, серед 

них: бесіди, зустрічі з представниками сил територіальної оборони, волонтерами, 

перегляд та обговорення фільмів. Національно-патріотичне спрямування мають 

позанавчальні заходи, що проводять у коледжі творчі колективи.   

Основою формування у студентів сучасної національної ідентичності на 

кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є 

Уроки мужності, які впродовж року сплановано та проведено у формі зустрічей з 

учасниками бойових дій, співпраці з волонтерами, написання листів до вояків. 

Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї 

Батьківщини є участь в акціях і заходах, що проводяться з метою моральної та 

матеріальної підтримки української армії. Студенти, батьки, викладачі коледжу 

постійно відгукуються на заходи, що проводяться на підтримку 

військовослужбовців, що беруть участь в ООС із стримування збройної агресії 

https://www.facebook.com/100059181040811/videos/160214289294605
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. Воїнам-захисникам 

передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни. 

Адміністрація, педагогічний колектив значну 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, плануються і проводяться спільні заходи, 

спрямовані на попередження девіантної поведінки. Значну допомогу в даних 

питаннях надає практичний психолог коледжу Оксана Пересунько – проведення 

виховних годин «Конфлікт чи булінг. Межа понять», «Ефективне міжособистісне 

спілкування – як запорука щасливої родини» та інші. 

Неодноразово проводились зустрічі з представниками правоохоронних органів 

району, бесіди зі студентами із профілактики та попередження вживання молоддю 

алкогольних, наркотичних та психотропних речовин. 

Адміністрація коледжу приділяє увагу розвитку студентського 

самоврядування. В 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. 

Заслуговує на увагу робота навчальних кабінетів закладу освіти. Учасники 

роботи кабінету українських свят та обрядів «Світлиця» створили відеопрезентацію 

обряду «Обжинки». Рада кабінету Захисту України представила відеопрезентації 

«Сила нескорених» (до Дня захисників і захисниць України) та «Основи 

національного спротиву» (роз’яснювальна робота серед педагогічних працівників 

та здобувачів освіти). Кабінет сценічної мови провів урочистості з нагоди Дня 

художника. Кабінетом діловодства та інформаційно-комунікаційних технологій 

разом з кабінетом інформатики організовано цикл годин з цифрової грамотності 

для викладачів та студентів коледжу, які зазнають труднощів при організації 

дистанційного навчання, використовуючи платформу Google Classroom: «Як 

створити клас та отримати КОД для запрошення учасників?», «Як розмістити різні 

варіанти завдань?». Кабінет документознавства – професійний діалог «Навчання в 

онлайн – проблема об’єктивності оцінювання», «Дистанційне тестування як 

додатковий засіб контролю знань здобувачів освіти», «Як дистанційно провести 

атестацію та сесію студентів». 

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 19 творчих колективів. У репертуарному доробку колективів чимало 

творів української народної творчості, класичних та сучасних творів. Робота 

творчих колективів коледжу сприяє становленню та розвитку творчої особистості 

студентів. 
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Вагомий внесок у розвиток інструментального мистецтва вносять народний 

аматорський оркестр народних інструментів «Сопілка калинова» (керівник Наталія 

Козловська), народний аматорський духовий оркестр (керівник Андрій 

Михальченко), народний аматорський естрадний оркестр (керівник Радислав 

Козак), оркестр української музики (керівник заслужений працівник культури 

України Леонід Трачук), народний аматорський фольклорно-інструментальний 

ансамбль «Кобза» (керівник Віталій Тихоліз), народний аматорський хоровий 

колектив (керівник заслужений працівник культури України Любов Грушко). 

Активно працюють народний аматорський студентський колектив «Маленький 

театр» (керівник Любов Прилипко) (Новорічна шоу-програма, новорічний дитячий 

ранок), народний аматорський ансамбль народного танцю «Намисто» (керівник 

Оксана Маковій), народний аматорський ансамбль естрадного танцю «Глорія» 

(керівник Світлана Бегас), молодіжний естрадний театр «Сміхотворики» (керівник 

Оксана Дорошенко). Фольклорний театр «Червона калина» (керівник Микола 

Джига) представив відео-виставу «Сватання на Гончарівці» за п’єсою Г.Ф. Квітки-

Основ’яненка. 

19 травня 2021 року творчі колективи коледжу взяли участь у презентації 

культурно-мистецького проєкту ART PALACE з нагоди Міжнародного дня Європи 

та Міжнародного дня музеїв. Проєкт спрямований на розвиток культури, народного 

та професійного мистецтва, популяризацію та збереження історико-культурної 

спадщини та є головною складовою соціально-економічного розвитку Вінниччини. 

У рамках проєкту презентовані виставки: «Визначні пам’ятки Вінниччини», 

«Сакральні пам’ятки національних громад Східного Поділля», «Прадавнє золото 

Поділля» (обласний краєзнавчий музей). У залах палацу розташовані виставки 

факсимільних репродукцій «Потоцькі повертаються в Тульчин» та ювілейна 

художня виставка до 45-річчя з дня заснування Вінницької обласної спілки 

художників (обласний художній музей). Музей книги представляє виставку 

раритетних видань з бібліотеки Софії Потоцької. 

Для відвідувачів Палацу підготовлено виставки творчих робіт студентів 

Тульчинського фахового коледжу культури ОПП «Декоративно-прикладне 

мистецтво» та громадської організації Keram Art Misto «Спадок роду» (голова 

циклової комісії, керівник громадської організації – Роман Грималюк). 

Увазі гостей була представлена концертна програма «Травнева феєрія», яку 

підготували Тульчинський фаховий коледж культури, дитяча музична школа та 

Центр культури і дозвілля міста Тульчина (режисер-постановник – Оксана 

Дорошенко). 

Студенти коледжу ОПП «Туристичне обслуговування» проводили оглядові 

екскурсії по палацу та його території, ОПП «Кінофотовідеосправа» – здійснювали 

фотовідеозабезпечення подій дня. 

Циклова комісія туристичного обслуговування здійснювала екскурсії для 

студентів 1-х курсів «Знайомтесь, безумовна візитівка нашого міста», презентувала 

туристичний маршрут до с. Тиманівка на фестивалі «Чудо з горнятка», провела 

навчальну екскурсію до міст Хотин та Кам’янець-Подільський. Зустрілись зі 

студентами та викладачами Уманського ДУС та ознайомились з туристичними 

об’єктами Черкащини. 



14 

 

Циклова комісія народної хореографії 5 березня 2021 року провела І-й тур 

олімпіади з хореографічного мистецтва «Час здійснюватися мріям», 29 квітня 2021 

року – ІІ-й тур. 

29 вересня 2021 року відбувся І Всеукраїнський науково-практичний семінар-

практикум «Гарант освітньої програми: актуальні проблеми сьогодення в контексті 

розвитку спеціальності 024 «Хореографія», де предметом розгляду стало питання 

вдосконалення підготовки фахівців народної хореографії у Тульчинському 

фаховому коледжі культури, як освітньої бази для подальшого навчання 

випускників у закладах вищої освіти». 

Викладачі та студенти циклової комісії взяли участь у фестивалі «Різдвяне 

диво» (м. Вінниця), флешмобі до Міжнародного дня студента (м. Вінниця). 

Студенти 4-хрг курсу – в пленарному засіданні та проведенні майстер-класу з 

дисциплін «Український танець» та «Сучасний танець» студентами Львівського 

національного університету ім. І. Франка. Викладач Уманського ДПУ 

ім. П. Тичини В. Сизоненко провів майстер-клас з дисципліни «Бальний танець» на 

3 та 4 курсах. На циклі була організована посвята в студенти «Студент – це круто». 

26 лютого 2021 року на базі Тульчинського фахового коледжу культури в 

дистанційному форматі відбувся регіональний відкритий конкурс української пісні 

«Свою Україну любіть»  

https://www.facebook.com/100059181040811/videos/144093084240059  

та обласний конкурс молодих виконавців інструментальної музики 

https://www.youtube.com/watch?v=oCycxdRJF0E  

Циклова комісія декоративно-прикладного мистецтва та громадська 

організація Keram Art Misto (голова циклової комісії, керівник громадської 

організації – Роман Грималюк) провели обласний online конкурс «АртМІСТОк», де 

взяла участь творча молодь Вінниччини.  

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. 

Творчо ставляться до адаптації студентів першого курсу, напередодні Дня 

художника провели щорічну посвяту в студенти першокурсників «Свято – посвята 

чайників». 

Посвяту в студенти підготували і провели на кожній цикловій комісії, де 

вручили здобувачам освіти залікові книжки та пам’ятні подарунки. Заходи 

проводились з повним дотриманням карантинних вимог. 

Цьогоріч на ІІ-й Всеукраїнський етнофестиваль «Калинові мости», (який 

проводився в режимі онлайн), було подано більше 30-ти заявок (режисер Микола 

Джига). У ньому взяли участь провідні творчі колективи профільних закладів 

освіти Львова, Ніжина, Сум, Теребовлі, Вінниці, Тульчина; дитячих музичних шкіл 

Гайсина, Соболівки, Гнівані; центру дозвілля Четвертинівки та центру дитячої 

творчості Томашполя; від сільських громад Вороновиці, Миролюбівки, Стіни. 

https://uatkk.net/molodizhnyj-etnofestyval-kalynovi-mosty/  

Народний аматорський хоровий колектив коледжу взяв участь у культурно-

мистецькій акції «Щедрик – мелодія Вінниччини», яка відбулась 26 червня 2021 

року в Тульчині, на території пам’ятки архітектури XVIII ст. Палацу Потоцьких. 

Під час акції відбулось спільне виконання всесвітньовідомого твору М. Леонтовича 

«Щедрик» 61 хоровими колективами (понад 3000 учасників). 

https://www.facebook.com/100059181040811/videos/144093084240059
https://www.youtube.com/watch?v=oCycxdRJF0E
https://uatkk.net/molodizhnyj-etnofestyval-kalynovi-mosty/


15 

 

Знання, творчі можливості студентів реалізуються у конкурсах, фестивалях, 

виставках. 

Зокрема: 

№ 

з/п 

Дата та місце 

проведення 
Назва Учасник 

1.  
20.01.2021 

м. Варна 

Болгарія 

Online contest «Talents of the 

21st century 2020» 

Лауреат І премії – Косінський Ілля, 

викладач Григорій Кирилишин 

2.  
березень 2021 р. 

м. Вінниця 

Обласний онлайн конкурс 

читців «Кобзар і Україна» 

1 місце – 

Народний аматорський студентський 

колектив «Маленький театр», 

керівник Любов Прилипко 

3.  
березень 2021 р. 

м. Вінниця 

VІІІ обласний онлайн-

фестиваль хореографічного 

мистецтва імені Володимира 

Румянцева 

Ансамбль естрадного танцю 

«Глорія», керівник Світлана Бегас 
 

Ансамбль народного танцю 

«Намисто», керівник Оксана Маковій  
 

Ансамбль українського танцю 
«Забава», керівник Анжела Олянишена  

4.  
березень 2021 р. 

м. Миколаїв 

ІІІ Всеукраїнський фестиваль-

конкурс інструментальних 

мистецтв «Златограй» 

Диплом ІІ ступеня – Тихоліз 

Ростислав, 

викладач Еліна Гордійчук 

5.  
31.03.2021 

Варшава-

Торонто 

Канадсько-Український 

фестиваль дитячої та юнацької 

творчості «Canadian-Ukrainian 

festival children’s and youth 

creativity Toronto 2021» 

Диплом І ступеня у категорії 18+ 

(оригінальний жанр) – 

Молодіжний театр «Сміхотворики», 

керівник Оксана Дорошенко 

6.  
16.04.2021 

м. Полтава 

Всеукраїнський фестиваль-

конкурс «Обдарована молодь 

2021» 

Дипломи І ступеня – 

Ансамбль народного танцю 

«Намисто», керівник Оксана 

Маковій; 

Ансамбль естрадного танцю 

«Глорія», керівник Світлана Бегас  

7.  
22.04.2021 

м. Умань 

ІV Всеукраїнська студентська 

олімпіада з інструментального 

мистецтва 

Диплом ІV ступеня – Тихоліз 

Ростислав, викладач Еліна Гордійчук 
 

Дипломи ІV ступеня – Возний Ігор, 

Яворський Ілля, 

Диплом ІІІ ступеня – Мазур Ярослав,  

викладач Радислав Козак 
 

Диплом ІІІ ступеня – Косінський 

Ілля, 

викладач Григорій Кирилишин 

8.  
23-24.04.2021 

м. Ніжин 

ХІХ Всеукраїнський 

юніорський конкурс музично-

виконавської майстерності 

імені академіка 

О.С. Тимошенка 

Срібний диплом – Возний Ігор, 

викладач Валерій Пересунько 
 

Срібний диплом – Мазур Ярослав, 

викладач Радислав Козак 
 

Срібний диплом – Тихоліз Ростислав, 

викладач Еліна Гордійчук 
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9.  
25.04.2021 

м. Дніпро 

Міжнародний конкурс 

мистецтв «Квітнева фантазія» 

Лауреат І премії – Тихоліз Ростислав,  

викладач Еліна Гордійчук 

10.  
27.04.2021 

м. Переяслав 

ХVІ Міжнародний 

багатожанровий фестиваль-

конкурс «Зіркова Весна» 

Лауреат І премії – 

Молодіжний театр «Сміхотворики», 

керівник Оксана Дорошенко 

11.  
28.04.2021 

м. Вінниця  

ІV Відкритий конкурс молодих 

виконавців на мідних духових 

інструментах імені Віталія 

Гуцала 

Лауреат І ступеня – Мазур Ярослав, 

викладач Радислав Козак 

12.  
2021 р. 

м. Мелітополь  

І Міжнародний 

багатожанровий фестиваль-

конкурс «Водограй» 

Лауреат І ступеня – 

Молодіжний театр «Сатирикон», 

керівник Микола Джига 

13.  
05.06.2021 

м. Хмельницький 

VІ Всеукраїнський фестиваль-

конкурс народної хореографії 

імені Павла Вірського 

Ансамбль народного танцю 

«Намисто», 

керівник Оксана Маковій 

14.  
05.09.2021 

смт. Браїлів 

ХVІІІ Міжнародний фестиваль 

ім. П.І. Чайковського та 

Н.Ф. фон Мекк 

Ансамбль народного танцю 

«Намисто», 

керівник Оксана Маковій 

15.  
17.09.2021 

смт. Городківка 
Обласне свято духової музики 

Естрадний оркестр, 

керівник Ростислав Козак 

16.  

10.10.2021 

Національна 

освітня 

платформа 

Всеосвіта 

Всеукраїнська дистанційна 

олімпіада з іноземної мови 

«Всеосвіта Осінь – 2021» 

1 місце – Костюк Сніжана, керівник 

Наталія Шляхтун 

17.  
17.11.2021 

м. Вінниця 

Творчий конкурс з іноземних 

мов серед здобувачів освіти 

закладів фахової передвищої 

освіти Вінницької області 

Камареро Анастасія, 

керівник Тетяна Бондар 

18.  
25.11.2021 

м. Умань 

V Всеукраїнська студентська 

олімпіада з інструментального 

мистецтва 

Диплом ІІІ ступеня – Білінська 

Оксана, керівник Лариса Уманська 

19.  
30.11.2021 

м. Вінниця 

Обласний фестиваль 

аматорського кіно  

«Кінометр 2021» 

Гран-прі – Михайло Тереску, 

керівник Віталій Пересунько 
 

1 місце в жанрі документального 

кіно – Юрій Янчишен, керівник 

Мирослав Порада 
 

2 місце в жанрі ігрового кіно – 

Вікторія Ворущак, керівник 

Олександр Онищенко 

20.  
09.12.2021 

м. Умань 

V Всеукраїнська учнівсько-

студенська олімпіада з 

образотворчого мистецтва 

У номінації «Живопис» 

Дипломи ІІ ступеня –  

Богдана Миколишена, керівник 

Василь Рижий; Марія Черниш, 

керівник Катерина Джуринська; 

Веніамін Кирган, керівник Григорій 

Зорик; Павліна Гайдей, керівник 

Ірина Резніченко 
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У номінації «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» 

Диплом І ступеня  – Артем Віннік, 

керівник Роман Грималюк  

Диплом ІІ ступеня – Тетяна Кулик, 

керівник Наталія Лавренюк 

Дипломи ІІІ ступеня – Ярослав 

Шеремета, керівник Сільвія 

Ярошенко; Анастасія Носулько, 

керівник Дмитро Рижий 

21.  
28.12.2021 

м. Вінниця 

VІ обласний фестиваль 

народної творчості «Різдвяне 

диво» 

Ансамбль українського танцю 
«Забава», керівник Анжела Олянишена 

 

У цілому за основними напрямами виховної роботи у коледжі проведено 80 

позанавчальних заходів різного спрямування, основні з яких були висвітлені на 

сайті коледжу та на його фейсбук сторінці. 

 

ФІЗКУЛЬТУРНО-МАСОВА РОБОТА 
 

У Тульчинському фаховому коледжі культури проводиться 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 20 студентів. Під час проведення занять у спецгрупах викладачі 

здійснюють постійний контроль за станом здоров’я студентів. 

Заняття з фізичного виховання проводяться згідно з правилами та вимогами з 

техніки безпеки. 

Викладачами враховується приріст показників фізичних якостей порівняно з їх 

початковим тестуванням, з урахуванням індивідуальних можливостей кожного 

студента. Ведуться журнали здачі контрольних нормативів по кожній групі. 

У коледжі працюють 2 спортивних секції, в яких займаються 40 студентів. 

№

 

з/п 

Назва секції 
Кількіс

ть студентів 
Керівник 

1.  Волейболу 20 Шляхтун Т.Д. 

2.  Футболу 20 Шоломон А.А. 
 

Робота секцій здійснюється згідно з розробленими планами роботи. У коледжі 

працює тренажерний зал. 

10 вересня 2021 року у рамках заходів з нагоди відзначення Дня фізичної 

культури і спорту в Україні та з метою пропаганди здорового способу життя, 

популяризації та розвитку легкої атлетики, організації спортивного дозвілля дітей і 

молоді в легкоатлетичному пробігу взяли участь 25 студентів коледжу. 

Викладачами фізичного виховання прочитано 4 лекції (2 – офлайн, 2 – 

онлайн). Проводились бесіди, консультації. 
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ПЕРЕДДИПЛОМНА ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Практична підготовка студентів зі спеціальностей «Менеджмент 

соціокультурної діяльності», «Хореографія», «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація», «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа», «Туризм» є невід’ємною складовою частиною професійної підготовки 

майбутніх фахівців і має за мету закріплення необхідних фахових компетентностей. 

Виробнича практика проводиться на кращих базах, які відповідають вимогам 

програм, і погоджені з управлінням культури та креативних індустрій 

Департаменту гуманітарної політики 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 на спеціальності 

«Хореографія» з 25.01.2021 по 27.02.2021. 

Бази практики: 

 м. Вінниця, ансамбль польського танцю «Краков’ячек»; 

 м. Бершадь; 

 Благовіщенський ЦКД; 

 Василівський ліцей Сокирянської ОТГ; 

 м. Балта, ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; 

 смт. Шпиків, ДМШ; 

 м. Гайсин, будинок школярів та молоді; 

 Тульчинська ОТГ, Клебанський СБК. 

Термін проходження виробничої (переддипломної) практики на 

спеціальностях «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» з 08.02.2021 по 13.03.2021. 

Бази практики: 

Спеціальність «Менеджмент соціокультурної діяльності» 

 ЦКМЕВ Іллінецької МР; 

 ВПУ № 41 м. Тульчина; 

 ЦКД Гніванської МР; 

 ЦКД Крижопільської СР; 

 ЦКД Шаргородської МР; 

 Будинок дитячої та юнацької творчості Шаргородської МР; 

 ЦКД Томашпільської СР; 

 ЦКД Тульчинської МР (Тиманівський СБК, Журавлівський СБ); 

 Тульчинський центр науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 ОА ВГТРК «Вінниччина». 

Спеціальність «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

 ЦКМЕВ Іллінецької МР; 

 ДМШ Тульчинської МР. 

Спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

 Вінницький обласний художній музей; 
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 Державний архів Вінницької області, м. Вінниця; 

 Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва; 

 Тульчинська ЦБС; 

 Краєзнавчий музей Тульчинської МР; 

 Музей-квартира М.Д. Леонтовича Тульчинської МР; 

 КУ «Трудовий архів» Тульчинської МР; 

 Тульчинська філія Вінницького обласного центру зайнятості. 

Термін проходження виробничої практики на спеціальності «Туризм» з 

01.03.2021 по 03.04.2021. 

Бази практики: 

 м. Тульчин, готельно-ресторанний комплекс «Villa Park»; 

 м. Тульчин, готельно-ресторанний комплекс «Добряна»; 

 м. Тульчин, ресторан «Вів’єр»; 

 м. Бершадь, ресторан «Мандарин»; 

 м. Тульчин, туристична агенція «Zimaletto»; 

 м. Тульчин, туристична агенція «Enjoy the world»; 

 м. Тульчин, туристична агенція «Море турів»; 

 краєзнавчий музей Тульчинської МР; 

 краєзнавчий музей Бершадської МР; 

 туристичне агентство «На Море» м. Бершадь; 

 музей-квартира М.Д. Леонтовича Тульчинської МР. 

Були проведені наради зі студентами-практикантами та викладачами-

консультантами, укладені угоди з начальниками відділів культури (освіти, туризму, 

молоді та спорту) об’єднаних територіальних громад про проведення виробничої 

практики. Викладачі-консультанти надавали консультації студентам-практикантам. 

Підсумком проходження виробничої практики на спеціальностях 

«Менеджмент соціокультурної діяльності» та «Хореографія» був заліковий 

масовий захід. Форма роботи має комплексний характер. Оцінювання проводила 

спеціально створена комісія, до складу якої входили викладачі коледжу та 

керівники від баз практики. 

На спеціальностях «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Туризм» 

підсумком проходження практики був залік. 

По завершенню виробничої практики відбувся диференційований залік у 

формі конференції-презентації в режимі онлайн. У ньому взяли участь керівники 

практики, студенти-практиканти, дирекція коледжу, голови циклових комісій, 

викладачі. 
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Результати проходження виробничої (переддипломної) практики здобувачами 

освіти Тульчинського фахового коледжу культури у 2021 році 

№ 

з/п 
Спеціальність 

Освітньо-професійна 

програма 

Кількість оцінок 

%
 я

к
о
ст

і 

%
 у

сп
іш

н
о
ст

і 

С
ер

ед
н

ій
 б

ал
 

«5» «4» «3» «2» 

1. 

Менеджмент 

соціокультурної 

діяльності 

Народне інструментальне 

мистецтво 

(духові та естрадні 

інструменти) 

4 4 1 - 88,8 100 4,3 

2. 

3. 

Народне інструментальне 

мистецтво 

(народні інструменти) 

2 2 - - 100 100 4,5 

4. 
Народне пісенне 

мистецтво 
1 2 - - 100 100 4,3 

5. 
Видовищно-

театралізовані заходи 
6 - - - 100 100 5,0 

6. Кінофотовідеосправа 3 3 - - 100 100 4,5 

7. 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

3 1 1 - 80 100 4,4 

8. Хореографія Народна хореографія 4 3 1 - 87,5 100 4,4 

9. 

Образотворче 

мистецтво, 

декоративне 

мистецтво, 

реставрація 

Декоративно-прикладне 

мистецтво 
4 1 1 - 83,3 100 4,5 

10. Туризм 
Туристичне 

обслуговування 
8 1 2 - 81,8 100 4,5 

Всього: 35 17 6 - 89,7 100 4,5 

 

Відгуки керівників баз практики та якість оформлення матеріалів практики 

свідчить про належний рівень фахових компетентностей, що набули студенти за 

період навчання. Загальні підсумки практики були підведені 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 фахових молодших бакалаврів. 

Планування всіх підрозділів освітнього процесу виходить із загальної 

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

формування особистості майбутнього фахівця». 
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Методична робота має такі основні напрями: 

 робота методичної ради; 

 робота циклових комісій; 

 написання та розробка робочих програм, методичних рекомендацій викладачів, 

методичного забезпечення контролю знань студентів; 

 взаємовідвідування занять викладачами; 

 робота школи педагогічної майстерності. 

У 2021 році було проведено 5 засідань методичної ради, на яких розглядались 

питання: 

 Організація контролю за освітнім процесом на цикловій комісії народно-

інструментального мистецтва (народні інструменти) під час дистанційного 

навчання. 

 Підсумки методичної роботи викладачів у І-му семестрі. 

 Про зміни до організації освітнього процесу відповідно до затверджених 

стандартів фахової передвищої освіти. 

 Про вимоги до навчально-методичних комплексів дисциплін. 

 Звіт голів циклових комісій про навчально-методичну роботу викладачів за 

навчальний рік. 

 Підсумки роботи методичної ради. 

 Розгляд та обговорення плану роботи на навчальний рік. 

 Розгляд плану роботи кабінету педагогічної майстерності. 

 Розгляд власних методів викладання викладачів коледжу. 

 Нові вимоги до ведення діловодства відповідно до Національного стандарту 

України ДСТУ4163:2020, введеного в дію 01.09.2021. 

 Підсумки двомісячної атестації студентів. 

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 ін. 

З метою вивчення досвіду педагогічної роботи та надання практичної 

допомоги на циклах 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 майбутнім фахівцям. На базі 

кабінетів формуються навчально-методичні комплекси дисциплін. 

Для підвищення професійного рівня викладачів у коледжі діє школа 

педагогічної майстерності, де обговорюються актуальні педагогічні проблеми, 

заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих питань педагогічної теорії та 

практики. У 2021 році підготували та провели заняття на такі теми: 

 Інноваційні методи навчання в процесі підготовки фахового молодшого 

бакалавра – Маткарімов А.Н.; 
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 Психологічна підтримка здобувачів освіти, які потрапили в складні життєві 

обставини. Алгоритм роботи та методичні рекомендації при ПТСР 

(посттравматичний синдром) – Пересунько О.Є.; 

 Роль та значення педагога в особистісному розвитку здобувачів освіти. 

Самоушкодження підлітків, як елемент самовираження – Пересунько О.Є. 

Стопчатий Володимир Пилипович провів майстер-клас для викладачів та 

студентів народного інструментального мистецтва (народні інструменти). 

Також на занятті школи педмайстерності викладачі, які проходили атестацію у 

2021 році, презентували методичні рекомендації з власних методів викладання. 

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 4 молодих викладачі. 

Наставниками у них: Рижий Василь Степанович, Трачук Олена Борисівна, 

Лавренюк Наталія Іллівна, Шляхтун Тарас Дмитрович. 

Адаптація молодих спеціалістів у педагогічному колективі ведеться за двома 

напрямками: 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 викладачі відвідують заняття досвідчених 

викладачів, отримують консультації методиста. 

Педагогічний досвід – важливий фактор підвищення педагогічної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи викладача. У коледжі вивчається система 

роботи викладача Свистак Людмили Валеріївни з використання Інтернет-ресурсів 

для якісного виконання курсових робіт. 

У 2021 році у зв’язку з потребою забезпечення належного якісного рівня 

освітнього процесу та його ефективності в умовах карантинних обмежень та 

застосування змішаного очно-дистанційного навчання організаційно-методична 

робота викладачів була орієнтована на зростання, вдосконалення викладачами 

професійних компетентностей в межах педагогічної діяльності у період їх 

віддаленої роботи зі студентами; вдосконалення форм та методів індивідуальної 

роботи і самоосвіти зі вказаними результатами, яких здобувачі освіти мають 

досягти; вдосконалення навичок володіння новітніми електронними та 

інформаційними сервісами, зв’язку через соціальні мережі. 

Викладачі коледжу продовжують працювати над оновленням навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу, створенням сучасних засобів 

навчання, інформаційних ресурсів, методичних комплексів навчальних дисциплін, 

методичних вказівок до виконання курсових робіт, дипломних проєктів, 

практичних робіт тощо, беруть участь у науково-практичних конференціях, 

семінарах, друкуються у виданнях.  
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Зокрема: 

№ 

з/п 

Дата 

Місце 

проведення 

Назва конференції Тема доповіді чи статті Прізвище, ініціали 

1.  
29-30.01.2021 

м. Київ 

IV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Модернізація та наукові 

дослідження: парадигма 

інноваційного розвитку 

суспільства і технологій» 

Формування 

соціокультурного 

середовища коледжу в 

умовах інноваційних освітніх 

технологій 

Зіняк Г.В. 

2.  
18.02.2021 

м. Київ 

Вебінар до Міжнародного 

дня рідної мови 

«Рідномовна і 

багатомовна освіта у 

контексті сталого 

розвитку суспільства» 

Аспекти наукової концепції 

Музею-квартири 

М.Д. Леонтовича (Музею 

мелодії пісні «Щедрик») 

Пшемінська Л.О. 

3.  

26-27.02.2021 
Wloclawek, 

Republic of Poland 
(Куявський 

університет у 

Влоцлавеку) 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Педагогіка і психологія  

в сучасному світі: 

мистецтво навчати та 

навчатися»  

Музично-педагогічна 

діяльність М. Леонтовича в 

контексті національно-

патріотичного виховання 

учнів 

Пшемінська Л.О. 

4.  
04.03.2021 

м. Київ 

Вебінар «Громадянсько-

патріотичні ідеї Тараса 

Григоровича Шевченка в 

соціокультурному та 

освітньому просторі 

України – 2021» 

Поезія Т. Шевченка в 

творчості М.Д. Леонтовича 
Пшемінська Л.О. 

5.  

8-9.04.2021 

м. Умань 

ІV Міжнародна науково-

практична конференція 

«Естетичні засади 

розвитку педагогічної 

майстерності викладачів 

мистецьких дисциплін» 

Музейна педагогіка в 

контексті освітньої 

діяльності Тульчинського 

музею мелодії пісні 

«Щедрик» 

Пшемінська Л.О. 

6.  

Виклики дистанційного 

навчання в мистецькій освіті 

сьогодення 

Корольчук Т.Д. 

7.  
Вокальне мистецтво як 

інструмент та каталізатор 

креативних здібностей студента 
Прасол А.Є. 

8.  

Використання подільського 

фольклору у практиці 

студентських вокальних 

ансамблів 

Хома І. В. 

9.  

Шляхи формування 

художнього виразного 

мислення флейтиста 

Балан С.О. 

10.  

Методичні принципи 

формування репертуару 

студентського оркестру 

естрадних інструментів в 

коледжах культури та 

мистецтв 

Козак Р.В. 

11.  

Музика та музичне 

мистецтво як засіб 

формування особистості 

Пересунько В.М. 
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12.  
14-15.04.2021 

м. Мукачево 

ІV Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Мистецька освіта в 

європейському 

соціокультурному 

просторі ХХІ ст.» 

Паралелі педагогічної 

діяльності М. Леонтовича та 

М. Лисенка 

Пшемінська Л.О. 

13.  
14.04.2021 

м. Вінниця 

Регіональна науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

музичної освіти та 

виховання» 

Авангардні пошуки 

українських композиторів 

постромантичної доби (на 

прикладі фортепіанної музики) 

Коваль Л.І. 

14.  
15-16.04.2021 

м. Кропивницький 

VІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

«Мистецька освіта ХХІ 

століття: виклики 

сьогодення» 

Педагогічні принципи 

М. Леонтовича в контексті 

розвитку музичної освіти 

початку ХХ століття 

Пшемінська Л.О. 

15.  
22-23.04.2021 

м. Вінниця 

ІІІ Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція «Сучасні 

педагогічні технології 

та інноваційні 

методики навчання в 

підготовці фахівців у 

закладах фахової 

передвищої освіти: 

досвід, проблеми, 

перспективи» 

Сутність інноваційних 

технологій навчання у 

фахових коледжах 

Свистак Л.В. 

16.  

23.04.2021 

м. Умань 

Пленарне засідання 

Всеукраїнського 

науково-методичного 

семінару «Теорія і 

практика підготовки до 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання з 

української мови і 

літератури» 

Єдність краси природи і 

мистецтва у творчості 

Миколи Вороного (в 

контексті підготовки до ЗНО 

з української мови і 

літератури) 

Кононова О.В.  

17.  

Неоромантичні, 

символістські тенденції у 

творчості Олександра Олеся 

(в контексті підготовки до 

ЗНО) 

Мельник Т.І.  

18.  

23.04.2021  

м. Умань 

VIIІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Сучасні 

стратегії розвитку 

хореографічної освіти» 

Відлуння танцю у творчості 

років 
Трачук О.Б. 

19.  

Самостійна робота студентів 

як важливий чинник якісного 

опанування дисципліни 

«Історико-побутовий танець» 

Олянишена А.А. 

20.  
14.05.2021 

м. Київ 

VІІ Міжнародна 

науково-практична 

онлайн-конференція 

«Професійна мистецька 

освіта і художня 

культура: виклики ХХІ 

століття» 

Постать та педагогічні 

погляди Миколи Леонтовича 

в сучасному науковому 

дискурсі 

Пшемінська Л.О. 
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21.  
20.05.2021 

м. Тульчин 

Районний семінар 

працівників культури 

Тульчинської ОТГ 

Використання інноваційних 

форм роботи сучасних 

закладів культури клубного 

типу 

Літун С.В. 

22.  
28-29.05.2021 

м. Запоріжжя 

Міжнародна науково-

практична конференція 

«Наукові досягнення, 

відкриття та шляхи 

розвитку педагогічної 

науки» 

Багатоваріантність у 

визначенні поняття 

«інтеграція» 

Пшемінська Л.О. 

23.  
12.09.2021 

м. Бар 

Всеукраїнська науково-

практична конференція з 

міжнародною участю 

«Місце барської кераміки 

у гончарній спадщині 

України» 

З досвіду відтворення 

Бубнівської кераміки 

Грималюк Р.В. 

Лавренюк Н.І. 

Рижий В.С. 

24.  
23-24.09.2021 

м. Умань 

ІІ Міжнародна 

конференція «Сучасне 

мистецтво: науково-

методичний та 

практичний аспекти»  

Впровадження педагогічних 

ідей Миколи Леонтовича у 

навчально-виховний процес 

сучасної початкової школи 

Пшемінська Л.О. 

25.  
24.09.2021 

м. Умань 

ІІ Міжнародна наукова 

конференція «Наука 

сьогодення від 

досліджень до 

стратегічних рішень» 

Дистанційна освіта та онлайн-

вимір 

Молдаван-

Бочтейн К.О. 

26.  
28.09.2021 

м. Вінниця 

ІІІ Науково-практична 

конференція «Бібліотека 

в умовах сучасності та 

конструювання 

майбутнього» 

Формування професійної 

компетентності випускника 

спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна і архівна справа» 

Смолій С.І. 

27.  
Організація і перспективні шляхи 

вивчення іноземної мови у 

реаліях бібліотечного сьогодення 
Шляхтун Н.Г. 

28.  
29.09.2021 

м. Львів 

І Всеукраїнський науково-

практичний семінар-

практикум «Гарант 

освітньої програми: 

актуальні проблеми 

сьогодення в контексті 

розвитку спеціальності 024 

«Хореографія»» 

Проблема вдосконалення 

підготовки фахівців народної 

хореографії у Тульчинському 

фаховому коледжі культури як 

база для подальшого навчання 

випускників у закладах вищої 

освіти 

Трачук О.Б. 

29.  
13.10.2021 

м. Вінниця 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

«Розвиток внутрішнього 

туризму: проблеми та 

перспективи» 

«Вплив COVID на туристичну 

індустрію» 
Уманська Л.М. 

30.  

21-22.10.2021 

м. Умань 

VІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція «Теоретико-

методологічні аспекти 

мистецької освіти: 

здобутки, проблеми та 

перспективи» 

Взаємодія музичних засобів, 

поєднання та застосування в 

диригентських жестах 
Балан С.О. 

31.  
Вдосконалення викладацької 

майстерності викладача 

духових інструментів 
Пересунько В.М. 

32.  

Особливості естетичного 

виховання у єпархіальних 

жіночих училищах України 

другої половини ХІХ – початку 

ХХ століття 

Пшемінська Л.О. 

33.  

Використання форм і методів 

дистанційного навчання з 

дисциплін музично-

теоретичного циклу 

Безбах О.А. 
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34.  

Ефективна комунікація та 

активізація цифрового 

потенціалу викладача на 

індивідуальних заняттях в 

умовах дистанційного навчання 

Гордійчук Е.Є. 

35.  
Специфіка викладання 

музичних дисциплін під час 

адаптивного карантину 
Кочелаба О.С. 

36.  
Подолання сценічного стресу 

музиканта-виконавця 
Козак Р.В. 

37.  

25-26.11.2021 

м. Умань 

VII Міжнародна науково-

практична конференція 

«Молодь, освіта, наука та 

мистецтво» 

Шляхи впровадження ІКТ та 

підвищення цифрової 

грамотності студентів 
Онищенко А.О. 

38.  
Шляхи вдосконалення 

фахових компетентностей 

студентів коледжу культури 
Омельченко С.В. 

39.  
Основні аспекти фахового 

мислення музиканта-

виконавця 
Шаповал О.О. 

40.  

Проблеми впровадження 

інноваційних підходів в 

освітній процес мистецької 

галузі 

Пересунько В.М. 

41.  
Методи індивідуальної роботи 

з студентами на етапі 

розучування музичного твору 
Козак Р.В. 

42.  
Психолого-педагогічні основи 

навчально- пізнавальної 

діяльності студентів. 
Балан С.О. 

43.  

Використання педагогічних 

ідей Миколи Леонтовича в 

контексті нової української 

школи 

Пшемінська Л.О. 

44.  
Використання подільського 

фольклору на заняттях із 

Хорового аранжування  
Корольчук Т.Д. 

45.  

Формування цифрової 

компетентності педагога та 

реалізація в професійній 

діяльності 

Безбах О.А. 

46.  
Методичні рекомендації 

студентам до самостійного 

вивчення музичних творів 
Кондратова Л.А. 

47.  

Організація практичних занять 

з дисципліни «Музичний 

інструмент» в умовах 

дистанційного навчання 

Гордійчук Е.Є. 

48.  
Розвиток практичних 

компетентностей читання нот 

з листа на заняттях фортепіано 
Кочелаба О.С. 

49.  
01.12.2021 

м. Київ 

ХІХ Міжнародні 

педагогічно-мистецькі 

читання пам’яті 

професора 

О.П. Рудницької 

«Неперервна педагогічна 

освіта ХХІ століття: 

досвід, інновації, 

тенденції» 

Удосконалення професійної 

компетентності майбутніх 

учителів музики в процесі 

вивчення творчого доробку 

М. Леонтовича 

Пшемінська Л.О. 
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50.  

09-10.12.2021 

м. Гадяч 

І Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Традиції та інновації в 

підготовці фахового 

молодшого бакалавра 

сфери культури і 

мистецтва» 

Розвиток творчої активності 

студентів як засіб підвищення 

якості підготовки фахівців 

інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи 

Моторна Н.І. 

51.  

Впровадження інноваційних та  

дистанційних технологій в 

освітній процес при підготовці 

фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

Артюхова Л.В. 

52.  

Володіння іноземною мовою – 

шлях до професійного 

зростання сучасного фахівця 

соціокультурної сфери 

Шляхтун Н.Г. 

53.  
15.12.2021 

м. Вінниця 

ІІI Міжвузівська науково-

практична конференція 

«Інноваційні напрями 

розвитку вітчизняних 

харчових технологій та 

готельно-ресторанного 

бізнесу» 

Тенденції розвитку 

вітчизняних підприємств 

харчової промисловості 
Свистак Л.В. 

54.  
16-17.12.2021 

м Вінниця 

ІІІ Всеукраїнський 

науково-практичний 

семінар «Фізична 

культура. Спорт та 

реабілітація: проблеми, 

інноваційні проєкти та 

тренди»  

Відбір спортсменів і 

визначення їх спортивної 

орієнтації 
Шляхтун Т.Д.  

 

У 2021 році пройшли атестацію 45 викладачів коледжу: 3 – весною та 42 – 

восени. Підвищення кваліфікації (онлайн-вебінари, курси, тренінги, семінари тощо) 

пройшли 100 викладачів. 

07 квітня 2021 року на базі Тульчинського фахового коледжу культури 

відбулось обласне методичне об’єднання викладачів навчальної дисципліни 

«Захист України» (в режимі онлайн на базі платформи Google Meet, 26 учасників). 

В рамках ОМО відбувся методичний семінар «Роль фізичного виховання у 

вивченні предмета «Захист України». 

14 грудня 2021 року на базі закладу відбулось обласне методичне об’єднання 

практичних психологів та соціальних педагогів закладів фахової передвищої освіти 

Вінницької області (в режимі онлайн на базі платформи Google Meet, 31 учасник). 

В рамках ОМО відбувся методичний семінар з елементами тренінгу на тему 

«Психологічний супровід студентів, схильних до самоушкоджуючої поведінки». 

 

РОБОТА БІБЛІОТЕКИ 
 

Основними напрямами діяльності бібліотеки Тульчинського фахового 

коледжу культури є: 

 забезпечення систематичного бібліотечного та інформаційно-бібліографічного 

обслуговування студентів, викладачів та інших користувачів; 

 проведення інформаційно-масової та культурно-просвітницької діяльності; 

 формування та збереження книжкового фонду, його систематизація, придбання 

нової літератури, реставрація старої, санітарна обробка книг, звільнення від 

застарілих і зношених видань; 
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 формування електронних ресурсів, поповнення баз даних, забезпечення доступу 

користувачів до власних баз даних, забезпечення доступу до Інтернету в 

читальній залі та на абонементі; 

 збереження, примноження, осучаснення матеріально-технічної бази бібліотеки. 

Бібліотека коледжу у своїй роботі постійно перебуває у творчому пошуку; 

створює умови для поповнення інформаційного багажу та самореалізації молоді, 

їхнього спілкування; співпрацює з адміністрацією, керівниками академічних груп, 

головами циклових комісій. 

Фонд бібліотеки універсальний за змістом, включає науково-популярну, 

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

Книжковий фонд бібліотеки складає близько 34000 примірників, з них 2550 

підручників. 

Станом на 31.12.2021 зареєстровано 540 користувачів, з них студенти – 300, 

викладачі та інші категорії читачів – 240 (обслуговуючий персонал, випускники 

коледжу, працівники закладів культури міста). 

За звітний період бібліотекою обслужено читачів: 

Всього      – 1040 

на абонементі     – 540 

у читальному залі    – 500 

Видано літератури всього  – 17722 

на абонементі     – 9932 

у читальному залі    – 7790 

Кількість відвідувань всього  – 11717 

на абонементі     – 8905 

у читальному залі    – 2812 

Переглядів у соціальних мережах – 2338 

Бібліографічних довідок   – 315 

Тема, над якою працює бібліотека: «Пошук сучасних форм і методів 

популяризації літератури і розвитку читацьких інтересів як засіб виявлення нахилів 

і здібностей читачів». 

Основними завдання бібліотеки коледжу є: виховання у здобувачів освіти 

інформаційної культури, культури читання; формування вміння користуватися 

бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом; сприяння самоосвіті студентів та 

викладачів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи. 

У бібліотеці коледжу створено умови для використання читачами 

можливостей глобальної та локальної мережі Інтернет, як додаткового 

інформаційного ресурсу, що відкриває доступ до необмеженої кількості 

інформаційних джерел. Використання ресурсів Інтернет надало можливість нашим 

користувачам на додаток до друкованих джерел доступ до світових інформаційних 

ресурсів, суттєво розширило можливості в інформаційному обслуговуванні 

здобувачів освіти та викладачів. 

Бібліотека надає інформацію користувачам та доступ до друкованих джерел, 

документів на електронних носіях шляхом організації їх наочної на масової 

популяризації. 

Бібліотека використовує диференційний підхід в обслуговуванні 

першокурсників, студентів старших курсів та заочної форми здобуття освіти. 
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Особливу увагу працівники бібліотеки приділяють першокурсникам. 

Студентів нового набору обслуговуємо груповим методом. Попередньо 

проводиться підготовча робота: 

 робота з навчальними планами; 

 підбір комплектів навчальної літератури; 

 оформлення формуляра користувача бібліотеки; 

 складання графіків видачі літератури; 

 повідомлення керівників академічних груп і студентів про порядок видачі 

літератури; 

 виступ на зборах нового набору. 

У рамках «Місячника першокурсника» обов’язково проводяться: 

 екскурсії по всіх відділах бібліотеки; 

 екскурсії до музею книги та музею історії коледжу; 

 групові та індивідуальні бесіди про правила користування бібліотекою; 

 бесіди про довідковий апарат бібліотеки; 

 відповідні оголошення в постійно діючій зоні інформації «Бібліотека інформує»; 

 консультації, тощо. 

У звітному році значна увага приділялась роботі по запобіганню та ліквідації 

читацької заборгованості. Використовувались такі форми та методи: 

 проведення бесід з правил користування бібліотекою; 

 перереєстрація всіх груп користувачів; 

 надсилання листів-нагадувань боржникам-студентам; 

 повідомлення кураторів академічних груп про боржників; 

 нагадування користувачам-боржникам по телефону. 

Протягом року у бібліотеці проводилась соціокультурна робота: 

 до Дня вишиванки провели свято «Україно моя – вишиванка» 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/1003817353720986  

 до Міжнародного дня чаю влаштували день чаювання у бібліотеці 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1136412087128178&set=gm.1349097688877

491 

 до Дня народження М. Леонтовича – віртуальну книжкову виставку «Микола 

Леонтович: музична легенда Поділля» 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/419825836292435 

 до Дня української хустки – відеодайджест «Хустка в обрядах українського 

народу» https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/329834922296838 

 бібліомікс «Шляхами мужності та сили» – до Дня збройних сил України 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/637060330800006 

 «Свіча пам’яті людської» – виставка-пам’ять 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/895354311233958 

 бібліореверс «Вільні творять майбутнє» 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/890264308409625 

 до Дня писемності та мови – «Мовний патруль» 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/579792086565385 

 до Дня визволення України від фашистських загарбників – альманах пам’яті «На 

пам’ять не покладено табу» 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/871382320297824 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/1003817353720986
https://www.facebook.com/photo?fbid=1136412087128178&set=gm.1349097688877491
https://www.facebook.com/photo?fbid=1136412087128178&set=gm.1349097688877491
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/419825836292435
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/329834922296838
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/637060330800006
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/895354311233958
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/890264308409625
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/579792086565385
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/871382320297824
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 «Козацтво – слава України» – віртуальна книжкова виставка 
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/550924059502417 

 пам’яті Бабиного яру – Memory-тайм «Бабин Яр: конвеєр смерті на околиці 
Києва» https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/284163839949688 

 до Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, 
суверенітет і територіальну цілісність України – бібліореверс «Пам’ятаємо 
загиблих – шануємо живих» 
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/370127774710717 

 віртуальна книжкова виставка «ДЕНЬ НАЗАЛЕЖНОСТІ – світле свято 
української державності» 
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/898891064128761 

 вікторина до Дня Конституції України 
https://www.facebook.com/100022781919639/videos/pcb.1236827423437852/102717
1321385589 

 віртуальна книжкова виставка до Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні 
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/994864301282958 

 «Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить» – віртуальна книжкова виставка 
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/986877478748307 

 «Згадаємо юність, що горіла в Крутах» – бібліореверс 
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/934626900640032 

 відеопроєкт до Дня рідної мови 
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/949337582502297  

 віртуальний бібліотечний урок «Оформлення списку джерел до наукової 
роботи» https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/1006572276778827 

 віртуальний бібліотечний урок «Як писати реферати» 
У поточному році, бібліотека продовжила інформаційно-бібліотечне 

обслуговування користувачів і пропонує: електронну доставку документів (ЕДД), 
безкоштовний Інтернет, сканування та надсилання фрагментів книги чи журналу 
обсягом до 15 сторінок, підбір інформації з планшету тощо. 

Працівники бібліотеки завжди перебувають в пошуку нових ідей, постійно 
працюють над підвищенням свого професійного рівня, виступають провайдерами 
якісної інформації. 

 

ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА  
ТА ЗАХОДИ ШОДО РОБОТИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ 
 

У 2021 році відповідно до законодавчих актів та карантинних вимог 
здійснювалась інформаційна кампанія щодо важливості вакцинації проти гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
Відстежувались питання вакцинації працівників коледжу та стан захворювання 
здобувачів освіти і працівників. Забезпечено розміщення інформаційних 
повідомлень щодо важливості вакцинування здобувачів освіти і працівників. 

Протягом 2021 року з господарських питань проводилась робота з підготовки 
навчальних корпусів закладу до початку нового навчального року, здійснювався 
поточний ремонт навчальних аудиторій та приміщень коледжу, відстежувались 
питання забезпечення карантинних вимог і дотримання учасниками освітнього 
процесу карантинних обмежень.  

 

https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/550924059502417
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/284163839949688
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/370127774710717
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/898891064128761
https://www.facebook.com/100022781919639/videos/pcb.1236827423437852/1027171321385589
https://www.facebook.com/100022781919639/videos/pcb.1236827423437852/1027171321385589
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/994864301282958
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/986877478748307
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/934626900640032
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/949337582502297
https://www.facebook.com/pylypchak76/videos/1006572276778827

