
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), 

5.

03.10.2019

с.Дмитрашківка
Піщанський р-н

Обласний фестиваль хорового мистецтва ім. 
Павла Муравського

Народний аматорський 
хоровий колектив (керівник Л. Грушко)

6.
12.12.19.

м.Вінниця
Обласний фестиваль хорового мистецтва 

«Співає Поділля Леонтовича»
Народний аматорський 

хоровий колектив (керівник Л. Грушко)

7.

15.10.20.

м.Камянець-

Подільський 

VІ Міжнародний дистанційний мистецький  
фестиваль-конкурс «Grand Fest Autumn»

Чоловічий вокальний ансамбль «Нестор» – диплом 1 ступеню
(керівник – Леся Кузнецова)

8. Травень 2021
М.Вінниця

Всеукраїнський молодіжний етнофестиваль 
«Калинові мости-2021»

Фольклорний гурт «Відлуння віків» (керівник Л.Грушко)



Участь народного хорового колективу коледжу (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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Фрагмент подільського весілля - розплітання коси 
нареченої (гурт «Відлуння віків» на Всеукраїнському 
молодіжному етнофестивалі  «Калинові мости -2021»)
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Наші нагороди



27

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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30

Наше сьогодення



Урочиста посвята  
першокурсників у лави 

студенства
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Пісенне вітання з Новим 
Роком  та Різдвом Христовим 

від викладачів 

Лунає «Щедрик» над 
Поділлям
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Регіональний відкритий
конкурс української пісні
«Свою Україну любіть»
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Урочистості з нагоди  вручення дипломів
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Участь народного хорового колективу 
коледжу(худ.кер.Л.Грушко) у встановленні 

рекорду України у наймасовішому спільному 
виконанні (3500чол.) твору М.Леонтовича

«ЩЕДРИК»  (26.06.2021)
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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. – Застуженим працівником культури
України, 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 2022 році



ДЯКУЄМО  ЗА УВАГУ!
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