
1

Циклова комісія народно-інструментального

мистецтва 
(духові, естрадні, народні інструменти)
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Всього викладачів 25

Звання  Заслужений працівник культури України 2

Викладачів-методистів 6

Спеціалістів вищої категорії 11

Спеціалістів  1  категорії 11

Спеціалістів  2  категорії 2

Спеціалістів 1
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Головні завдання:

 Здійснення професійної та освітньої діяльності ц/к, вдосконалення 

методів викладання і підвищення рівня об’єктивності  

оцінювання;

 Забезпечення виконання державного замовлення та угод на 

підготовку фахівців;

 Культурний розвиток  особистості засобами українського народно-

інструментального мистецтва; 

 Формування  національної свідомості підростаючого покоління на 

основі кращих зразків народно-інструментального мистецтва;

 Підвищення здатності випускників до працевлаштування в 

сучасних ринкових умовах 
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РАЗОМ УСІХ:    66 студентів 

КУРС

ДЕННА ФОРМА ЗАОЧНА ФОРМА

За рахунок 

бюджетних 

коштів

За 

рахунок 

фізичних 

осіб

всього За рахунок 

бюджетних 

коштів

За 

рахунок 

фізичних 

осіб

всього

1

12 - 12 -

2

13 2 15 1 - -

3

14 - 14 3 - -

4

13 - 13

Разом 62 - 62 4 - 4
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Гордістю циклової комісії є її

випускники, серед яких заслужені 

артисти України, заслужені працівники 

культури України, начальники районних 

відділів культури, директори районних 

та сільських будинків культури, 

директори та викладачі спеціалізованих 

мистецьких навчальних закладів, 

професорсько-викладацький склад 

вищих навчальних закладів, військові 

диригенти та музиканти, займають 

адміністративні посади у сфері культури 

та мистецтва
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Рік 

випуску

Кількість 

випускників

Закріплено 

на робочих 

місцях

Вступили 

до ВНЗ 

ІІІ-ІVр.а.

Призвані 

до 

Збройних 

Сил 

України

Отримали 

вільний 

диплом

2016 14 4 2 7 1

2017 16 2 6 8 -

2018 16 2 11 3 -
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Наші досягнення
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№ 

з/п

Дата та місце 

проведення
Назва Учасник

1.
21-23.02.2018 Другий міжнародний конкурс-фестиваль 

мистецтв «Станкович фест»

Миронюк Євгенія (викл. Литвинчук Г.Г)

Куцолабська Леся (викл Блонська Б.Б.)

Побережний Максим (викл. Стопчатий В.П.)

2.

17-20.04.2018

м. Вінниця

Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

багатожанрового мистецтва

«Подільські гостини»

Максим Побережний (викл. Стопчатий В.П.)

3.

02.07.2017

м.Крижопіль
Обласне свято духової музики

Народний аматорський духовий оркестр

(керівник А. Михальченко)

Народний аматорський естрадний оркестр

(керівник Р.Козак)

4.
16-17.04.2016

м. Житомир

Всеукраїнський фестиваль-конкурс молодих 

митців музичного, театрального, 

хореографічного та образотворчого мистецтва 

«Хочу стати зіркою України»

Студентський фольклорно-інструментальний ансамбль

(керівник В. Тихоліз)

5.

17.05.2018

м. Тульчин

ІІІ обласний молодіжний етнофестиваль

«Калинові мости»

Народний аматорський фольклорно-інструментальний 

ансамбль «Кобза» (керівник В. Тихоліз)

Студентський ансамбль (керівник А.Маткарімов)

6.
24.06.2018

м. Немирів

VІ обласний фестиваль-конкурс

«Народні музики Поділля» 

Народний аматорський оркестр народних інструментів 

«Сопілка калинова» (керівник Н.Козловська)

Студентський фольклорно-інструментальний ансамбль

(керівник В. Тихоліз)
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 виконання навчального плану роботи та навчальних програм 

професійно-орієнтовних дисциплін;

 брати участь в концертній діяльності, музичних конкурсах, 

фестивалях та науково - практичних конференціях;

 організація концертної програми з ціллю профорієнтаційної роботи;

 організація та проведення творчого звіту циклової комісії «Народно-

інструментального мистецтва (духові, естрадні та народні 

інструменти)». 

 розробка нової моделі спеціаліста відповідно до сучасних вимог 


