
ЗВІТ ДИРЕКТОРА 

Тульчинського фахового коледжу культури 

за 2021-2022 навчальний рік 
 

У Тульчинському фаховому коледжі культури функціонує система 

забезпечення якості освітньої діяльності (система внутрішнього забезпечення 

якості) відповідно до Положення про організацію контролю якості підготовки 

фахівців у Тульчинському фаховому коледжі культури, Концепції освітньої 

діяльності Тульчинського фахового коледжу культури на період до 2025 року та 

Концепції розвитку Тульчинського фахового коледжу культури. Контроль якості 

освіти проводиться на рівнях: викладач – голова циклової комісії – завідувач 

відділення – заступник директора з НВР – директор фахового коледжу – 

Міністерство освіти і науки України – за рахунок здійснення таких процедур і 

заходів: 

1) моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм; 

2) щорічне оцінювання здобувачів освіти, педагогічних працівників закладу та 

регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті 

та на інформаційних стендах; 

3) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

4) організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за 

кожною освітньо-професійною програмою; 

5) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом; 

6) забезпечення публічності інформації про освітньо-професійні програми, 

ступені освіти та кваліфікації; 

7) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату у дослідницьких та творчих роботах працівників закладу освіти і 

здобувачів освіти; 

8) інших процедур і заходів. 

У 2021-2022 навчальному році освітній процес у Тульчинському фаховому 

коледжі культури проводився 98 штатними викладачами та 10 сумісниками. 

Колективним органом керівництва освітнім процесом є педагогічна рада. У 

2021-2022 навчальному році відбулось 9 засідань педагогічної ради, на яких 

визначались основні напрямки і завдання, конкретні форми роботи педагогічного 

колективу та приймались рішення з основних принципових питань діяльності 

коледжу. 

Оперативні та поточні питання розглядались на нарадах, 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 здійснювався: 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 
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організації освітнього процесу в умовах дистанційного навчання є самостійна 

робота. 

В умовах застосування дистанційної форми навчання для всіх курсів та в 

умовах посилення вимог карантину викладачі організовували комунікацію зі 

студентами за розкладом занять (групового та індивідуального навчання) із 

застосуванням сервісів Google та Zoom. 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. 

Враховуючи запровадження правового режиму воєнного стану на території 

України, з метою забезпечення безпеки працівників і здобувачів освіти коледжу 

відповідно до листа МОН № 1/3277-22 від 25.02.2022, наказу МОНУ № 235 від 

07.03.2022 «Про деякі питання організації роботи закладів фахової передвищої, 

вищої освіти на час воєнного стану» у Тульчинському фаховому коледжі 

культури з 01.03.2022 по 11.03.2022 оголошено канікули (наказ № 56-о від 

28.02.2022). Продовжено канікули з 14.03.2022 по 18.03.2022 (наказ № 59-о від 

11.03.2022). Навчання відновлено в дистанційному режимі з 21.03.2022 (наказ по 

коледжу № 62-о від 18.03.2022). 2 викладачі працювали дистанційно з-за кордону, 

26 студентів знаходяться за кордоном та працювали дистанційно. Питання 

провадження дистанційного навчання відслідковувалось дирекцією коледжу. 

У період оголошення воєнного часу було посилено охоронний та 

пропускний режим до приміщень коледжу.  

Викладачами коледжу пройдено курс надання першої медичної допомоги та 

навчання з медіаграмотності.  

Творчими колективами коледжу підготовлено творчі проєкти національно-

патріотичного спрямування, заходи для дітей громади та з числа біженців. 

Трудовий колектив коледжу надає посильну благодійну гуманітарну 

допомогу внутрішньо-переміщеним особам, що знайшли прихисток у громаді, 

бійцям ЗСУ і територіальної оборони.  

У закладі освіти реалізуються заплановані заходи (у контексті виконання 

мобілізаційного плану):  

 уточнено і деталізовано нагальні питання коригування завдань щодо 

ефективного функціонування підрозділів цивільного захисту коледжу в умовах 

воєнного часу;  

 узгоджено завдання роботи коледжу в умовах воєнного часу з військово-

цивільною адміністрацією міста; 

 долучено за графіком працівників коледжу до посилення охорони території та 

дотримання пропускного режиму до приміщень закладу освіти; 

 продовжено роботи із облаштування укриттів і території закладу освіти. 

За підсумками навчання студентів денної форми здобуття освіти 2021-2022 

навчального року якісні показники наступні: успішність – 99,3%, якість знань – 

74,4 %, середній бал – 4,0. 
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Тридцять одна академічна група з тридцяти трьох закінчила навчальний рік 

зі 100 % успішністю. 

Усього на кінець року в коледжі 287 здобувачів освіти, з них відмінників – 

39 студентів, з 1-2 «4» закінчили семестр – 5 студентів. 

Три студенти мають академічні заборгованості з 4 дисциплін. 

Протягом семестру відраховано з коледжу: 

 за невиконання навчального плану – 6 здобувачів освіти; 

 за власним бажанням – 6 здобувачів освіти; 

 переведено на заочний відділ – 1 здобувач освіти; 

 кількість випускників коледжу – 66 здобувачів освіти. 

2021-2022 н.р. закінчили 71 студент заочної форми здобуття освіти. На 

державній  формі навчається 27 студентів, на платній – 44. 

Розподіл студентів по циклових комісіях: 

 ц/к інформаційної, бібліотечної та архівної справи – 27 студентів; 

 ц/к народно-пісенного мистецтва – 21 студент; 

 ц/к видовищно-театралізованих заходів – 16 студентів; 

 ц/к народно-інструментального мистецтва (духові та естрадні інструменти) – 6 

студентів; 

 ц/к декоративно-прикладного мистецтва – 1 студент. 

Студенти заочної форми здобуття освіти закінчили навчальний рік з такими 

результатами: успішність – 100%, якість знань – 94,8%, середній бал успішності – 

4,5. На «відмінно» закінчили навчальний рік 19 студентів, 11 студентів – з однією 

«4», 4 – з двома «4», 45 – на  «4» і «5», 7 – на змішані оцінки. 

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 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. 

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. 
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У Тульчинському фаховому коледжі культури приділяється значна увага 

патріотичному вихованню. Виховання національної свідомості через систему 

виховної роботи є особливо актуальним. 

Протягом 2021-2022 навчального року були проведені такі заходи 

національно-патріотичного спрямування: 

 До Дня Незалежності України: 

 перше заняття «30 років Незалежності. «Ти у мене єдина» (Фолюшняк Є.В., 

Кочелаба О.С.); 

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

 до Дня українського кіно: 

 перегляд кінофільмів українських режисерів (Онищенко А.О); 

 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: 

 концертна програма «Нехай овації звучать» (Петраковська В.В.); 

 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 

(Прилипко Л.А.); 

 онлайн-урок мужності «Хронологія Майдану»; 

 перегляд фільму «Лицарі свободи, В.Брезденюк» (21.11.2021); 

 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»; 

 дистанційний студентський флешмоб «Голодомор – трагедія українського 

народу» (Танасюк В.Л.); 

 до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом: 
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 виховна година «СНІД: подумай про майбутнє – обери життя»; 

 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; 

 до Дня Збройних Сил України: 

 виховна година «Збройні Сили України на захисті»; 

 до дня Захисника та захисниць України 

 студентський флешмоб (13.10.202, Танасюк В.Л.)  

 до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні: 

 концерт-реквієм (Прилипко Л.А.); 

 тиха акція «Ангели пам’яті» (Танасюк В.Л.); 

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

учасників бойових дій на території інших держав; 

 до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії: 

 відкрита книжкова поличка «Чорнобильські дзвони у душах гудуть»; 

 виховні години в академічних групах: «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 української хустки: 

 «Українська хустка» – флешмоб; 

 відкрита книжкова поличка «Ой, хустина, хустиночка»; 

 культурно-мистецька акція «Україна понад усе» (Дорошенко О.А.); 

 культурно-мистецька акція до Всесвітнього дня вишиванки  

 «Україна вишивана» (Прилипко Л.А.); 

 поетичний вернісаж Світлани Гуменюк «Не забувай ніколи, звідки родом» 

(Фолюшняк Є.В.); 

 культурно-мистецька акція до Міжнародного дня захисту дітей «Дитя 

України» (Прилипко Л.А.). 

Педагогічний колектив коледжу долучається до проведення заходів з питань 

євроатлантичної інтеграції України. У закладі проводилися такі заходи: 

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

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

себе Європу!» (до Дня створення 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»; 
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 онлайн книжково-публіцистична виставка «Євроатлантична інтеграція України 

– шлях до демократії». 

Національно-патріотичне виховання є основою освітнього процесу, під час 

якого у студентів закладається фундамент ґрунтовних знань, формуються 

світогляд і національна самосвідомість. Предмети гуманітарного циклу сприяють 

морально-політичній та психологічній підготовці майбутніх захисників 

Батьківщини. На заняттях історії України озброюють знаннями законів 

суспільного розвитку, допомагають засвоїти основні відомості про війну та 

армію, героїчні бойові та трудові традиції українського народу і його Збройних 

сил. Заняття літератури формують моральні ідеали молоді на прикладах 

позитивних героїв художніх творів, встановлюється живий зв’язок далекого 

минулого із сучасністю, виховується почуття гордості за свою Батьківщину, свій 

народ.  Велику роль у фізичному розвитку студентів відіграють заняття фізичного 

виховання та спортивні секції. На заняттях і тренуваннях формуються якості, які 

необхідні майбутньому захиснику Вітчизни: висока працездатність, витривалість, 

чітка координація і точність рухів. Під час занять із допризовної підготовки 

(Захист Вітчизни) студенти знайомляться із специфікою військової праці, 

готуються до виконання обов’язків воїна, дізнаються про особливості служби в 

Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому 

захиснику. Програма допризовної підготовки (Захист Вітчизни) дозволяє під час 

вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і 

пропагувати приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних 

Сил. 

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». Студентка Анна Козоріз 

взяла участь в проєкті телеканалу «Дом», де представила традиції своєї маленької 

батьківщини (кер. Джига М.І.). 

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. 

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». 

Викладач Танасюк В.Л., керівник гуртка «Патріот», разом зі студентами 

перших-других курсів провела патріотичний віршований флешмоб «Ми єдині 
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українці» та тематичну інформаційну годину (онлайн-спілкування) «16 лютого – 

День єднання українців». 

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. До Дня української писемності та 

мови створили випуск радіосвітлиці «Мовна родина». Активно працює гурток 

«Мовознавець». 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. 

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 освітнього 

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. 

Закон «Про основи національного спротиву» № 1702-ІХ (введений в дію з 

01 січня 2022 року) 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 

https://www.facebook.com/100059181040811/videos/160214289294605
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питань основ національного спротиву, серед них: бесіди, зустрічі з 

представниками сил територіальної оборони, волонтерами, перегляд та 

обговорення фільмів. 

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. 

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»; 

 участь у семінарах та вебінарах, майстер-класах області щовівторка та 

щочетверга протягом періоду воєнного стану на теми: «Надання психологічної 

допомоги під час війни», «Протидія та реагування на випадки насильства над 

дітьми в умовах дистанційного навчання в період війни», «Стрес. Травма. Діти: 

Перші кроки допомоги», «Психосоматика у дітей та дорослих», «Експрес-

техніки зняття психоемоційного напруження» та ін.; 

 проведення індивідуальних консультацій онлайн і офлайн студентам та 

викладачам коледжу; 

 ведення рубрики в електронних групах коледжу «Методичні матеріали для 

надання психологічної допомоги та для використання педагога під час воєнних 

дій». 

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. У закладі освіти працює студентський комітет, профспілковий 

комітет, старостат. Вони є організаторами проведення групових та загальних 

освітніх заходів, співпрацюють з адміністрацією коледжу в питаннях поліпшення 

навчально-виробничого та виховного процесів, покращення умов навчання і 

виховання. 

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 
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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». Кабінет інформатики 

працювали над темами: «Медіаграмотність: Навіщо? Як? Коли?» (дистанційна 

форма), «Питання протидії гібридним загрозам та інформаційно-

пропагандистському впливу», «Розвиток медіаграмотності здобувачів освіти», 

конкурс навчальних презентацій «Як захиститись від кібератак». 

Національно-патріотичне спрямування мають позанавчальні заходи, що 

проводять у коледжі творчі колективи. 

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 18 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. 

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 «Раз, два, три…» (крик на одну дію з прологом та ін.) – 

вистава в жанрі соціально-психологічного плану за мотивами п’єси В. Лєванова та 

твором С. Прилипка є цікавим доробком народного аматорського студентського 

колективу «Маленький театр» (керівник Любов Прилипко). 

Колектив коледжу взяв участь у презентації культурно-мистецького проєкту 

OPERAFEST TULCHIN-2021. Проєкт спрямований на розвиток культури, 

народного та професійного мистецтва, популяризацію та збереження історико-

культурної спадщини та є головною складовою соціально-економічного розвитку 

Вінниччини. Студенти коледжу ОПП «Туристичне обслуговування» проводили 

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

здійснювали фотовідеозабезпечення подій дня. 
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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. 

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). 

Відбулась творча участь студентів-хореографів у культурно-мистецькому проєкті 

з нагоди Дня художника «Art Tulchyn». 

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».  

25 лютого 2022 року на базі Тульчинського фахового коледжу культури в 

дистанційному форматі відбувся регіональний відкритий конкурс української 

пісні «Свою Україну любіть» (організатор та куратор конкурсу Пшемінська Л.О.). 

У конкурсі взяли участь 65 учасників (сольне виконання) та 5 вокальних 

ансамблів. З метою профорієнтації (дистанційний формат) у проведенні конкурсу 

взяли участь учасники  гуртка «Любителів української пісні». 

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. 

Творчі колективи закладу ініціюють проведення культурно-мистецьких 

акцій громадсько-патріотичного спрямування для бійців тероборони, внутрішньо-

переміщених осіб та їх дітей. 

З метою підтримки бойового духу захисників України, духовий оркестр 

викладачів Тульчинського фахового коледжу культури, підсилений музикантами з 

м. Ладижин та смт. Крижополя, відвідав з концертною програмою одну з 

військових частин територіальної оборони Вінницької області. 

14 квітня 2022 року викладачі та студенти Тульчинського фахового коледжу 

культури провели культурно-мистецьку акцію «Україна понад усе» (організатор 

та постановник проєкту Оксана Дорошенко). 
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19 травня колектив коледжу залучив тульчинців та гостей міста до 

відзначення Всесвітнього дня вишиванки. Творчо, яскраво працювали народний 

аматорський студентський колектив «Маленький театр» (керівник Любов 

Прилипко), народний аматорський фольклорний ансамбль «Кобза  (керівник 

Віталій Тихоліз), ансамбль українського танцю «Забава» (керівник Анжела 

Олянишена), народний аматорський ансамбль народного танцю «Намисто» 

(керівник Оксана Маковій). Представлена тематична програма «Україна 

вишивана» та конкурсно-розважальна програма для дітей внутрішньо 

переміщених осіб «Бавимось по-українськи». 

25 травня у Тульчинському фаховому коледжі культури відбулася 

презентація творчості поетеси з міста Ладижина, студентки ОПП «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» Світлани Криничної- Гуменюк – поетичний 

вернісаж «Не забувай ніколи, звідки родом» (керівник проєкту Євгенія 

Фолюшняк). 

04 червня творчі колективи фахового коледжу взяли участь у заходах міста 

до Міжнародного дня захисту дітей Разом з Тульчинським центром надання 

соціальних послуг проведена конкурсно-розважальна програма «Дитя України» 

(керівник та постановник проєкту Любов Прилипко). Захід проведений для дітей 

внутрішньо переміщених осіб та дітей, які перебувають у складних життєвих 

ситуаціях. 

Студенти 2 курсу спеціальності «Туристичне обслуговування» ТФКК 

продовжують знайомити з історичним багатством нашого міста школярів та їх 

батьків з переселених районів України. 14 квітня Петренчук Євгенія та Костюк 

Сніжана провели пішохідну екскурсію під назвою «Місто моє – Тульчин»; 03 

травня – пізнавальну екскурсію по місту та палацу Потоцьких для внутрішньо 

переміщених осіб з Маріуполя, Ірпеня та Києва; 10 червня – екскурсію по Палацу 

для школярів Тульчинського ліцею №2. 

Наші студенти традиційно беруть участь у конкурсах і фестивалях різного 

рівня: від міських до міжнародних, ведуть насичену концертну та просвітницьку 

діяльність. І в цей час колектив спонукає студентів реалізовувати свої творчі 

можливості у конкурсах дистанційного формату. 

Зокрема: 

№ з/п 
Дата та місце 

проведення 
Назва Учасник 

1. 
05.09.2021 

смт. Браїлів 

ХVІІІ Міжнародний фестиваль 

ім. П.І. Чайковського та 

Н.Ф. фон Мекк 

Народний аматорський колектив  

народного танцю «Намисто», 

керівник Оксана Маковій 

2. 
18.09.21 

м. Ладижин 

ІІІ Міжнародний фестиваль 

дерев'яної скульптури 

«Ладижинський гай – 2021». 

Виставка мистецької локації 

 «Арт Містечко»  

та  проведення майстер-класів  

Грималюк Р.В. 

Лавренюк Н.І. 

Рижий В.С. 

Резніченко І.І. 

Рижий Д.В. 

3. 
17.09.2021 

смт. Городківка 
Обласне свято духової музики 

Естрадний оркестр, 

керівник Ростислав Козак 
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4. 

10.10.2021 

Національна 

освітня 

платформа 

Всеосвіта 

Всеукраїнська дистанційна 

олімпіада з іноземної мови 

«Всеосвіта Осінь – 2021» 

Костюк Сніжана 2-Т 1 місце, 

 викладач Наталія Шляхтун 

5. 
17.11.2021 

м. Вінниця 

Творчий конкурс з іноземних 

мов серед здобувачів освіти 

закладів фахової передвищої 

освіти Вінницької області 

Сертифікат учасника 

Камареро Анастасія 2-Реж, 

викладач Тетяна Бондар 

6. 
25.11.2021 

м. Умань 

V Всеукраїнська студентська 

олімпіада з інструментального 

мистецтва 

Диплом ІІІ ступеня – 

 Білінська Оксана 4В,  

викладач Лариса Уманська 

7. 
30.11.2021 

м. Вінниця 

Обласний фестиваль 

аматорського кіно  

«Кінометр - 2021» 

Гран-прі – Михайло Тереску, 

викладач Віталій Пересунько 
 

1 місце в жанрі документального 

кіно – Юрій Янчишен,  

викладач Мирослав Порада 
 

2 місце в жанрі ігрового кіно – 

Вікторія Ворущак,  

викладач Олександр Онищенко 

8. 
09.12.2021 

м. Умань 

V Всеукраїнська учнівсько-

студенська олімпіада з 

образотворчого мистецтва 

У номінації «Живопис» 

Дипломи ІІ ступеня –  

Богдана Миколишена 3-Д, 

 викладач Василь Рижий;  

Марія Черниш 1-Д,  

викладач Катерина Джуринська; 

Веніамін Кирган 4-Д,  

викладач Григорій Зорик; 

 Павліна Гайдей 3-Д,  

викладач Ірина Резніченко 
 

У номінації «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» 

Диплом І ступеня –  

Артем Віннік 4-Д,  

викладач Роман Грималюк;  

Диплом ІІ ступеня –  

Тетяна Кулик 2-Д, 

 викладач Наталія Лавренюк 

Дипломи ІІІ ступеня –  

Ярослав Шеремета 3-Д,  

викладач Сільвія Ярошенко; 

Анастасія Носулько 4-Д,  

викладач Дмитро Рижий. 

9. 
28.12.2021 

м. Вінниця 

VІ обласний фестиваль 

народної творчості 

 «Різдвяне диво» 

Ансамбль українського танцю 
«Забава», 

 керівник Анжела Олянишена 

10. 
01.2022 

м. Вінниця 

ХХІІ Міжнародний конкурс  

з української мови   

ім. Петра Яцика 

Диплом ІІІ ступеня  

Вікторія Погребняк 2-Ібс 

викладач Гандзюк Л.П. 
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11. 

Національна 

освітня 

платформа 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська дистанційна 

олімпіада з української мови 

 «Всеосвіта Весна – 2022» 

Костюк Сніжана 2-Т – І місце 

Хливнюк Олеся 2-Д– І місце 

Гордієнко Вероніка 2-Т – ІІ місце 

Камареро Анастасія  2-Реж– ІІ місце 

Самойленко Максим 2-В – ІІ місце 

Синенька Тетяна 2-Реж – ІІІ місце  

Свята Влада 2-Т– ІІІ місце 

Раситюк Назар 2-Т – ІІІ місце 

Настечин Євгеній 2-Т – ІІІ місце 

викладач – Гандзюк Л.П. 

12. 

Національна 

освітня 

платформа 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська дистанційна 

олімпіада з української 

літератури 

 «Всеосвіта Весна – 2022» 

Мельничук Олена 1-Ібс– ІІ місце 

Панасюк Вікторія1-Ібс – ІІІ місце 

Бойко Вероніка1-Ібс – ІІІ місце 

викладач Гандзюк Л.П. 

13. 

2022 

м. Вінниця 

(дистанційно) 

Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т. Шевченка 

Дерев’яга Ірина 1-Т, учасниця 

викладач – Кононова О.В.  

14. 

Національна 

освітня 

платформа 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта. Весна – 2022» 

(мистецтво) 

Настечин Євгеній 2-Т, ІІ місце 

викладач – Кононова О.В. 

15. 
22-23.03.2022 

Всеосвіта 

 «Всеосвіта Весна – 2022» 

Олімпіада з географії 

Черниш Марія І -Д, І-місце 

Швайдак Анастасія І -Реж. І-місце 

викладач – Луговська О.П. 

16. 
25.03.2022 

Всеосвіта 

 «Всеосвіта Весна – 2022» 

Олімпіада з біології 

Петренчук Євгенія ІІ-Т.ІІ-місце. 

Свята Владислава ІІ-Т. ІІ-місце 

викладач – Луговська О.П. 

17. 
м. Вінниця 

(дистанційно) 

Міжнародний мовно-

літературний конкурс 

учнівської та студентської 

молоді ім. Т. Шевченка 

Кондратюк Вікторія 2-Ібс, учасниця  

викладач –Мельник Т.І. 

18. 

Національна 

освітня 

платформа 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта. Весна – 2022» 

(українська література) 

Костюк Сніжана, І місце  

Настечин Євгеній, ІІІ місце 

Петренчук Євгенія, учасниця 

викладач –Мельник Т.І. 

19. 

14-17.05.22 

Національна 

освітня 

платформа 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна – 2022» 

Бойко Вероніка -І-ІБС І місце 

Розюнюк Дарія - І-Д ІІІ місце 

Мельничук Олена - І-ІБС учасник 

викладач – Побережник Л.В. 

20. 

Національна 

освітня платформа 

«Всеосвіта» 

Всеукраїнська олімпіада 

«Всеосвіта Весна – 2022» 

Історія України (11 клас) 

Костюк Сніжана 2-Т курс, 1 місце 

Настечин Євгеній  2-Т курс, 3 місце 

Петренчук Євгенія 2-Т курс, 3 місце 

викладач – Почтар І.О. 

21. 

01.03.2022 

Національна 

освітня спільнота 

ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська олімпіада з 

англійської мови  

«Весна – 2022» (дистанційно) 

Костюк Сніжана ІІТ ІІ місце  

викладач – Шляхтун Н.Г. 

22. 

01.10.2020 

Національна 

освітня спільнота 

ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська олімпіада з 

англійської мови  

«Осінь – 2021» (дистанційно) 

Костюк С.ІІ-Т 

Петренчук Є. ІІ-Т 

Настечин Є. ІІ-Т 

Раситюк Н. ІІ-Т 
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 Ковтун О. ІІ-Т 

Свята В. ІІ-Т 

Швайдак А. І-реж  

викладач Шляхтун Н.Г.  

23. 

20.01.2021  

Національна 

освітня спільнота 

ТОВ «Всеосвіта» 

Всеукраїнська олімпіада з 

англійської мови  

«Зима – 2022» (дистанційно) 

Свята В.  (ІІ-Т) 

Петренчук Є.  

Настечин Є.   

викладач Шляхтун Н.Г.  

24. 
28.01.2022 

м. Київ 

Всеукраїнська патріотична 

акція дитячо-юнацьких 

духових оркестрів до Дня 

Соборності України 

«Марш Єдності» 

Подяка  

Народний аматорський  

духовий оркестр 

керівник Андрій Михальченко 

25. 22.02.2022 

Середземноморський 

фестиваль дитячої та юнацької 

творчості TOTAFEST 

Диплом І ступеню 

Омелянчук Яна  4-В 

викладач Пересунько В.М. 

концертмейстер Преподобна А.А. 

26. 22.02.2022 

Середземноморський 

фестиваль дитячої та юнацької 

творчості TOTAFEST 

Диплом І ступеню 

Йовжин Вікторія   4-В 

Викладач Пересунько В.М. 

концертмейстер Преподобна А.А. 

27. 
25.02.22. 

м. Тульчин 

Регіональний відкритий 

конкурс української пісні 

«Свою Україну любіть» 

(дистанційний формат) 

Асауленко Софія 1-А  2 місце, 

викладач Пшемінська Л.О. 

28. 
25.02.22. 

м. Тульчин 

Регіональний відкритий 

конкурс української пісні 

«Свою Україну любіть» 

(дистанційний формат) 

Гулько Каріна 2-А  3 місце,  

викладач Прасол А.Є. 

29. 
05.05.2022 

м. Умань 

VІ Всеукраїнська двотурова 

студентська олімпіада з 

інструментального мистецтва. 

Диплом ІІІ ступеню 

Йовжин Вікторія   4-В 

викладач Пересунько В.М. 

концертмейстер Преподобна А.А. 

30. 
12.05.22. 

м .Умань 

Студентська наукова 

конференція 

«Мистецька освіта у контексті 

євроінтеграційних процесів" 

Яна Омелянчук 4-В 

керівник Пшемінська Л.О. 

31. 
22.02.2022 

м. Умань 

V дистанційна Всеукраїнська 

олімпіада з музичного 

мистецтва (теорія музики) 

Диплом І ступеню 

Йовжин Вікторія   4-В 

викладач Безбах О.А. 

32. 

 

22.02.2022 

м. Умань 

V дистанційна Всеукраїнська 

олімпіада з музичного 

мистецтва (теорія музики) 

Диплом ІІ ступеню 

Попов Артур   4-В 

викладач Безбах О.А. 

33. 

 

25.11.2021 

м. Умань 

V Всеукраїнська студентська 

олімпіада з інструментального 

мистецтва 

Диплом І ступеню 

Естрадний оркестр Тульчинського 

фахового коледжу культури 

керівник Радислав Козак 

 

34. 
2022р. 

м. Вінниця 

Відкритий конкурс 

хореографічного мистецтва 

«Вінницька терпсихора» 

Диплом ІІ ступеня 

Народний аматорський колектив  

народного танцю «Намисто», 

керівник Оксана Маковій 
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35. 
2022р. 

м. Київ 

ІІ Всеукраїнський 

багатожанровий двотуровий 

конкурс мистецтв 

другий тур 

Диплом лауреата І премії  

Йовжин Вікторія 4-В 

викладач Пересунько В.М. 

концертмейстер Преподобна А.А. 

36. 
2022р. 

м. Київ 

ІІ Всеукраїнський 

багатожанровий двотуровий 

конкурс мистецтв 

другий тур 

Подяка  

 Пересунько Валерій Михайлович 

викладач ТФКК 

37.  

12.05.2022 

УДПУ імені 

Павла Тичини 

ІХ Всеукраїнська студентська 

наукова конференція 

«Мистецька освіта у контексті 

євроінтеграційних процесів» 

Йовжин В., 4В 

Керівник – Безбах О.А. 

38. 

 
27.05.2022 

м. Умань 

IV Всеукраїнська олімпіада з 

хореографічного мистецтва 

Диплом І ступеня 

Гончар Анастасія 

викладач Бегас Світлана 

39. 
27.05.2022 

м. Умань 

IV Всеукраїнська олімпіада з 

хореографічного мистецтва 

Подяка 

Світлана Бегас  

викладач ТФКК 
 

З початком війни трудовий колектив коледжу об’єднався задля спільної 

роботи – допомоги нашим захисникам. У цей вирішальний для країни час 

колектив  не може стояти осторонь. На сьогодні волонтерською роботою 

охоплено 127 працівників коледжу. 3 викладачі служать в теробороні та ЗСУ. 

Зусилля наших працівників спрямовані на збір допомоги бійцям тероборони 

та захисникам на сході. У справі відправки допомоги захисникам в найбільш 

«гарячі» точки співпрацюємо з громадською організацією «Волонтерська сотня 

Тульчинщини». 

Колектив уже надав гуманітарної допомоги на суму близько 80 тисяч 

гривень, закуплено медикаментів на суму 25 тисяч гривень. Співробітники та 

викладачі готують продуктові набори, печуть пиріжки, плетуть маскувальні сітки, 

розчищають фортифікаційні споруди, допомагають закладам, де розміщені 

біженці. Тільки продуктових напівфабрикатів, що були відправлені нашим 

захисникам,  напрацьовано майже 3 тони. 

У цілому за основними напрямами виховної роботи у коледжі проведено 96 

позанавчальних заходів різного спрямування, основні з яких були висвітлені на 

сайті коледжу та на його фейсбук сторінці. 

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 22 студенти. 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. 
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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 

Кількість 

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. 

Під час дистанційного навчання,освітній процес перемістився в онлайн-

режим. Враховуючи таку ситуацію, колектив кабінету фізичного виховання 

підготував умови для дистанційного навчання, включаючи теоретичний та 

практичний блоки. 

Дистанційні заняття студентів з фізичного виховання здійснювалися за 

допомогою використання технічних та інформаційних засобів, навчальних 

ресурсів, безпосередньо за допомогою сервісів Google meet, Zoom, Viber, 

електронної пошти та мобільного зв’язку. Тематичний та підсумковий контроль 

знань здійснювався через освітню платформу Всеосвіта. 

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

онлайн). Проводились бесіди, консультації. 
 

Практична підготовка студентів зі спеціальностей «Менеджмент 

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

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

справа», «Туризм» є складовою частиною освітнього процесу і має за мету 

закріплення необхідних фахових компетентностей. 

Виробнича практика є невід’ємною складовою частиною професійної 

підготовки майбутніх фахівців і проводиться на кращих базах, які відповідають 

вимогам програм і погоджені з відділом 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. 

Терміни та бази проходження виробничої (переддипломної) практики. 

Спеціальність «Хореографія» (9 студентів) – практика проходила з 

12.01.2022 по 15.02.2022 у звичайному форматі. 

Бази практики: Тульчинський ЦКД, Ямпільська ДМШ, Шпиківська ДМШ, 

Ново-Ободівський БК, Томашпільський будинок творчості, Вапнярська ДМШ. 

Спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» (32 студенти), 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» (7 студентів), 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (8 студентів) – практика проходила  
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з 07.02.2022 по 12.03.2022. У звичайному режимі на базах практики наші студенти 

працювали з 07.02.2022 по 23.02.2022, а з 24.02.2022 по 12.03.2022 – у 

дистанційній формі. 

Бази практики:  

 Відділ культури і туризму Шаргородської МР 

 Відділ культури, молоді та спорту Гайсинської міської ради 

 Відділ культури Немирівської міської ради 

 Відділ освіти, молоді, спорту, культури та туризму Піщанської селищної ради 

 КЗ «Центр культури та дозвілля Брацлавської селищної ради»  

 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Тульчинської 

міської ради 

 Відділ освіти, спорту, культури та туризму Томашпільської СР (с. Липівка) 

 Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Крижопільської СР 

 Управління культури і туризму Жмеринської МР (с. Браїлів) 

 Відділ культури, молоді, туризму та охорони культурної спадщини  

Бершадської міської ради 

 Відділ культури, туризму та релігії Ямпільської МР 

 Відділ культури, туризму та релігії Ямпільської МР (с. Клембівка) 

 м.Вінниця ТРК «Вінниччина» 

 Тульчинська ДМШ Тульчинської міської ради 

 Комунальна установа «Трудовий архів» Тульчинської міської ради 

 Тульчинська районна філія Вінницького обласного центру зайнятості 

 КЗ «Тульчинський краєзнавчий музей Тульчинської МР» 

 КЗ «Публічна бібліотека Тульчинської МР» 

 Вінницький обласний художній музей 

 Вінницька ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва 

 Заклад культури «Вінницька міська централізована бібліотечна система» 

Спеціальність «Туризм» (11 студентів) – практика проходила у дистанційній 

формі з 14.03.2022 по 16.04.2022. 

Бази практики: Art-café «Picasso», міні-готель «Вілла Парк»(Villa Park), 

готельно-ресторанний комплекс «Port Royal», туристична  агенція «Море турів», 

краєзнавчий музей та музей-квартира М.Д. Леонтовича, кафе-піцерія «Мандарин» 

(Mandarin-Pizza) – місто Тульчин; готель «Поділля», туристичне агентство «На 

море», краєзнавчий музей – місто Бершадь. 

Були проведені наради зі студентами-практикантами та викладачами-

консультантами, укладені угоди з начальниками відділів (управлінь) культури про 

проведення виробничої практики. Викладачі-консультанти надавали консультації 

студентам-практикантам. 

По завершенню виробничої практики відбувся диференційований залік у 

формі конференції-презентації в режимі онлайн. У ньому взяли участь керівники 
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практики, студенти-практиканти, дирекція коледжу, голови циклових комісій, 

викладачі. 

Результати проходження виробничої (переддипломної) практики у 2021-2022 н.р.  

№ 

з/п 

Курс, 

група 

К-сть 

студ. 

Кількість оцінок 
Успіш-

ність % 

Якість 

% 
Середній бал 

«5» «4» «3» «2» 

1. 4 А 5 3 1 1 --- 100 80 4,4 
2. 4 Б 3 2 --- 1 --- 100 66,6 4,33 
3. 4 ВЕ 12 8 4 --- --- 100 100 4,66 
4. 4 реж 6 4 2 --- --- 100 100 4,66 
5. 4 кіно 6 1 5 --- --- 100 100 4,16 
6. 4 Д 6 --- 6 --- --- 100 100 4,0 
7. 3 Т 11 7 2 2 --- 100 81,81 4,45 
8. 3 ІБС 8 3 4 1 --- 100 87,5 4,25 
9. 4 хрг 9 7 1 1 --- 100 88,8 4,66 

РАЗОМ 66 35 25 6 --- 100 90,9 4,44 
 

Відгуки керівників баз практики та якість оформлення матеріалів практики 

свідчить про належний рівень фахових компетентностей, що набули студенти за 

період навчання у закладі освіти. 

Методична робота коледжу спрямована на виконання регламентуючих 

директивно-нормативних документів та удосконалення освітнього процесу на 

основі нових форм і методів підготовки фахівців. 

Планування всіх підрозділів освітнього процесу виходить із загальної 

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

та формування особистості майбутнього фахівця». 

Методична робота має такі основні напрями: 

 робота методичної ради; 

 робота циклових комісій; 

 написання та розробка робочих програм, методичних рекомендацій викладачів, 

методичного забезпечення контролю знань студентів; 

 взаємовідвідування занять викладачами; 

 робота школи педагогічної майстерності. 

У цьому навчальному році було проведено 5 засідань методичної ради, на 

яких розглядались питання: 

 Затвердження планів роботи на навчальний рік. 

 Нові вимоги до ведення діловодства відповідно до Національного стандарту 

України ДСТУ4163:2020, введеного в дію 01.09.2021. 

 Підсумки двомісячної атестації студентів. 

 Організація виставкової діяльності цикловою комісією декоративно-

прикладного мистецтва. 

 Підсумки методичної роботи викладачів у І-му семестрі. 

 Про розгляд навчальної програми «Дитяча література» для студентів 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» викладачів 

Гандзюк Л.П., Омельченко С.В. 

 Про роботу закладу освіти у воєнний період з 24.02.2022. 
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 Про ефективну комунікацію та активізацію цифрового потенціалу викладача 

на індивідуальних заняттях в умовах дистанційного навчання. 

 Про підготовку до ДПА/ЗНО у 2022 році та зміни в законодавстві щодо його 

проведення. 

 Звіт голів циклових комісій про методичну роботу викладачів за навчальний 

рік. 

 Підсумки роботи методичної ради. 

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 майстерні працювали відповідно до діючих навчальних планів і в 

основу ставили завдання поглибленого вивчення програмного матеріалу, 

формування умінь, навичок, які будуть необхідні в майбутньому студентам 

коледжу. На базі кабінетів формуються навчально-методичні комплекси 

дисциплін. 

Для підвищення професійного рівня викладачів у коледжі діє школа 

педагогічної майстерності, на засіданнях якої обговорюються актуальні 

педагогічні проблеми, заслуховуються доповіді та інші матеріали з окремих 

питань педагогічної теорії та практики. У 2021-2022 навчальному році 

підготували та провели заняття на такі теми: 

 Використання IT-технологій в умовах дистанційного навчання – 

Онищенко А.О., Пересунько В.В.; 

 Перша психологічна допомога на рівні «рівний рівному» – Пересунько О.Є.; 

 Надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу в 

військовий та післявійськовий час – Пересунько О.Є.; 

 Національно-патріотичне виховання – важлива складова виховної роботи в 

Тульчинському ФКК – Кочелаба О.С. 

Практичний психолог Пересунько О.Є. веде рубрики в електронних групах 

коледжу «Методичні матеріали для надання психологічної допомоги та для 

використання педагогами під час воєнних дій».  

https://instagram.com/stories/oksana_pesliak_/2868637621598307772?igshid=MDJmN

zVkMjY=  

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. 

https://instagram.com/stories/oksana_pesliak_/2868637621598307772?igshid=MDJmNzVkMjY
https://instagram.com/stories/oksana_pesliak_/2868637621598307772?igshid=MDJmNzVkMjY
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Адаптація молодих спеціалістів у педагогічному колективі ведеться 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 готуються і проводяться відкриті заняття, 

викладачі відвідують заняття досвідчених викладачів, отримують консультації 

методиста. 

Педагогічний досвід – важливий фактор підвищення педагогічної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи викладача. У коледжі вивчається 

система роботи викладача Свистак Людмили Валеріївни з використання Інтернет-

ресурсів для якісного виконання курсових робіт. 

Викладачі коледжу продовжують працювати над вдосконаленням 

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. 

Зокрема: 

№ 

з/п 
Дата 

Місце проведення 
Назва конференції Тема доповіді чи статті Прізвище, ініціали 

1.  
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. 

2.  
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. 

3.  
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. 

4.  

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. 

5.  
Організація і перспективні шляхи 

вивчення іноземної мови у 

реаліях бібліотечного сьогодення 
Шляхтун Н.Г. 

6.  
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. 
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7.  
13.10.2021 

м. Вінниця 

Міжвузівська науково-

практична конференція 

«Розвиток внутрішнього 

туризму: проблеми та 

перспективи» 

«Вплив COVID на туристичну 

індустрію» 
Уманська Л.М. 

8.  

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. 

9.  
Вдосконалення викладацької 

майстерності викладача духових 

інструментів 
Пересунько В.М. 

10.  

Особливості естетичного виховання 

у єпархіальних жіночих училищах 

України другої половини ХІХ – 

початку ХХ століття 

Пшемінська Л.О. 

11.  

Використання форм і методів 

дистанційного навчання з 

дисциплін музично-теоретичного 

циклу 

Безбах О.А. 

12.  

Ефективна комунікація та 

активізація цифрового потенціалу 

викладача на індивідуальних 

заняттях в умовах дистанційного 

навчання 

Гордійчук Е.Є. 

13.  
Специфіка викладання музичних 

дисциплін під час адаптивного 

карантину 
Кочелаба О.С. 

14.  
Подолання сценічного стресу 

музиканта-виконавця 
Козак Р.В. 

15.  

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. 

16.  
Шляхи вдосконалення фахових 

компетентностей студентів 

коледжу культури 
Омельченко С.В. 

17.  
Основні аспекти фахового 

мислення музиканта-виконавця 
Шаповал О.О. 

18.  
Проблеми впровадження 

інноваційних підходів в освітній 

процес мистецької галузі 
Пересунько В.М. 

19.  
Методи індивідуальної роботи з 

студентами на етапі розучування 

музичного твору 
Козак Р.В. 

20.  
Психолого-педагогічні основи 

навчально- пізнавальної 

діяльності студентів. 
Балан С.О. 

21.  
Використання педагогічних ідей 

Миколи Леонтовича в контексті 

нової української школи 
Пшемінська Л.О. 

22.  
Використання подільського 

фольклору на заняттях із 

Хорового аранжування  
Корольчук Т.Д. 

23.  

Формування цифрової 

компетентності педагога та 

реалізація в професійній 

діяльності 

Безбах О.А. 
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24.  
Методичні рекомендації 

студентам до самостійного 

вивчення музичних творів 
Кондратова Л.А. 

25.  

Організація практичних занять з 

дисципліни «Музичний 

інструмент» в умовах 

дистанційного навчання 

Гордійчук Е.Є. 

26.  
Розвиток практичних 

компетентностей читання нот з 

листа на заняттях фортепіано 
Кочелаба О.С. 

27.  
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. 

28.  

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. 

29.  

Впровадження інноваційних та  

дистанційних технологій в 

освітній процес при підготовці 

фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи 

Артюхова Л.В. 

30.  

Володіння іноземною мовою – 

шлях до професійного 

зростання сучасного фахівця 

соціокультурної сфери 

Шляхтун Н.Г. 

31.  
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. 

32.  
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.  

33.  
18-21.04.2022  

м. Київ 

Звітна науково-практична 

конференція Інституту 

педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України за 2021 рік 

«Сучасні проблеми 

підготовки вчителя: теорія і 

практика» 

Театральне мистецтво у 

музично-педагогічній 

діяльності М. Леонтовича 

 

Пшемінська Л.О. 

34.  

21-23.04.2022 

м. Лозанна 

Швейцарія 

VІІ Міжнародна 

конференція з питань 

взаємодії людини та нових 

технологій, IHIET-AI 2022 

Корекційно-розвиткова робота 

з дітьми із синдромом Дауна 

та дітьми з аутизмом засобами 

кольоромузикотерапії 

Пшемінська Л.О. 
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35.  
22.04.2022 

м. Умань 

ІХ Міжнародна науково-

практична конференція 

«Сучасні стратегії розвитку 

хореографічної освіти» 

Творчий наставник, як гарант 

розвитку творчої особистості та 

партнерської взаємодії 
Трачук О.Б. 

36.  

27-28.04.2022 

м. Мукачево 

 

V Міжнародна науково-

практична конференція 

«Мистецька освіта в 

європейському 

соціокультурному 

просторі ХХІ ст.» 

Дидактичні засади музичної 

освіти в Україні (кінець ХІХ – 

початок ХХ ст.) 
Пшемінська Л.О. 

37.  
28.04.2022 

м. Умань 

V Міжнародна науково-

практична інтернет-

конференція «Естетичні 

засади розвитку 

педагогічної майстерності 

викладачів мистецьких 

дисциплін» 

Застосування фольклору 

Східного Поділля на заняттях 

сольфеджіо як основа методу 

моделювання 

Безбах О.А. 

Значення індивідуальних занять у 

соціально-психологічній адаптації 

студентів-першокурсників 

фахових коледжів культури 

Гордійчук Е.Є. 

Естетичні засади розвитку 

педагогічної майстерності 
Уманська Л.М. 

Взаємозв’язок системи 

музичного виховання в Україні з 

європейськими педагогічними 

системами 

Пересунько В.М. 

Методичні аспекти формування 

педагогічного репертуара 

трубача 
Козак Р.В. 

Вітчизняна музична освіта: 

реалії і перспективи 
Пшемінська Л.О. 

Особливості естетичного 

виховання в процесі самостійної 

роботи студентів з основ 

диригування та читання партитур 

Корольчук Т.Д. 

Впровадження інноваційних 

технологій в практику вокально-

хорового виховання студентів 

фахових коледжів культури. 

Прасол А.Є. 

Використання інноваційних 

технологій на заняттях з основ 

керівництва аматорським 

інструментальним колективом в 

умовах дистанційного навчання 

 Балан С.О. 

Формування творчих та 

інтелектуальних здібностей 

студентської молоді засобами 

сучасного синкретичного 

мистецтва 

Лукашук А.Х. 

   

Шляхи підвищення 

ефективності застосування ІКТ в 

умовах дистанційного навчання 
Онищенко А.О. 

Розвиток комунікативних 

компетентностей студентів 
Омельченко С.В. 

38.  
29.04.2022 

м. Київ 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична онлайн-

конференція (з 

міжнародною участю) 

«Мистецтво танцю і 

хореографічна освіта» 

Професійне та аматорське 

мистецтво в системі художньо-

естетичного виховання учнів 
Трачук О.Б. 
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Цього навчального року пройшли атестацію 51 викладач коледжу: 42 – 

восени, 9 – навесні; підвищення кваліфікації – 96. 

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). У рамках ОМО відбувся методичний семінар з елементами 

тренінгу на тему «Психологічний супровід студентів, схильних до 

самоушкоджуючої поведінки». 

07 червня 2022 року на базі коледжу відбулось обласне методичне 

об’єднання заступників директорів з навчальної роботи закладів фахової 

передвищої освіти Вінницької області (в режимі онлайн на базі платформи Google 

Meet, 29 учасників). У рамках ОМО відбувся методичний семінар на тему 

«Ефективне управління закладом освіти». 

У 2021 році загальний обсяг фінансування становив 32898065 грн. 

З них використано: 

 на оплату праці співробітників – 28133900 грн. 

 на стипендію студентам – 1850000 грн. 

 на господарські витрати – 266718 грн. 

Надходження на спецрахунок у 2021 році становить 434456 грн. 

З них: 

 від надходження за навчання студентів – 412239 грн. 

 від надходження за оренду приміщень – 22217 грн. 

 

 

Директор коледжу                                           Леонід ТРАЧУК 


