
звIт
про реалiзацiю стратегii розвитку

обласного комунального закладу <<Ссвсродонецький коледж культури
i мистецтв iMeHi Сергiя Прокоф'сва>

у 2020 рочi
Обласний комунальний заклад кСеверодонецький коледж культури i мистецтв iMeHi

Сергiя Прокоф'ева)) - заклад фаховоi передвищоi освiти у сферi культури i мистецтва Украiни
та на сьогоднiшнiй день единий заклад в областi з пiдготовки фахiвцiв за спецiальнiстю
<Музичне мистецтво).

Коледж е дrкерёлом як поповнення калрiв у мистецьких закладах областi так i
естетичного виховання не лише молодi, але й спiльноти регiону, А у реалiях сьогодення заклад
перетворився на справrкнiй мистецький осередок областi - BiH поеднуе функцii закладу
мистецькоi освiти i обласного центру академiчноi музичноi культури.

Загальна характеристика
ОКЗ <Сев€родонецький коледж культури i мистецтв iMeHi Сергiя Прокоф'сва>

Л'9

з/п
Показники дiяльностi flенпа форма

навчанtIя
1 Сукупний лiцензований обсяг прийому студентiв 90

молодший спецiалiст 90
2, к льк сть студеFIтlв, разом 142
1J. к JIьк сть навчальних груп 8

4. Кiлькiсть спецiальностей, за якими здiйснюсться пiдготовка
фахiвцiв, разом 1

5. Кiлькiсть циклових комiсiй, разом: 9

з них випускових: ]
6, Загальнi площi будiвель (кв.м) бз91,6

з них навчальн1 5147,2
7. к лькiсть кабiнетiв (класiв, аудиторiй) 57
8. Кiлькiсть педагогiчних працiвникiв

Частка педпрацiвлликiв вищоi категорii, %
56
70

9. 80 (100)

10. Зага-пьна площа гуртожитку (кв.м) 1162,2
11 Мохtливiсть доступу викладачiв i стулентiв до Mepelci

IHTepHeT як джерела iнформачii:
- наявнiсть обладнаних лабораторiй
- наявнiсть вiльних WI-FI зон

+

+

\2. Наявнiсть пунктiв харчування
Наявнiсть спортивного залу
Наявнiсть медичного кабiнету

+

+

+

1з. Наявнiсть центру сприяння працевлаштуванню випyскникiв

1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦII
Загальна чисельнiсть працiвникiв закладу - 150 осiб, у тому числi 54 зовнiшнiх

сумiсники.
Загальна чисельнiсть педагогiчних працiвникiв - |07 осiб, у тому числi

,/ штатних - 55, з них7 внутрiшне сумiщення;
,/ зовнiшнiх сумiсникiв - 52,

Заслухсений дiяч мистецтв УкраТни - т.в,об. директора коледжу М.Яворська.



2

Заслухtелli працiвниrtи культури УкраТни - викладачi-методисти В.Вашколуп, Л.f{егтярьова,
JI.Молчанова та методист вищоi категорii Н.Пасiчник.

Канлидат мистецтвознавства - викладач вищоi категорii Л.Скрипнiк.
Itандидат педагогiчних наук та член Украiнськоi асоцiацiT дослiдникiв освiти (УАЩО) -

викладач-методист О.В opoHKiH.
З MeTolo стимулювання цiлеспрямованого безперервного пiдвищення рiвня професiйноi

компе,гентностi педагогi.tних працiвникiв, росту iх професiйноТ майстерностi, розвитку
творчоi iнiцiативи, пiдвищення престижу й автори,гету, забезпечення ефективнос,ri нав.lально-
виховного процесу в коледхti органiзовусться пiдвищення квалiфiкацii педагогiв. Так, у червнi
2020 року 2З педагогiчнi працiвдики пройшли вiдповiднi курси при Щержавнiй академiТ
керiвних кадрiв культури i мистецтв. Аналогiчнi курси заплановано до проходження рештоIо
педагогiв у груднi 2020 року.

Вiдповiдно до Пололсення про атестацiю педагогiчних працiвникiв закладiв (установ)
освiт:и сфери культури, затвердженого наказом MiHicTepcTBa культури Украiни вiд 12.07.20l8
N, 628, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 16.08.2018 за N9 926lз2з78,
кПолоrкенняt про атестацiю педагогiчних працiвникiв ОКЗ <Северодонецький коледж
культури i мистецтв iMerri Сергiя Прокоф'ева)), розробленого вiдповiдно до Законiв УкраТни
"I1po ocBiTy", "Про фахову IIередвищу ocBiTy" та <Типового полоя(ення про атестацiIо
педагогiчних працiвникiв>>, затвердже}Iого наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни вiд
0б,10.2010 ЛЬ 930, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiI УкраТни 14,12.2010 за
N9 1255l18550, зi змiнами, затвердженими наказом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та
спорту УкраТни NЬ 1473 вiд 20.|2.2011, який зареестровано в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
10.01.2012 за Ns |4120З2] кПро затвердження Змiн до Типового положення про атестацiIо
педагогiчних працiвникiв>, наказiв управлiння культури, нацiональностей, релiгiй та туризму
Луганськоi ОДА та iнших нормативних документiв проводиться атестацiяl педагогi.lних
працiвникiв коледя<у.

11роцес пiдготовки та проведення атестацii координуеться атестацiйною комiсiсю
коледжу. Щорiчно наказом по закладу встановлюсться склад атестацiйноi KoMicii, яка
розробляс та здiйснюс систему заходiв, спрямованих на всебiчне комплексне оцiнювання
педагогiчноТ дiяльностi, за якоIо визначаються вiдповiднiсть педагогiчного працiвника
займанiй посадi, piBeHb його квалiфirсацii, присвоюються квалiфiкацiйнi категорii, педагогiчнi
зtsаIIня.

Щокументацiя та планування роботи атестацiйноi KoMiciT ведеться на вiдповiдному piBHi.
Педагогiчнi працiвники, якi атестуються, проводять вiдкритi заняття та виховнi заходи,
готують творчi звiти. Основними принципами атестацii с вiдкритiсть та колегiальнiсть,
гуманне та доброзичливе ставлення до педагогiчного працiвника, повнота, об'сктивнiсть та
системltiсть оцiнlовання його педагогiчноТ дiяльностi.

Вiдповiдно до рiшень атестацiйних комiсiй коледжу i управлiння культури,
нацiональнос,гей, релiгiй та туризму ЛОДА 2020 року та минулих перiодiв штатним
педагогiчним працiвникам колед}ку встановленi

- З9-ти працiвникам - вища педагогiчна категорiя;
- 4-м працiвникам - перша педагогiчна категорiя;
- 4-м працiвникам - друга педагогiчна категорiя;
- |7-ти працiвникам - вища концертмейстерська категорiя;
- 7-ми працiвникам - перша концертмейстерська категорiя;
- 3-м працiвникам - друга концертмейстерська категорiя;
- 14-ти працiвникам * педагогiчне звання ((викладач-методист));
- 8-ми працiвникам - педагогiчне звання <старший викладач).
Базова ocBiTa ycix педагогiчних працiвникiв вiдповiдае лiцензiйним вимогам та

запланованим дисциплiнам, педагогiчне навантаження вiдповiдае навчаJIьним планам. Yci
викладачi мають вiдповiдний педагогiчний стаж, володiють теоретичними знаннями та
практичним досвiдом роботи.
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Заклад повнiстю укомплектований адмiнiстративним i технiчним персоналом у
вiдповiдностi до затвердженого штатного розпису. Yci адмiнiстративно-технiчнi працiвники
мають вiдповiдний piBeHb освiти та компетенцii, що забезпечус функцiонування закладу на
високому piBHi.

II. НАВЧАЛЬНО_ВИХОВНА ДIЯЛЪНIСТЬ

Коледж здiйснюе пiдготовку молодших спецiалiстiв на II-IV курсах та фахового
молодшого бакалавра на I Kypci за денною формою навчання у вiдповiдностi до державних
вимог щодо пiдготовки фахiвцiв освiтньо-кваrriфiкацiйного рiвня (молодший спецiалiст,
фаховий молодший балалавр> напряму пiдготовки 02 <Культура i мистецтво), спецiальностi
025 кМузичне мистецтво) за спецiалiзацiями: фортепiано; opкecTpoBi cTpyHHi iнструменти;
opKecTpoBi луховi та ударнi iнструменти; opкecTpoBi народнi iнс,грументи; хорове
диригування; спiв академiчний; спiв естрадний; iнструментальне мистецтво естради; теорiя
музики.

Система планування навчаJIьно-виховного процесу в закладi спрямована на пiдвищенrtя
професiйного рiвня студентiв, розвиток активностi i творчих здiбностей, забезпечення якiсноТ

фундаментальноi i практичноi пiдготовки, формування у студентiв навичок самостiйноТ
творчоi роботи, здатностi постiйно поновлювати здобутi знання, вмiння швидко адаптуватися
до змiн та коригувати свою майбутню професiйну лiяльнiсть.

Контроль за навчально-виховним процесом у коледхti здiйснювався педагогiчною,
адмiнiстративною та навчаJIы{о-методичноIо радами; вiдповiдно до лiючих планiв роботи,
календарно-тематичного плану заходiв коледжу, комплексного плану виховноТ роботи на
вiддiлах, циклових комiсiй, цикловоi KoMicii старших консультантiв, ceMiHapy класних
керiвникiв, клубу кВiдродження), клубу кIнтелектуаJI), концертноi дiяльностi, студентськоТ

ради, ради гуртожитку, плану проведення директорських контрольних робiт.
Заняття проводилися за розкладом. Тижневе навантаження студентiв не перевищуваJIо

36 годин piвoм з заняттями за вибором студента. Iндивiдуальнi заняття проводиJIись
викладачами за окремим розкладом,, який затверджувався заступником директора з

навLI€lJIьноi-виховноi роботи, Виконання розкладу групових та iндивiдуальних занять постiйно
контролювалося адмiнiстрацiсю закладу, головами циклових комiсiй. IнсРормацiя щодо змitlи
в розкладi занять у випадку хвороби або вiдрядя(ення викладачiв своечасно доводилась до
вiдома студентiв i викладачiв.

Робота зi студентами, якi мали недолiки у навчаннi, та iх батьками систематично
проводилася на piBHi Bcix структурних пiдроздiлiв: заступника директора з навчаJIьно-
виховноi роботи, практичного психолога, голiв предметно-циклових комiсiй, класних
керiвникiв, викладачiв. Проводилися iндивiдуальнi зустрiчi, психологiчнi бесiди, якi сприяли
виявленню зацiкавленостi у навчаннi та знаходженню шляхiв у подоланнi проблем.

Питання подолання рiзноманiтних проблем, покращення органiзацii вiльного часу,
дисциплiни самостiйних занять i всебiчного iндивiдуального розвитку молодi € центром уваги
й всього педагогiчного колективу. Протягом року проводився систематичний контроль за
пропусками та ix причинами. Постiйно контролюваJIося вiдпрацювання пропущеного
матерiалу. Наприкiнцi семестру залiк з предметiв виставлявся при повному вiдпрацюваннi тем
навчаJIьного матерiалу,

З 12 березня по 28 червня 2020 року навчальний процес в коледлti здiйснювався за
дистанцiйною системою. Котtним викладачем та концертмейстером був створений розклад
дистанцiйного навчання, в якому вiдображались наступнi позицii: день проведення заняття,
навчilльна дисциплiна, студент(група), курс i спецiалiзацiя, ретсим роботи, веб-ресурси дJIя
здiйснення освiтнього tIроцесу. Викладачi групових дисциплiн та предметiв активно
використовували роботу у додатках Telegram, Google, Google Classroom, консультування
студентiв у групi ViЬеr, засоби тестування вiд проскту На Урок тощо. Викладачi та
концертмейстери на iндивiдуальних заняттях зi студентами впроваджували дистанцiйrti
форми навчання за допомогою спiлкування в режимi вiдеокоrrференцii VIBER, Skype, Zoom,
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Instagram додатку Telegram, вiдеозаписiв у групi кКлас> та телефонного зв'язку.
Слiд зазначити, що ва}кливою частиною дiяльностi викладачiв та концертмейстерiв пiд

LIac дистанцiйного навчання стала методична робота та caMoocBiTa.
Матерiальна база закладу сприяла забезпеченню проведення навчilльного процесу на

високому piBHi, хоча й потребувала наповнення сучасними технiчними засобами (iнтерактивнi
дошки, комп'Iотери, музичнi пристроi, музичний iнструментарiй, електроннi Hocii музично-
методичноi iнформацii). Yci контрольнi заходи навчального процесу були проведенi вчасно
(технiчнi залiки, академiчнi концерти, iспити, диференцiйнi залiки, контрольнi уроки) в

дистанцiйному режимi.
JIiтню екзаменацiйну сесiю 20|9-2020 н.р, дистанцiйно складали 11З студентiв. З них

вiдмiнникiв *1З стулентiв, б'ёз <З> - 48 студентiв. Заборгованiсть MaIoTb 4 студенти.
А,гестацiю студентiв-випускникiв було проведено у червнi 2020 року в рехtимi офлайн за

вiдповiдним розкладом. Iспити з дисциплiни кЩиригування> вiдбулись за допомогою аудiо
засобiв. Результати складання випускниками ,Щержавноi атестацii продемонструваJIи
достатньо високий piBeHb пiдготовки молодших спецiалiстiв у закладi освiти. Оцiнка роботи
всLого колективу дана у звiтi голови екзаменацiйноi KoMicii I.Шаповалова - доцента кафедри
музичного мистецтва та хореографii iнституту культури i мистецтв ДЗ кЛуганського
нацiонального унiверситету iMerri Тараса Шевченка)), заслуженого артиста Украiни, директора
ЛуганськоТ обласноil фiлармонii.

У звiтному рочi випущено 38 осiб за квалiфiкацiйним piBHeM (молодший спецiа-гliст>. На
к4> ,га к5> склали iспити 25 осiб (65%). Студентiв, що мають незадовiльнi оцiнки, немае.

Щипломи з вiдзнакою отримали 7 осiб (18%). Вступило до закладiв вищоi освiти 2'7 осiб.
Регiональне замовлення на пiдготовку фахiвцiв склаJIо 50 осiб. План прийому виконано

на ]0о/о,

Освiтнiй процес у новому навчальному роцi було розпочато своечасно (з 1 вересня 2020

р). Груповi та iндивiдуальнi заняття вiдбувались вiдповiдно до затвердженого розкладу. Також
був складений графiк Bcix контрольних заходiв на I семестр, який суворо дотримувався BciMa

циl(ловими комiсiями.
Студенти I-III KypciB навчались за новими планами, якi складались з таких циклiв:

загальноосвiтня пiдготовка, загаJIьна пiдготовка, професiйно-практична пiдготовка, вибiрковi
навчальнi дисциплiни.

Навчальний план студентiв IV курсу включав наступнi цикли: ryMaHiTapHoi i соцiа_пьно-

економiчноТ пiдготовки; природничо-науковоi i фундаментальноi пiдготовки; професiйно-
практичноi пiдготовки; вибiрrсових навчаJIьних дисциплiн.

Навчання з 15.10 по 15.11 вiдбувалось дистанцiйно за окремим розкладом занять, а з
16.11 до кiнця I семестру заняття проводились за змiшаною формою з максимальним
дотриманням розкладу та врахуванням мiнiмiзацii контактування MiTt собою учасникiв
освiтнього процесу. Так груповi занятгя залишились в онлайн реrкимi, а iндивiдуальнi
перейшли в офлайн режим. Щля забезпечення якiсного освiтнього процесу викладачами i
концертмейстерами коледх(у використовувались додатки VIBER, Skype, Zoom, Instagram,
Теlеgrаm, вiдеозаписи в групi кКлас> та телефонний зв'язок.

Bci запланованi контрольнi заходи у 1 ceMecTpi були своечасно виконанi. На циклових
комiсiях вiдбулись технiчнi залiки, академiчнi концерти, прослуховування студентiв 4 курсу
до пiдсумковоi атестацii.

Складання залiкiв та iспитiв зимовоi cecii вiдбувалось за вiдповiдним графiком,
здебiльшого у змiшанiй формi.

Зимову сесiю складали 106 студентiв. З них вiдмiнникiв -16 студентiв, без к3> - 66
студентiв. Заборгованiсть мають 4 студенти. Кiлькiсний контингент студентiв станом на
29.12.2020 року - 141 особа за денною формою навчання,

III. НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНА ДIЯЛЬНIСТЬ

Методична робота проводилася згiдно з планом роботи навчаJIьно-методичноi ради
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коледжу, але методи i форми ir здiйснення вимушено коригуваJIися карантинними заходами,
введеними через пандемiю KopoHaBipycy.

Питання удосконалення якостi пiдготовки здобувачiв освiти коледя(у, методичного
забезпечення навчально-виховного процесу були на постiйному контролi навчально-
методичноi ради, педагогiчноi ради, предметно-циклових комiсiй, де обговорювались питання
про результати пiдсумкового контролю, контрольних робiт, академiчних концертiв, технiчних
залiкiв, ведення навчаJIьноi документацiТ, методичних розробок, вiдкритих занять i результатiв
iх проведення, звiти викладачiв про пiдвищення педагогiчноi та фаховоi майстерностi,
матерiали до атестацii викладачiв тощо.

Протягом року функцiонувала мала та велика педагогiчнi ради, на засiданнях яких
розглядалися питання про затвердження плану роботи колективу, допуск студентiв до сесiй,
випускних iспитiв та Щержавноi атестацii, про поточну та пiдсумкову роботу колективу, про
умови дистанцiйного навчання тощо

} Перше тематичне засiдання за темою <Атестацiя * крок до творчостi викладача), яке
було заплановане на 4 квiтня2020 р., через карантиннi заходи не вiдбулося, оскiльки не Bci
педагогiчнi працiвники мали технiчнi можливостi долучитися до участi в засiданнi
дистанцiйно, а тому вiдтермiноване на наступний навчальний piK.

Друга тематична педрада за темою кЩистанцiйне навчання: проблеми i моrкливостi>
вiдбулася 21яrовтня 2020 року. Засiдання, пiдготовлене методичною слухtбою, виявилося дуже
актуаJIьним. Серед доповiдачiв були завiдувачка НМК коледжу О.Мiхалева, викладаLI-
методист коледжу O.BopoHKiH, методист Н.Пасiчник

} Bci види дiяльностi навчального закладу органiзовуваJIися постiйно дiючою радоIо
при директоровi, яка складасться з керiвництва коледжу. Протягом року члени ради брали
активну участь у роботi обласних i всеукраiнських нарад, ceMiHapiB, конференцiй з питань
культурно-мистецькоТ освiти, органiзацiТ освiтнього процесу тощо, а саме:

- звiтно-виборне засiдання асоцiацii працiвникiв культури Луганськоi областi
(21.01.2020р.);

- стратегiчна сесiя <Мистецька ocBiTa майбутнього> MiHicTepcTBa культури, молодi та
спорту Украiни, м. XapKiB (5.0З.2020 р.);

- обласна конференцiя директорiв закладiв початковоi мистецькоi освiти Луганськоi
областi за темою <Пiдведення пiдсумкiв роботи закладiв спецiалiзованоТ мистецькоi освiти за
20|9-2020 навчальний piK, Органiзацiя освiтнього процесу в закладах початковоi мистецькоi
освiти областi в умовах реформування мистецькоi освiти) (27.08.2020р.);

- участь у роботi Обласного методичного об'еднання методистiв, член робочоi групи
II етапу обласного конкурсу-огляду на кращi методичнi матерiали i iдеi KOcHoBHi форми i
напрямки органiзацii методичноi роботи в коледжах Луганськоi областi> (Мiхалсва О.е.).

} Протягом навчаJIьного року методичним кабiнетом планомiрно виконувалася
щоденна обов'язкова методична робота, а саме:

- щорiчний перегляд i затвердження перелiку лiючих навчаJIьних i робочих програм;
- оновлення дiючих OcBiTHix програм молодшого спецiалiста з розмiщенням на сайтi

коледх(у (Мiхалева О.€.);
- оновлення Наскрiзноiпрограми з практичного навчання, Положення про проходження

практики, Положення про школу практики при коледжi (Пасiчник Н.Ф.);
- оновлення навчальних i робочих програм (голови If,K);
- редагування та обробка матерiалiв методичних доповiдей, рефератiв, повiдомлень для

участi в наукових конференцiях, ceMiHapax;
- контроль рецензування методичних розробок та навчыIьно-методичних матерiалiв

викладачiв музичних колед>ltiв та мистецьких шкiл областi - за звiтний перiол викладачами
коледжу створено 16 рецензiй на методичнi роботи викладачiв мистецьких шкiл i коледлсiв;

- надання допомоги викладачам коледя(у в удосконаленнi навчально-методичного
комплексу дисциплiн (пiд час карантинних заходiв навчаJIьно-методичним кабiнетом були
cTBopeHi методичнi рекомендацii щодо оновлення навчально-методичних матерiалiв);
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- надання методичноiдопомоги викладачам пiдшефних шкiл естетичного виховання;
- з MeToIo вдосконалення методики проведення занять була скоординована робота з

проведення вiдtсритих iндивiдуальних i групових занять з дотриманням санiтарних норм;
- контроль роботи викладачiв з ведення методичноi документацiТ;
- iнформацiйно-органiзацiйна, методична робота створеноi групи педагогiчних

працiвникiв коледжу у мобiльному додатку Viber пiд час дистанцiйного режиму роботи
(створення iнструкцiй, презентацiй, вчасне iнформування педагогiчних працiвникiв тощо).

} Серед методичних заходiв, якi були органiзованi i проведенi у 2020 роцi були TaKi:
-, з З по 8 лютого 2020 року сектором з педагогiчноi практики на чолi з методистом

Пасiчник Н.Ф. i ст,аршими кgнсуJIьтантами традицiйно був органiзований <Тижделtь
практиItи), в рамках якого проведенi наступнi заходи: вiдкритi заняття з педагогiчноТ
практики, якi проводилися випускниками; вiдкритi показовi занятгя викладачiв коледжу;
вiдкритi заIIяття та майстер-класи з фаху викладачiв початкових мистецьких закладiв освiти
та керiвникiв творчих колективiв (з запрошенням до коледтtу); вiдкритi засiдання
студентських циклових комiсiй; тренiнги спiвробiтникiв кафедри психологii та соцiологii СНУ
iм.В.ffаля; вiдвiдування занять провiдних викладачiв СДМШ NЬ 1, JЪ 2.

- 28 тсовтня 2020 року на базi коледхсу вiдбувся обласний семiнар-практикум для
педагогiчних працiвникiв мистецьких закладiв освiти Луганськоi областi <Мистецтво XXI
столiття: проблеми педагогiки та виконавства). У цьому роцi методичний захiд, який
проводиться щорiчно восени майrке 40 poKiB поспiль, вidбувся duсmанt4iйно.

Робота семiнару-практикуму була пiдготовлена за шести секцiями - кФортепiано>,
<OpKecTpoBi cTpyHHi iнструменти>, <<OpKecTpoBi луховi та ударнi iнструменти>, <OpKecTpoBi
народнi iнструменти>, <Хорове диригування i спiв> та <Теорiя музики)). Щля участi у роботi
ceMiHapy були запрошенi авторитетнi музиканти з вищих закладiв освiти - заслу)Itена артистка
Украiни, доцентка кафедри <Спецiальне фортепiано Nb 2) НМАУ iм.П.I.Чайковського,
кандидатка мистецтвознавства Марiя Пухлянко з темою доповiдi <Формування принципiв
менеджменту та piar в академi.rнiй музицi>); кандидат мистецтвозI-Iавства, професор кафедри
оркестрових струнних iHcTpyMeHTiB Харкiвського НУМ iM. I.П.Котляревського CBzeH Лебеdсв
(<Методичнi принципи технiчного i хуложнього розвитку виконавцiв на струнно-смичкових
iHcTpyMeHTax>); кандидатка мистецтвознавства, старша викладачка кафедри оркестрових
струнних iHcTpyMeHTiB ХНУМ iM. I.П.Котляревськоrо lpuHa Гребнева з вiдкритим уроком на
тему <Робота над базовими навичками у початкових класах мистецьких шкiл /iнтонацiя, ритм,
вiбрацiя, tllтрихи/>; кандидатка мистецтвознавства, доцентка кафедри хорового диригування
Харкiвського НУМ iм.I.П.Котляревського Ганлtа-Савел,ьева (<Специфiка вокi}льно-хоровоi
роботи з дитячим хором>) та кандидатка мистецтвознавства, професорка, завiдувачка кафедри
Teopii музики КиiвськоТ МАМ iM.P.M. Глiсра Теmяна ,Щуziна (кСтретна фуга: розвиток i
особливостi булови>>). KpiM пова}кних гостей з вишiв, як доповiдачi на секцiях ceMiHapy-
практикуму виступили 9 викладачiв коледжу (Склярова Н.В., Погорелий О.Щ., Яременко Л.М.,
Щегтярьова Л.О., Крупкiна Г.М., Пасiчник Н.Ф., Бражнiкова Ю.Б., .Щаниш В.М., Попенко Д.М.)
i 9 викладачiв шкiл (OciKoBa О.В., Титаренко С.К.- КПНЗ <Североденецька ДМШ Jфl,
Шавгулiдзе Т.Л. - КЗ <Рубiяtанська MicbKa дитяча школа мистецтв), .Щiулiна В.М.
СтаробiльськоТ /lШМ, Фелiк О.А. - КЗ <Лисичанська ДШМ J\Ъ 2), Коренева М.В. - КУ
<KpeMiHcbKa РЩМШ>, Вечоркiна К.А., Гнилобокова П.В. - Чмирiвськоi ЩМШ та Глазунов
М.В. - Киiвськоi ДМШ J\b26 iM. О.Г.Холодноi). Наданi вiдеоматерiали вiдкритих ypoKiB,
майстер-класiв, методичних доповiдей, презентацiй переглянули 3б8 викладачiв з 25-ти
мистецьких шкiл i 3-х фiлiй областi та викладачi коледжу.

- 12,12.2020 року на базi коледжу вiдбулася III Обласна вiдкрита науково-практична
студентська конференцiя KyKpaiHcbKa музична культура очима молодi: теоретичниЙ,
iсторичний i педагогiчний аспекти), у якiй взяли участь студенти КЗ <Бахмутський ФКМ
iм.I.Карабиця>, КЗ ЛОР <Щрогобицький ФККМ iм.В.Барвiнського>, КЗ кМарiупольський
ФККМ), КЗ <Харкiвський фаховий вищий колед}к мистецтв)) та ОКЗ <Севсродонецький Ki{M
iMeHi Сергiя Прокоф'ева)). Конференцiя вiдбулась duсmанцiйно (онлайн) на платформi Google
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Meet у двох секцiях - <Теорiя музики) (19 робiт) i кВиконавська) (41 робота). 38
дослiдницьких робiт представлено студентами i викладачами нашого колед}ку. За матерiалами
конференцii створена збiрка.

коледжу, ст€Iли

8-10 сiчня 2020 року - ХХ Мiжнародна науково-практична студентська конференцiя
<Молодi музикознавцi>, м, Киiв (КМАМ iM. Р.М. Глiера) - 2 студентки спецiалiзацii <Теорiя
музики) (керiвник Ворочек I.M,);

теоретиLIна олiмпiада ХVII Вiдкритого конкурсу кВеснянi KXapKiBcbKi асамблеI>,
M.XapKiB ( KBiTeHb 202Q. р.- дистанцiйно) - взяли участь студенти III курсу групи СХ (керiвник
Мuхайлова А.О.) i Bci посiли призовi мiсця;

15-|7 травня 2020 року вiдбувся XVIII Мiжнародний фестиваль-конкурс <Прес-
весна на Щнiпрових схилах>. Вперше за 18 poKiB BiH проходив дистанцiйно (#COVID-
l9). Проект коледх(у (АRТ-МОЗАiКА) (керiвник BopoHKiH О.С) посiв III мiсце в номiнацii
<Медiапроект> та отримав Щиплом перемо}кця фестивалю-конкурсу за пiдписом
т.в.об.мiнiстра освiти i науки УкраIни Любомири Мандзiй, а в онлайн-редакцii кIнфоМанiя
2020>> творча команда коледжу посiла II мiсце у категорii кращий <Текст/сценарiй>;

Всеукраiнська науково-практична студентська конференцiя <Молодiлсне
музикознавство - 2020>>, м.Хмельницький (травень 2020 р,, дистанцiйна участь) - 2 студентки
спецiалiзацii <Хорове диригування> (керiвник Мiхалева О. С.).

атестацii l0 викладачiв i концертмейстерiв, яка вiдбулася у rковтнi-листопадi . У зв'язку з цим
за участю навчально-методичного кабiнету

проведена роз'яснювальна робота i практична допомога щодо пiдготовки i подачi
матерiалiв на атестацiйну комiсiю;

вiдкоригована форма довiдкових матерiалiв для пiдтвердхсення дiяльностi
педагогiчних працiвникiв;

проведена серйозна робота з оновлення i доповнення документацii з педагогiчного
досвiду викладачiв;

скоординована робота з проведення показових вiдкритих занять зi студентами
коледжу i учнями школи педагогiчноТ практики з метою вдосконалення методики проведення
занять, освоення нових ефективних методiв i прийомiв (у звичному режимi роботи з

дотриманням санiтарних норм та у дистанцiйному режимi - у виглядi вiдео звiтiв).

освiти сфери культури необхiдною умовою проходя(ення педагогiчним працiвником атестацii
е пiдвищення квалiфiкацii на засадах вiльного вибору форм навчання, програм. Тож протягом
навчального року викладачi i концертмейстери коледжу пiдвицували свiй професiйний piBeHb

у рiзний спосiб, як i передбачаеться Полоrкенням, а саме:
* здiйснено навчання на курсах ПК (листанцiйно) за програмою <Удосконалення

методики викладання фахових дисциплiн у закладах спецiалiзованоТ мистецькоi освiти> при
Нацiональнiй академii керiвних кадрiв культури i мистецтв Украiни з отриманням свiдоцтв на
75 академiчних годинl 2,5 кредити ЕКТС 23 педагогiчних прачiвникiв закладу у перiод з 4.06
по24,06.2020р. та 28 викладачiв у перiод з2З.|1. по 18.|2.2020р.;

- навчання на курсах ПК вчителiв iнформатики на базi Луганського обласного iнституту
пiслядипломноi педагогiчноi освiти (з 08.09.2020 по |5.|2.2020р.) з отриманням свiдоцтва на
75 академiчних годинl 2,5 кредити ЕКТС (BopoHKiH О.С.);

- курси пiдвищення квалiфiкацii при Сумському нацiональному унiверситетi за TeMolo
<Використання безкоштовних онлайн-ресурсiв для органiзачii навчального процесу в

дистанцiйнiй формi> - дистанцiйна форма навчання (вiдеоконференцiя) з отриманням
свiдоцтва на 30 академiчних годин/ 1 кредит ЕКТС (17 педпрацiвникiв - 28.05.20 по 4.06.20р.;
2 викладачi - 09-16.09.20р.;1 викладач - у листопалi2020р.);
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- 28.02.2020 року - семiнар-практикум дJuI викJlадачiв-пiанiстiв за r{астю викладачки
кафедри виконавських дисциплiн Ns 1 Киiвськоi МАМ iм.Р.М.Глiера, доцента, заслуженого дiяча
мисТецтв Украiни KoBTlox Л.М. за темою <Засоби музичноi виразностi у фортепiанному
виконавствi> з проведенням майстер-класу та концерту свого класу;

- пiд час карантинних заходiв, протягом березня-травня та вересня-грулня 2020 року
педагогiчнi працiвники колед}ку пiдвищували свою квалiфiкацiю за видом ocBiTHboi послуги
<Вебiнар> з питань особливостей дистанцiйного навчання, цифровоi грамотностi на
платформах <BceocBiTa>, <<Нова украiЪська школа)), кНа урок>, Нацiональноi Всеукраiнськоi
музичноi спiлки, Всеукраiнськоi асоцiацii закладiв мистецькоТ освiти тощо;

- члени адмiнiстрацii здiйснили пiдвищення квалiфiкацii як керiвники пiдроздiлiв
закладу освiти (коледжу) на базi ДУ <<НМЦ ВФПО> з отриманням свiдоцтв на 16 академiчних
годин (rковтень-грудень 2020 року);

- спецiалiзований вебiнар для закладiв мистецькоi освiти кГрантовi мох(ливостi УКФ>
15 грудня 2020р. (Яворська М.В., Мiхалева О.С.).

навчilльного року i теж була досить рiзноманiтною за видами i формами:
- створення методичних розробок, доповiдей, повiдомлень, статей на сайт коледжу, в

газети кАRТ-мозаТка>, вiдео ypoKiB, вiдео роликiв тощо;

- створення 16 рецензiй;
- участь у науково-практичних конференцiях: - III Всеукраiнськiй науково-практичнiй

когIференцii кМузична Украiнiкa> (композитори Украiни у парадигмi cBiToBoi музичноi
культури) 14 березня 2020р,, м. Щрогобич - (Ворочек I.M., Пiкалова Л.А., Попенко Д.М,,
Скрипнiк Л.М)' - ВсеукраТнська науково-практична конференцiя кВтiлення традицiй
захiдноевропеЙського музичного мистецтва у науково-теоретичнiй i виконавськiй практицi>
24 квiтня 2020 р., м. XapKiB - (Щаниш ts.М.); - BceyKpaiнcbкa науково-практична конференцiя
сфери мистецькоТ освiти НМЦ ВФАО <Мистецька ocBiTa майбутнього> 29-З0 квiтня 2020р,,
м.Киiв - (Пасiчник Н.Ф.); - Всеукраiнський конкурс <<Teacher lппоvаtiоп сuр>> - конкурс для
вчителiв-iнноваторiв l9 вересня 2020 р., м. Киiв (BopoHKiH О.С.); - Всеукраiнський конкурс
"Педагогiчний оскар 2021" для закладiв фаховоi передвищоi освiти листопад-грудень 2020 р.,
I етап - (BopoHKiH О.С.);

- публiкацii у фахових виданIIях викладачiв - BopoHKiH О.С. Табличний процесор як
засiб моделювання задач з acTpoHoMiT в iнтегрованому Kypci "Природничi науки" l
O.C.i}opoHKiH ll Комп'ютер у школi та сiм'i. - 2020. - J\Ъ 1 (157). - С. 27-ЗЗ; BopoHKiH О.С.
Застосування TaKcoHoMiT Блума при оцiнюваннi ефективностi формування математичноТ
компетентностi учнiв закладiв загальноi середньоi освiти / О.С. BopoHKiH // HayKoBi записки
Малоi академii наук УкраiЪи;

- успiшна участь студентiв i учнiв ШПП у дистанцiйних виконавських конкурсах.

намагаJIися дистанцiйно пiдтримувати творчi зв'язки з пiдшефними ЩМШ i ДШМ, проводили
консультацii для абiтурiснтiв. !ень вiдкритих дверей - поту}Itний профорiентацiйний захiд,
запланований на З0 травня 2020 року, не вiдбувся через карантинний ретtим. Але абiтурiентам
надавалася необхiдна професiйна i методична допомога завдяки yciM можливим
iнформацiйним ресурсам. KpiM цього, кохtною цикловою KoMicieto створений
профорiентацiйний вiдео ролик i розмiщениiт на сайтi колед}ку для додатковоi iнформацii. На
замовлення Луганського обласного центру навчаJIьно-методичноi роботи, культурних
iнiцiатив i кiномистецтва провiдними викладачами коледжу пiдготовленi майстер-класи
(Пасiчник I-I.Ф., Асеева О.В., Саморядова K.I., Попенко Щ.М.), вiдео лекцiя (Бугайова О.О.),
методичнi рекомендацii (IОрченко Н Г.). Протягом квiтня-травня 2020 року вiдео матерiали
були розмiщенi на сайтi коледжу як методична i профорiентацiйна робота в умовах
дистанцiЙного навчання. З 30 червня по 13 липня 2020 року були органiзованi консультацiТ
для вступникiв 2020 року, завдяки яким абiтурiенти мали можливiсть заздалегiдь
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налаштуватися на виконання вимог вступних iспитiв, отримати професiйну консультацiю з

фаху, Teopii музики i сольфеджiо та украiнськоi мови.

Ш. ВИХОВНА ДIЯЛЬНIСТЬ
Педагогiчний колектив коледжу переконаний, що найваrкливiше завдання педагога

полягае в тому, щоб органiзувати ycix стулентiв у виконаннi обраних ними соцiа-пьних ролей,
допомогти iM засвоiти змiстову сторону ix дiяльностi, набути yMiHb, навичок, поступово
ускладнювати iх вiдповiдно до iндивiдуальних мох(ливостей i вимог часу. В наших руках -
культура - храм краси i знань. Краса здатна перемогти найбридкiшi i мерзеннi явища rкиття. З

допомогою краси наtца життсва енергiя знаходить гармонiю, а пiвкулi головного мозку -
природний баланс. Знання в галузi культури розкривають студентам безкiнечнi простори
думок та iдей, активiзують уяву, породжують кмiтливiсть, патрiотичнi думки i почуття,
змiцнюють Силу Особистостi кожного вихованця.

Найвищою метою виховного процесу с плекання людськоi особистостi: фiзично,
психiчно i духовно досконалоi та здоровоi з розмаi'ттям почуттiв, глибоким iнтелектуальним
розвитком та унiверсально широкими iнтересами. У вирi виконання цих завдань постiйно
знаходиться колектив коледжу. Органiзацiя виховного процесу- особливе i складне завдання,
розв'язання якого вимагае, з одного боку, пошуку i приведення в дiю нових форп,t впливу на
студентiв, вiдirрацювання нових методик, а з iншого - активiзацii традицiйних видiв
дiяльностi, збереження досягнень минулого.

За звiтний перiод в коледлti проведено заходи

з патрiотичного вдховання молодi:
- виховна година KIx iменами названi вулицi Северодонецька)) (15.01 .2020);
- участь в обласному заходi, присвяченому .Щню Соборностi Украiни>> (22.01,2020):
- в рамках Тижня практики бесiда зi студентами кЗа що ми любимо обраний фах>

(05.02.2020);
- участь в обласному заходi до Щня ГероiЪ Небесноi CoTHi> (20.02.2020);
- виховна година кНетлiнне Кобзареве слово) (1 1.03.2020);
- участь в обласнiй патрiотичнiй акцii <Луганщину сднас слово Кобзаря> (10.03.2020);

перегляд спектаклю обласного академiчного музично-драматичного театру за творами
Т,Шевченка ( 1 0.0З.2020);

- челендхс <Пiснi нашоТ Перемоги>> до Дня Перемоги у II свiтовiй вiйнi (в соцмереrках
08.05.2020);

- флешмоб у соцмережах до Всеукраiнського дня вишиванки (21.05.2020);
- до Щня европи кСвроiнтеграцiйнi процеси в умовах гiбридноТ вiйни> (спiлкування в

реяtимi онлайн на платформi Zооm-конференцiя) та кСвроiнтеграцiя краiн европи пiсля
II cBiToBoi вiйни> (вiдповiдно 2 i 14.05.2020);

- до Дня Конститучii у соцмережах урок-роздум кКонститучiя оберiг нашоТ
державностi> (29.05. 2020);

- участь в обласному заходi, присвяченому Щнrо державного прапора Украiни
(23.08.2020);

- Щень знань на вiддiлах (01.09,2020);
- вiйськово-спортивне свято до !ня захисникiв Украiни (12.10.2020);
- написання диктанту нацiональноi сдностi студентами i працiвниками коледжу

(09.1l .2020);
- акцiя кЗапали свiчку> у соцмережах (28.1\.2020);
- у груднi в соцмережах заплановано виховну годину до Щня Збройних Сил Украiни та

вiкторину з icTopii Збройних сил;

з пропаганди зорового i безпечного способу житгя:

- виховна година кМолодь обирае здоровий спосiб }киття) (15.01 .2020);
- iнформгодина з профiлактики булiнгу в молодiжному середовищi (19.02.2020);
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- зустрiч з юристом Сергiем Жученком <Про права
- виховна година в соцмерея(ах <Про заходи

(15.0а.2020);
- бесiда зi студентами I курсу про режим занять

(02.09.2020);
- вiйськово-спортивне свято до .Щня захисникiв УкраiЪи (|2.\ 0.2020);
- iнформацiйна година в соцмереяrах <[ихальна гiмнастика для профiлактики вiрусних

захворюваrrь> (1 1.1 1.2020)
- Iнтелектгра кВiд cecii до сесii...> (|2.02.2020);
- урочистi збори з нагоди вручення дипломiв випускникам (26.06.2020).

Щiяльнiсть органiв студентiького самоврядування е ва}кливою умовою вдосконалення
навчально-виховного процесу, формування у молодi свiтоглядних, соцiально-комунiкативних
компетенцiЙ, виховання активностi, небаЙдухtостi, самостiЙностi, бахtання висловлювати
власну думку тощо. Члени Стулради i Ради гурто}китку беруть участь у роботi стипендiальноi
KoMicii, запрошуються на деякi засiдання педагогiчноi ради, iнiцiюють проведення
позаурочних заходiв.

f]o виховноТ роботи зi студентами залученi не тiльки голови циклових комiсiй, класнi
керiвники, а й педагоги ycix спецiалiзацiй. Щя робота планомiрно вiдбуваеться на зборах по
вiддiлах, на виховних годинах, у клубах <Вiдродження) та <Iнтелектуал), у гурто)Iйтку.

Великий виховний вплив здiйснюють на студентiв вiдвiдування ГалереТ мистецтв,
обласного музично-драматичного театру, Bcix концертiв, що вiдбуваються в MicTi, обласних
заходiв, а також концертiв, у яких студенти беруть участь поряд зi своiми педагогами.

Iдеалом виховання в нашому коледrкi с гармонiйно розвинена, високоосвiчена, соцiально
активна Й нацiонально свiдома особистiсть, що надiлена глибокою громадянською
вiдповiдальнiстtо, здоровими iнтелектуально-творчими, фiзичними i духовними якостями,
працьовитiстю, господарською кмiтливiстю та iнiцiативою.

Ч. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

Коледхt мас чiтко органiзовану, якiсно сплановану та широкомасштабну систему
виробничоi дiяльностi студентiв-практикантiв вiдповiдно до навчаJIьних планiв i документiв,
rло if регламентують.

Основними принципами органiзацii та проведення практики с максимапьне наближення
навчання до умов маЙбутньоi професiЙноТ дiяльностi, розвиток самостiЙностi студента при
постiЙному контролi та квалiфiкованому KepyBaHHi викладача-консультанта, створення умов
для розвитку творчих здiбностей майбутнього педагога, митця.

,Щля колtного виду практики розробленi робочi програми, що регламентують завдання,
змiст та обсяг дiяльностi студентiв з вiдповiдного виду практики, взасмодiю з базовими
предметами, вимоги до iндивiдуальних планiв практикантiв, критерii оцiнювання тощо.

Вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог проводяться TaKi види практики:
педагогiчна практика
концертмейстерська практика
практика роботи з оркестром
практика роботи з хором
педагогiчна практика з сольфеджiо
педагогiчна практика з музичноi лiтератури
лекторська практика
виконавська практика
Бази виробничоi практики затвердженi наказом на пiдставi договорiв про спiвпрацю, якi

укладенi MirK коледжем та просвiтницькими установами.
Основною базою практичноi дiяльностi студентiв е школа практики при коледхti. В нiй

}Iавчаеться 66 учнiв на б вiддiлах: фортепiано - 9осiб, cTpyHHi iнструменти - 9 осiб, духовi та
ударнi iнструменти-20 осiб, народнi iнструменти - 1Зосiб, спiв - 11 осiб, хорове диригування

молодi> (26.02.2020);
профiлактики вiрусних iнфекцiй>

i вiдпочинку та здорове харчування
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- 4 особи. Задiянi також творчi колективи мiського палацу культури, зведений хор, духовий
оркестр та оркестр народних iHcTpyMeHTiB при Северодонецькому коледжi культури i мистецтв
iMeHi Сергiя Прокоф'ева.

Керiвництво навчаJIьно-виробничою практикою на вiддiлах здiйснюють старшi
консультанти:

. Посошко Г. А. (фортепiано);

. Скоморох Н.В. (opKecTpoBi cTpyHHi iнструменти);

. Погорела Г.В. (opKecTpoBi духовi та уларнi iнструменти);

. ,Щегтярьова Л. О. (народнi iнструменти);

. Крупкiна Г.М. (хорове диригування);

. Ворочек I.M. (riiллiл Teopii музики);

. Браrкнiкова А.Б. (академiчниiата естралний спiв)
За кожним студентом закрiплений викладач-консультант, який керуе здiйсненням

практичноТ пiдготовки.
Щля методичного забезпечення практики i виконання програм використовусться наявна

навчально-матерiальна база: навчальнi аулиторii, музичнi iнструменти, бiблiотека, фонотека,
вiдеотека.

На початок кожного навчального семестру складаеться розклад музично-теоретичних
занять школи .педагогiчноi практики, графiки проведення навчально-методичних заходiв та
розклади з ycix видiв практики для студентiв III -IV KypciB. У зв'язку з карантином з приводу
пандемii COVIDl9 засiдання методичного об'сднання старших консультантiв навчаJIьно-
виробничоi практики та студентських циклових комiсiй проводились дистанцiйно. Згiдно з

планом здiйснювалась перевiрка навчатlьноi документацiТ (календарно-тематичнi плани,
журнirли групових та iндивiдуальних навчальних занять, плани занять та iнше). Згiдно з

навчальним планом проведенi прослуховування студентiв IV курсу з Щержавного iспиту
<Основи педагогiчноТ майстерностi>.

Тиrкдень rтрактики, який вiдбувся з 3 по 8 лютого2020 р., - це траличiйний захiд нашого
закладу, який кожен piK набирае професiйних обертiв i HaBiTb вийшов на обласний piBeHb,
оскiльки в ньому брали участь провiднi фахiвцi мистецьких шкiл областi. В цьому рочi
вiдбулось 37 навчально-методичних заходiв, а саме:

- вiдкритi засiдання студентських I_{K

- вiдкритi заняття студентiв IV курсу
- Workshop кМетоди органiзацii та здiйснення навчально-пiзнавальноТ дiяльностi

студента-практиканта))
- майстер-класи провiдних фахiвцiв ДШЕВ областi та викладачiв коледжу з учнями

школи педагогiчноi практики
- пасивна практика на базi СДМШ JЮ 1, СДМШ Ns 2 та коледжу.
Загальний piBeHb пiдготовки ycix заходiв був достатньо високим, що свiдчить про

серйозну та фундаментальну пiдготовчу роботу Вiдкритi заходи бiльшоТ частини студентiв -
практикантiв та викладачiв вiдрiзнялись емоцiйнiстю та переконливiстю.

Щорiчно на базi коледжу проходить обласний огляд-конкурс iндивiдуальноТ
виконавськоi майстерностi <Мистецтво i дiти> серед учнiв шкiл естетичного виховання. В
цьому роцi, в зв'язку з карантином,Itонкурс проводився в дистанцiйнiй формi. l3 учнiв школи
практики показали вiдмiннi результати i стали лауреатами та дипломантами цього конкурсу:

*Нужда Ганна (фортепiано) - II мiсце , клас викладача Пасiчник Н.Ф., практикант
сизоненко о.

*Посохова Галина (скрипка) - I мiсце, клас викладача-методиста Саморядовоi K.I.,
практикант Палагутiна К.

*Зайченко Софiя (скрипка) - диплом, клас викладача-методиста Саморядовоi It.I.,
практикант Воронова Л.

*Гильов Щанило (ударнi iнструменти) - I мiсце, клас викладача Погорслого О.Д.,
практикант Ясинський Я,
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*Погорелий Олег (ударнi iнструменти) - I мiсце, клас викладача Погорслого О.Д.,
практикант Веслогузов I.

*Варган Артур (гiтара) - I мiсце, клас викладача-методиста Щаниша А.Щ, практикант
Щербатих М.

*Шовкопляс Катерина (баян) - I мiсце, клас викладача Рулницького А.Р, практикант
Itо,гов Б.

8Устинченко Володимир (гiтара) - диплом, клас старшого викладача Рязанкiноi О.В.
I]рактикант Трепlилов М.

*KopHicHKoBa Щар'я (гiтара) - диплом, клас старшого викладача Рязанкiноi О.В.
практикант Трещилов М.

*Гаркун Влада (акад. спiв) -/I мiсце, клас викладача Васецькоi Л.В, практикант Боката Г.
*Болтова Таiсiя (естрадний спiв) - II мiсце, клас викладача Братснiковоi Ю.Б., практикант

Носаль !.
*Сандрiкова Владислава (естрадний спiв) - III мiсце, клас викладача Браяснiковоi Ю.Б.,

практиканти Леженко Т. та Носаль fl.
*Потоцька Слизавета (естрадний спiв) - IV мiсце, клас викладача Бражнiковоi Ю.Б.,

практикант Леженко Т.
Такохt учениця 7 класу ШПП при СККМ iMeHi Сергiя Прокоф'ева Нуяtда Ганна (клас

ВиклаДача-методиста Пасiчник Н.Ф., практикант Сизоненко О.) стала лауреатом 5
мirкнародних KoHKypciB.

Щержавний iспит "Основи педагогiчноi майстерностi", в який входить комплекс
дисцигlлiн: "Психологiя та педагогiка", "Методика", "Педагогiчна практика", став пiдсумковою
формою перевiрки якостi педагогiчноi пiдготовки та ii вiдповiдностi наданiй квалiфiкацii. В
умовах пандемiI COVIDl9 iспит проводився з дотриманням необхiдних санiтарно-гiгiенiчних
норм. За результатами iспиту практично yci випускники продемонстрували достатнiй piBeHb
знань та практичних навичок для здiйснення професiйноi дiяльностi незалетсно вiд складнощiв,
яtti виникли у зв'язку з карантином у II ceMecTpi 20|9-2020 н.р.

I семестр 2020-2021 н.р., на Nt€Lпь, також практично вiдбувся у дистанцiйнiй формi.
28 жовтня 2020 року студенти-IIрактиканти коледжу були слухачами дистанцiйного
семiнару-практикуму <Мистецтво XXI столiття : проблеми педагогiки та виконавства) для
викладачiв мистецьких шкiл областi.

21 .цистопада20|8 року у колед>lti здiйснено фестиваль естрадноi та джазовоi музики
(РИТМ -FЕSТ) (листанцiйно). Серед лауреатiв та дипломантiв с учнi школи педагогiчноi
практики: Ганна Нужда ( фортепiано) - I мiсце, Софiя Клешнева (фортепiано) - II мiсце, ТаТсiя
Болтова (вокал) * I мiсце.

l 1 грудня 2020 року студенти-практиканти коледжу мали можливiсть проявити своТ
iнтелектуальнi здiбностi на обласнiй вiдкритiй науково-практичнiй студентськiй конференцii
<Украiнська музична культура очима молодi: теоретичний, iсторичний i педагогiчний
аспекти), в яrсiй вони брали участь як доповiдачi (листанцiйно).

TaKorK в груднi дистанцiйно проведено академiчнi концерти на ycix вiддiлах школи
педагогiчноi практики.

За 2020 р., який, на жzlllь, в бiльшiй частинi проходив у дистанцiйному режимi, було
проведено багато заходiв вiдповiдно до плану.роботи з практичного навчання.

У планах на наступний piK участь учнiв школи педагогiчноi практики в Облаоному
оглядi-конкурсi iндивiдуальноi виконавськоi майстерностi <Мистецтво i дiти>, органiзацiя
збiрних тематиLIних концертiв студентiв та учнiв школи практики рiзних спецiалiзацiй,
заJIучення до активнiшоi концертноi дiяльностi учнiв школи педагогiчноТ практики.

Профорiснтацiйна робота

З метою привернення абiтурiснтiв i поповнення контингенту студентiв коледжу
протягом року планомiрно велась профорiентацiЙна робота на Bcix вiддiлах. Вимоги
сьогодення внесли cBoi корективи. Багато заходiв було проведено дистанцiйно онлайн.
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Викладачi пiдтримували творчi зв'язки з пiдшефними ЩМШ i ДШМ, а саме:

- проводилися консультацiТ лля абiтурiентiв, майстер-класи дляучнiв,
- надаваJIась практична i методичнадопомога,
- проводилися концерти класiв,
- викладачi коледrку брали участь як члени оргкомiтетiв, журi рiзноманiтних KoHKypciB

та на обласних оглядах-конкурсах худолtньоi самодiяльностi в районах областi;
- вiдбулись майстер-класи провiдних фахiвцiв мистецьких закладiв вищоi освiти для

студентiв та викладачiв коледжу.
27.05.2020 року проведено Щень вiдкритих дверей, що е дiевим засобом у

профорiентацiйнiй роботi. У цей день були органiзованi прослуховування та консультацii
дистанцiйно для абiтурiентiв 2020, 202 1 poKiB.

Пасiчник Н.Ф. створила вiдео-клiп кМузичне мереживо) з метою поповнення нотного
репертуару фортепiанних та хорових вiддiлень мистецьких шкiл.

VI. КОНЦЕРТНО_ВИКОНАВСЬКА ТА КОНЦЕРТНО-ШЕФСЬКА РОБОТА
l 05.0 1 .20 - Участь у флешмобi до свята Рiздва Христового
2. 08.01.20 - Участь у мiжнародному телемостi до свята Рiздва Христового
J. 12.01.20 - Участь у IV ВсеукраТнському фестивалi вертепiв кВертеп-Фест> (одно.lасний спiв колядки

-кНова падiсть стала>)
4. 24.01.20 - Участь у концертi з нагоди святкування 50-рiчного ювiлею ДНЗ Л! l l <Свiтлячок>

(О,Мiхалсва, В. Бондарчук, О. Шалайкiна)
5. 25.0 l .20 - Концерт до презентацiТ творчостi молодих поетiв М. ПровоторовоТ та В. Щавиленко

кПоетичнi свiтанки Луганщини>> (галерея мистецтв)
6. з0.01.20 - Звiтний концерт вiддiлiв хорового диригування i спiву кСторiнками улюблених оперет))

1. 07.02.20 - Концерт до вiдкриття виставки картин <Парадокси>) художника Заура Папiашвiлi у
м iськiй ГалереI мистецтв (Л.Губанова)

8. 0,7.02.20 - Концерт <Срiбнi струни душi> в КЗ (ЛДМШ Jф2> (О.Шаригiна, А.,Щаниш)

9. 19,02.20 - Звiтний концерт вiддiлу оркестрових духових та ударних iHcTpyMeHTiB <З ритмом в серui,
з мелодiею в лушi> (Г.Погорсла, Н.Пасiчник)

10. 2,1.02.20 - Концерт студентiв коледжу класу о.БугайовоТ у Сватiвськiй школi мистецтв iMeHi
в.зiнкевича

ll 05.03.20 - Святковий концерт до Мiжнародного жiночого дня за участi симфонiчного оркестру
коледжу, солiстiв (Г.Погорсла, О.Погорелий, Н.Пасiчник)

l2, 06.03,20 - Концерт до мiжнародного свята 8 Березня для людей з вадами зору (шентральна
бiблiотека)

l3. 06.0з.20 - Концерт з нагоди Мiя<народного,х<iночого дня для працiвникiв ЛуганськоТ дирекчiТ
ПАТкУкрпошта> (Н. Пасiчник, Н. Кулакова, Г. Крупкiна)

14. l0.03.20 _ Y.lacTb в обласнiй патрiотичнiй акшii кЛуганщину сднас слово Кобзаря) у рамках
вiдзначення 206-Т рiчницi вiд дня народх(ення украТнського поета Т.Г.Шевченка: спiльне
LIитання уривку з поеми кСон> (М. Яворська, Н. Юрченко)

15. 8-9.05.20 - Участь в загальнообласних заходах ло ,Щня пам'ятi i примирення та ,Щня Перемоги. Участь
в акцii кЖуравлi пам'ятi> (М.Яворська, Н.Юрченко)

6 05.2020 - Флешмоб <Пiснi, що допомогли перемогти> (Ю.Бражнiкова)
1 21.05,20 - Флешмоб до ВсеукраТнського дня вишиванки (Ю. Бражнiкова)
8 01.06.20 - Участь у заходах до Мirкнародного дня захисту дiтей (Г.Бражко)
9 0l .06.20 - Свято - День народження коледжу (М.Яворська, Н.Кулакова, Н.Юрченко)

20. 17-3 l .08,
2020

- З нагоди вiдзначення 29-Т рiчницi Незалеlкностi УкраТни та ,Щня прапора УкраТни:
конкурс на краще есе-сповiдь кКольори, що даlоть надiю> на онлайн плат(lормi Google
Classroorn; перегляд фiльмiв кУкраТна: становлення нацiТ. Незалеrкнiсть> i к,Ще почиrtасться
УкраТна>

2l 04.09.20 - Участь у захолi БО кБлагодiйного фонду кКришталеве джерело) у МПК <Палац
культури) м.Рубiжне (Бобрiшова I. (l ф.), Лиманська С. (ак.сп.)

22. 07 , 09.12
2020

- Участь в обласних заходах до Дня Збройних Сил УкраТни: вiкторина з icTopiT Збройних
Сил УкраТни; виховна година кЗбройнi Сили УкраТни на cTopoxti миру в дерlltавi>
(О.Булекова, В.Фiлончук (Gogle -клас)

2з. 02.10.20 - Участь в урочистих заходах, присвячених професiйному святу,Щню прачiвникiв освiти у
примiщеннi Луганського обласного академiчного украТнського музиLIно-драматичного
театру (О.Мiхалева, Л.Скрипнiк)
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24. 06.10.20 - Участь в обласному заходi, присвяченому вшануванню пам'ятi загиблих пiд час
проВеДеННя АТО/ООС, на базi Луганського обласного академi.tного украiнського музично-
драматичного театру (Н.Юрченко, Ю.Бражнiкова)

25. 21.10.20 - Участь в урочистому заходi щодо вручення державних нагород та вiдзнак
облдержадм iнiстрацiт педаго гiч ним працiвникам (о.мiхалсва, Л.скри пнiк)

26. l4, l 1,20 - Участь ts обласному заходi на базi колед)t(у щодо презентацiТ та передачi книги кСправа
Василя Стуся> (М. Яворська, О.Мазурiна)

2,7. l2.|2.20 - Концертнi виступи студентiв у рамках ОбласноТ вiдкритоi студентськоТ конференцiТ
кУкраiнська музична культура очима молодi: теоретичний i педагогiчний аспекти>

ЧП. КОНКУРСНА ДIЯЛЪНIСТЬ
Протягом 2020 року студеfiти, учнi школи педагогiчноi практики i викладачi-

концертмеЙстери взяли участь у мiжнародних, всеукраiнських, обласних, вiдкритих конкурсах
та стали переможцями в рiзних номiнацiях.

ль
зlп

Прiзвище, iм'я курс Назва конкурсу, фестивалю,
дата, мiсце проведення

Мiсце ПIБ викладача,
концеDтмейстепа

l Педь С,
Малахова С.

теор. ХХ Мiжнародна науково-практична
конtРеренчiя <Молодi музикознавцi>,

08.01.2020, м, XapKiB

викладач
I.Ворочек

2. Ьоката А.,
Мельник е.,
['оптар Т.,
Смирнова А.,
LIмирьова Т.

вок. анс.
<УкраТ-
ночка))

VI Мiжнародний фестиваль-конкурс мистецтв
<Зоряний триумф, 1 4-1 5.02,2020, M.XapKiB

I викладач
Л.Васецька
концертмейстер
о.шалайкiна

з. Батраков ,Щ. II н. XXIV ВсеукраТнський фестиваль-конкурс
виконавцiв на народних музичних

i нструментах кПровесiнь>,
28.02-0З,OЗ,2020, м. Кропивницький

I викладач
В.Сачлi4. Юрченко Г. II н. I

5. Щербина М. IV с. ХVII Вiдкритий конкурс молодих музикантiв
KXapKiBcbKi асамблеТ> (листанцiйно),

25.04.2020, M.XapKiB

I викладаLI-м етодист
О.Шаригiна,
концертмейстер
Г.Посошко

6. Нужла Г. шп Мirкнародний багатожанровий фестиваль
( lNTERNATlONAL FESTIVAL-

COMPETITION GOLD EUROPE - WORLD
STARS 2020", 4-5.05,2о2о

I в икл адач _ м етод I,1cT

Н. Пасiчник

,7. Нужда г. шп Мiжнародний багатожанровий
фестиваль ( UNIVERSE МЕGА FЕSТ)

червень 2020

l викладач-методист
Н. Пасiчник

8. Нркда Г. шп INTERNATIONALES Festival dег Talente
(дистанцiйний М iжнародний Фестиваль

талантiв) "ЕurоStаr 2020", 1'7 .06-\'7.0'7 .2020

I викладач-методист
Н. Пасi.tник

9. Бондар,lуц 1 II| х. Теоретична олiмпiада в рамках ХVII
Вiдкритого конкурсу молодих музикантiв

KXapKiBcbKi асамблеТ> (листанчiйно),
25.04,2020, M.XapKiB

I виI(ладач
А.Михайлова

l0. Посохова Г. шп Обласний огляд-конкурс iндивiдуальноТ
виконавськоТ майстерностi кМистецтво i дiти>

серед учнiв мистецьких шкiл, онлайн,
l 5.05.2020, м Ссверодонецьк

I викладач-методист
К.Саморядова

1l Гильов Щ. шп I викладаrI
О.Погорелий12. I-1огорслий О. шп l

l3. [[|овкопляс К. шп I викладач
А.Рудницький

l4. Варган А. tl]п l в икладаLl -м етодист
А.Даниш

l5. Гаркун В. шп I викладач
Л.Васецька

l6, Гаркун В. шп Обласний вiдкритий конкурс сольного
академi.tного вокалу кПiсенне д}керело),

29.0 5.2020, м, Ссверодонецьк

I викладач
Л.Васецька

1,7 . Шовкопляс К. шп Обласни й огляд-конкурс iндивiдуальноТ
виконавськоТ майстерностi <Мистецтво i дiти>

I викладаrI
А. Рудницький
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18. Варган А. шп серел учнiв мистецьких шкiл,
1 5.05.2020, м.Ссвсродонецьк

I викладач-методист
А.,Щаниш

19. Зубiшин М. III д. II Мiжнародний багатожанровий конкурс
START of EUROPE.15.0'1.2020. м. Киiв

I викладач
О. Погорелий
концертмейстер
Н. Пасiчник

20. Зубiшин М. III д. III Мiжнародний багатояtанровий конкурс
START of EUROPE,28.08,2020, м. КиТв

I

2l Зубiшин М. III д. М iжнародний багатожанровий (lестиваль-
конкурс к Таланти БесарабiТ> (листанuiйно)

l2-1 5.09.2020, м. Бiлгород-Днiстровський

I

22. Зубiшин М. III д. IV Мiжнародний багатожанровий конкурс
START of EUROPE, l5.10.2020, м, Киiв

I

2з. Глазунов О. II,f . IX ВсеукраIнський учнiвський та
студентський конкурс музичного мистецтва

кКиТвський колорит), З0.10-0 l .1 1.2020, м.Киiв

I викладач-методист
А. Щаниш

24. вок. ансамбль
кУкраТночка>

ВсеукраТнський дистанцiйний фестиваль -

конкурс мистецтв "OciHHi мелодii" ,

20-2\ .l l ,2020, M.XapKiB

I викладаtI

Л.Васецька
концертмейстер
о.шалайкiна

25. Гаркун В, шп Мiжнародному KoHKypci кСузiр' я

Святогiр'я>/ KGOLD EUROPE 2020>>,

25.\1.2020

I викладаLI

Л. Васецька

26. Зубiшин М. III д. Обласний конкурс естрадноТ та дя<азовоi
музики (РИТМ-FЕSТD,

2l .1 \ .2020, м.Ссвсродонецьк

I викладаtI

О. Погорелий,,7 Борисов О. lII д. I

28, Нужда г. шп I ви кладач -м етодист
Н. Пасiчник

29. Корнев О. ll д, II Мiжнародний фестиваль-конкурс кТалалtти
УкраТни>, 02.12.2020, м, Волинь

I викладач
о. Хохлов

30. V Мiжнародний tРестиваль-конкурс мистецтв
кКhагkоч-Fеst-2020> онлайн,

\ 5-1 8.12.2020, M.XapKiB

l

зl Борисов О. III д. V Мiжнародний дистанцiйний фестиваль-
конкурс мистецтв SOLOVIOV ART в рамках

арт проекту SOLOVIOV ART,
15.|2.2020, м. КиТв

I викладач
О. Погорслий

Jz. Погорслий О. шп V Мiжнародний дистанцiйний фестиваль-
конкурс мистецтв SOLOVIOV ART в рамках

арт проекту SOLOVIOV ART,
15,122020, м, КиТв

I викладач
О. Погорслий
концертмейстер
Н. Пасiчник

JJ. Погорелий О. шп V Мiжнародний багатохtанровий конкурс
START of EUROPE, |5.12.2020 м. КиТв

I

з4. Зубiшин М. IIl д. l
з5, Лапенко Р. II д. Щистанцi йний м iiкнародний фестиваль-

конкурс < Золотое руно>
(0l . l 1-0 | .12.2020, Грузiя, Батумi)

I викладач
Г. Погорсла
концертмейстер
Л. Пономарьоваз6. Лапенко Р. Il д. II Мiiкнародний багатожанровий

дистанцiйний фестиваль-конкурс мистецтв
кТНЕ TALENTS оF ISTANBUL FEST,2020D,

15.12.2020, Стамбул

I

5l. Нужда г, шп ,Щистанцi йний мiжнародний багатожанровий
IHTepHeT фестиваль-конкурс <Samocvity -

On Line>. 20-з0.04.2020

II викладач-методист
Н. Пасiчник

з8. Мельник С. II
ак.сп.

ХХ Мiжнародний конкурс з украIнськоТ мови
iMeHi Петра Яцика,

29 .02.2020, м. Севсродонець к

II викладач
Г.Саган

39. Попович М, IV н. XXIV ВсеукраТнський фестиваль-конкурс
виконавцiв на народних музиtlних

iHcTpyMeHTax <Провесiнь>,
28.02-0З.OЗ .2020, м. Кропивницький

II викладач -методист
А. [аниш
коншертмейстер
Г.Браiкко

40. Щербак О. IV н. II викладач-методист
г. Метьолкiн

41 соломатiна В. IH. II викладач
Л. Волошина
концертмейстер
Г.Бражко
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42. Щербина М. IV с. Мiяtнародний конкурс кМистецтво XXI
столiття>, 0 l .0з.2020. м.КиТв

II викладач-методист
о. Шаригiна

4з. сизоненко о.
щербина М.

камер
анс.

II викладач-методист
о. Асесва

44. Щербакова А. III с. Теоретична олiмпiада в рамках XV[I
Вiдкритий конкурс молодих музикантiв
KXapKiBcbKi асамблеi> (дистанчiйно),

25.04.2020, M.XapKiB

II викJIадач
А.Михайлова45. Воронова Л. Ili

46. Зубiшин М. II д. I Мiжнароднiй багатожанровий дистанцiйний
iHTepHeT-KoHKypc <STAR START)), 2020

Il викладач
О. Погорслий
концертмейстер
Н. Пасiчник

4,7 Щербина М. IV с. Одеса Music Olimp, 10.05.2020, Одеса

lI

вI,Iкладач

О, Шаригirrа
концертмейстер
Г. Посошко

48. Нужда Г. шп Обласний огляд-конкурс iндивiдуальноТ
виконавськоТ майстерностi кМистецтво i

дiти>, онлайн, l5.05.2020, м Северодонецьк

lI викладач-методист
Н.Пасi.lник

49. Болтова Т. шп Il викладач
Ю. Браlкнiкова

50. Фiрrолirr Я, Il н. IX ВсеукраТнський учнiвський та
студентський конкурс музич ного мистецтва

кКиТвський колорит), З0. 1 0-01 .11.2020, м.КиТв

II викладач-методист
А. !,аниш

5l Князь В. III д. lV Мiжнародний дистанцiйний конкурс
духовоТ музики KVIN VENTI>,

1 9 -22,1 1.2020, м. Вiнниця

II викладаtI

С. Титаренко
концертмейстер
Г. Посошко

52. TKa.toBa В. lx. ХХ Мiжнародний конкурс з украТнськоi мови
iMeHi Петра Яцика,

29 .02.2020, м.Ссверодонецьк

III викладааI
о.Малишко5з. IcacHKo о. I ак.сп III

54. I-Iомiровський Щ lI н. XXIV ВсеукраТнський фестиваль-конкурс
виконавцiв на народних музиtlних

iHcTpyMeHTax кПровесiнь>,
28.02-03,03.2020. м. Кропивничький

I викладач-методист
г. Метьолкiн
концертмейстер
Г.Бражко

55. Глазунов О. ll н. III викладач-методист
А..Щаниш
концертмейстер
Г.Бралtко

56. Нужда Г. шп I Мiжнародни й дистанцiйний конкурс
кМистецтво без обмежень>, 2020

III викладач-методист
Н. Пасiчник

5,/. CKHapiHa l IIlx. Теоретична олiмпiада в рамках XVIl
Вiдкритого конкурсу молодих музикантiв

KXapKiBcbKi асамблеТ> (дистанцiйно),
25,04.2020, M.XapKiB

III викладач
А.Михайлова

58. Сандрiкова В. шп Обласний огляд-конкурс iндивiдуальноi
виконавськоТ майстерностi кМистецтво i

дiти>, онлайн, 15.05.2020, м Северодонецьк

IlI викладач
Ю.Бражнiкова

59. соломатiна В, l| н. VIII Мiжнародний конкурс виконавцiв на
народних iHcTpyMeHTax кАрт-Щомiнанта),

22-з 0 .06.2020. M.XaoKiB

III викладач
Л. Волошина

60. ходаковська С. lV х. Х Вiдкритий ко"нкурс украТнськоi
фортепiанноТ i вокальноТ музики iMeHi IBaHa

Карабиця, 6-8.04. 2020, м.Бахмут
(листанцiйно)

III викладач
о. Мiхалсва
концертмейстер
В. Бондар.lуц

бl Фадсенко С. II

ес.сп.
V Вiдкритий фестиваль новоi
украiнськоТ пiснi, 5-7. 1 |.2020,

м.СевеDодонецьк

III викладач
А. Бражнiкова

62. Глазунов О. lI н. Обласний конкурс естрадноТ та дrказовоТ
музики кРИТМ-FЕSТ>

2 1 . l 1 .2020, м.Северодонецьк

lII викладач-методист
А..Щ,аниш

бз. Естрадний анс. III керiвник
Ю.Баrкнiкова
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64. Фiрюлiн Я. II н. XXIV Всеукраiнський фестивзл5-цонкурс
виконавцiв на народних музичних

iHcTpyMeHTax кПровесiнь>,
28.02-0З.OЗ,2020, м. Кропивницький

.Щиплом викладач -м етодист
А, Даниш

65. Лслiков А. IH. Диплом викладач-методист
г. Метьолкiн
концертмейстер
Г.Бражко

66. Савосюк В. II н. ,Щиплом

67. Воронова Л, III с. ХVII Вiдкритий конкурс молодих музикантiв-
виконавцiв та композиторiв <XapKiBcbKi

асамблеТ>, 29 .04-0З,0 5.2020, M.XapKiB

!,иплом викладач-методист
К. Саморялова68. палагутiна К. IV с. Диплом

69. Подзюбанчук А. IV с. Щиплом
10. Манчук I IV х. Х Вiдкритий конкурс украТнськоТ

фортепiанноi i вокальноТ музики iMeHi lBaHa
Карабиця, 6-8.04. 2020, м.Бахмут

(дистанцiйно)

/{иплом викладач-методист
О. Горобинська
концертмейстер
М. щепетова

,71 устинченко В. шп Обласний огляд-конкурс iндивiдуальноТ
виконавськоТ майстерностi <Мистецтво i дiти>

серед учнiв мистецьких шкiл, онлайн,
l 5.05.2020, м.Северодонецьк

Диплом ст. викладач
о. Рязанкiна,l2.

KopHieHKoBa Щ. шп .Щиплом
l э. Зайченко С. шп [иплом викладач -методtlст

К.Саморядова
,74. Потоцька е. шп Щиплом викладач

Iо.Браяtнiкова
,7 

5. сизоненко о. IV (,. Х Вiдкритий конкурс украТнськоТ
фортепiанноТ i вокальноТ музики iMeHi IBaHa

Карабиця, червень 2020, м.Бахмут
(дистанцiйно)

,Щ,иплом викладач-Nlетод1,1ст
М. Яворська

16. Щементьсва А II ec,cll ВсеукраТнський пiсенний конкурс кУкраТна -
це свято), жовтень 2020

,Щиплом викладач
Ю. Бражнiкова

,7,7 
. Булнiк М. ll ес.сп V Вiдкритий фестиваль новоТ

украТнськоТ пiснi, 5-7,1 1 .2020,
м.Ссверодонецьк

,Щиплом викладач
А. Бражнiкова78, Тягнiенко Е. lll ec.clL Щиплом

19. Ткачова В. II х. fl,иплом Т. Музl,t.tенко
80. Коtэнев о. II д. Обласний конкурс естрадноТ та дrказовоi

музики кРИТМ-FЕSТ>
2\ .1 |.2020, м.Северодонецьк

Диплом викладач о. Хохлов
8l. Фiрюлiн Я. Il н. Щиплом викладач-методист

А. Даниш
82. Фадеенко С. II

ес.сп.
Диплом викладач

А. Бражнiкова8з. Булник М. Щиплом
84. Тягнiенко Е. I I I ео.сп Щиплом
85, Болтова Т. шп Щиплом викладач

Ю. Бражнiкова
86. Посохова Г. шп ,Щипломt ви кладач-методист

к. Самооядова
87. Жур о. д.III IV КиТвський конкурс виконавцiв на мiдних

духових та ударних iHcTpyMeHTax студентiв
середнiх музичних навчilльних закладiв

УкраТни iMeHi Валерiя Посвалюка,
Киiв,2020

,Щиплом викладач
Л, Яременко
концертмейстер
Г, Бражко

VПI. КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКI ЗАХОДИ

24.01.2020 * Участь у складi журi Мiського фестивЕlлю-конкурсу (Гра€мо разом. Я та
викладач) в КЗ кЛЩМШ N9 2) (К.Сшлорядова, А. Шаригiн, Г. Посошко).

18.02.2020 - Участь як члена xrypi I етапу Обласного огляду-конкурсу iндивiдуальноi
виконавськоi маЙстерностi кМистецтво i дiти> в КЗ <Лисичанська ДШМ ЛЬ 1)
(О.Асеева).

22.02.2020 - Участь у складi яrypi Обласного вiдкритого фестивалю-конкурсу украiнськоI
культури та фольклору (БаЙбак-fеst> в смт.НовоаЙдар (М. Яворська, Н. Пасiчник,
Г, Крупкiна).

28-29.02,2020 - Участь у роботi журi II етапу Обласного огляду-конкурсу iндивiдуальноТ
виконавськоi майстерностi <Мистецтво i дiти> в КЗ <Лисичанська ДМШ N9 2), КЗ
кНоводруlкеська ДШМ) (Н.Склярова, К. Саморядова, А. Шаригiн, В. Вашколуп,
А. Брахснiкова).
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04,0].0З.2020 - Участь у роботi xcypi II туру Обласного огляду-конкурсу iндивiдуальноi
виконавськоi маЙстерностi <Мистецтво i дiти> в Старобiльськiй ДШМ та КЗ
<Рубiжанська MicbKa дитяча школа мистецтв> (Л.Молчанова, В. Сачлi, А. !аниш,
Г. Погорела, О. Погорелий, В. Зеленiн).

березень-квiтень 2020 - Участь у I i II вiдбiрних турах конкурсу на участь у мiжнародному
мистецькому проектi кМузика i дiалог 2020> як академi.rних спiвакiв хору-дистанцiйно:
- Манчук Iлля - студент IV курсу (кл. викладача-методиста О.Горобинськоi);
- Ходаковська елизавета - студентка IV курсу (кл. викладача О.Мiхалевоi);
- Папушой Сергiй - студент IV курсу (кл. викладача О.МiхалсвоТ);
- CKHapiHa Анастасiя - студентка III курсу(кл. викладача О.Мiхалевоi).

28.05.2020 - Участь в ОбласнЬму фестивалi-конкурсi <Байбак-фест> як членiв llcypi
(М.Яворська, Н.Пасiчник, Г.Крупкiна).

29.05.2020 - Участь як членiв tKypi в Обласному вiдкритому KoнKypci сольного академiчного
BoKыIy <Пiсенне джерело) (О.Бугайова, О.Мiхалсва).

0б.06.2020 - Участь у складi xcypi Вiдкритого обласного фестивалю кЛуганщина - це Украiна>
(М.Яворська, Н.Пасiчник).

|9.06.2020 - Участь в Обласному фестивалi-конкурсi кБайбак-фест> як членiв журi
(М.Яворська, Н.Пасiчник).

5-7.11.2020 - Участь у складi оргкомiтету та як члена журi Вiдкритого фестивалю новоi
украiнськоi пiснi (М.Яворська).

|4.||.2020 - Участь у складi журi II Мiського вокаJIьного конкурсу учнiв мистецьких шкiл
кБарви шахтарського краю) на базi КЗ <Новодружеська ДШМ) (Ю.Бражнiкова,
А.Бражнiкова).

21.\1.2020 - Обласний конкурс естрадноi та джазовоi музики кРИТМ FEST) (М.Яворська,
О.Шалайкiна).

27.11.2020 - Участь в органiзацii, у складi оргкомiтету та журi Обласного огляду-конкурсу
ансамблiв серед викладачiв мистецьких шкiл у номiнацii <вокальнi ансамблi>
(М.Яворська, О. Мiхалева, О.Бугайова, О.Горобинська).

30.11.2020 - Участь у складi xcypi Обласного вiдкритого рок-фестивалю <Зi сходу до заходу)
(IО.Бражнiкова, О.Погорелий).

05.12.2020 - Участь у складi журi РегiональНого вокального онлайн-конкурсу <KBiTKa душа-
2020>>, присвяченого пам'ятi Iрини Томко>>, на базi КЗ <Лисичанський МПК)
(О.Горобинська).

12.12.2020 - Участь в онлайн-дискусii кЯк ми баrкаемо жити. Протести i перспектива
майбутнього у Бiлорусi) в рамках мiжнародного проскту кМузика i дiа_пог>
(М.Яворська);

mворчi зусmрiчi
29.0I .2020 - з лауреатом мiжнародних KoHKypciB Щiаною Зуевою (КиiЪ) - <Музикант музиканту.

друг),
28.02.2020 - з професором КиiвськоI мунiципальноi академii музики iм.Р.М.Глiера Ковтюх

Л.М. - методична доповiдь, майстер-класи,, концерт студентiв ii класу - в рамках
семiнару-практикуму для викладачiв фортепiанних вiддiлiв коледжу та мистецьких
шкiл Луганськоi областi (О.Асеева, М.Яворська).

Протягом року з метою популяризацii дiяльностi коледжу подано близько ЗЗ7
iнформацiйного матерiалу на сайт та Facebook закладу. Ще новини, досягнення, творчi звiти,
вiдеоматерiали, афiши i KoHKypcHi оголошення, реклама коледжу, Було створено 4 випуски
електронноТ газети <АRТ-мозаiка>.

IX. IНФОРМАЦIЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Основу iнформацiйно-методичного забезпечення навчального процесу коледжу
складають iнформацiЙно-методичнi фонди бiблiотеки i вiддiлу iнформацiйних технологiй та
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бiблiотечних послуг. Робота бiблiотеки спрямована на забезпечення навчального процесу
необхiдною лiтературою, зокрема, пiдручниками. OcHoBHi iT завдання: сприяння вихованнIо
iнформацiйноi культури в iнформацiйному суспiльствi та гармонiйноТ особистостi;

формування активноi громадянськоi позицiТ; бiблiотечне та iнформацiйне обслуговування
читачiв, забезпечення Bcix напрямкiв навчаJIьно-виховного процесу; формування BMiHb i

навикiв бiблiотечного користування та пошуку необхiдноТ iнформачii; координування свосТ

дiяльностi з мерея(ею бiблiотек iнших систем i вiдомств.
В цьому роцi велика вiдповiдальнiсть та випробування для працiвникiв бiблiотеки

коледжу полягаJIо в забезпеченнi студентiв та викладачiв коледжу необхiдною лiтературою в

умовах дистанцiйного, навчання. Бiблiотека коледжу забезпечена наявнiстю ЕлектронноТ
бiблiотеки, в базi onoi ."а*одяться cKaHoBaHi екземпляри ядра фонду бiблiотеки, тобто
контрольнi екземпляри навчальноi та HoTHoi лiтератури. Студенти та викладачi за допомоI,оtо
заповненоi форми заявки мо}куть подати запит на електронну пошту бiблiотеки коледжу та
отримати необхiдну лiтературу в електроннiй формi.

Бiблiотека забезпечена програмою електронного каталогу АБIС <УФЩ/Бiблiотека>,

розробленого Украiнським Фондовим ,Щомом, яка забезпечуе швидкий пошук наявностi
лiтератури за запитом у фондi бiблiотеки. Мас вiдповiдну матерiально-технiчну, науково-
методичну базу: примiщення абонемента, чит€ulьноi зали на 58 мiсця та книгосховища, нотний
та книжковий фонди, Bci вони забезпеченi необхiдним бiблiотечним обладнанняп,t,

бiблiотечною технiкою та протипояtежними засобами.
Комплектування фонду здiйснюсться через книговидавництва та за рахунок подарункiв.

Книжковий фонд на 3 1.12.20 складасться з 44190 примiрникiв, у тому числi
- Навчальна лiтература - 12600 прим. (28,5%)

- Нотна лiтература -28070 прим. (6З,5%)

- Суспiльно-методична лiтература - ]З0 прим. (1,65%)

- Хулоlltня лiтература -2150 прим. (4,87%)

- Наукова лiтература-280 прим, (0,б3%)

- !овiдковi видання-З60 прим. (0,8З%)

- Перiодичнi видання- 12 прим,

Щовiдковий фонд нарахову€ 360 примiрникiв енциклопедiй (у тому числi <Енциклопедiя
сучасноi Украiни>; кУкраiнська музична енциклопедiя>>, <Енциклопедия искусства в 3 т.>,

<Лiтературна енциклопедiя> тощ0, довiдникiв професiйного та загального напрямкiв,
словникiв). Пiдручники загаJIьноосвiтнiх дисциплiн налiчуються в бiблiотецi коледжу в

повному обсязi у вiдповiдностi до навчальних планiв 201,9l2020 року викладенi yKpaTHcbrcoto

мовою. Навчальна лiтература по спецiальностi на-ltiчусться в повному обсязi (теорiя музики,
cBiToBa музична лiтература, гармонiя, сольфеджiо, методика викладання, iсторiя музики та

виконавства та iнша) викладенi украiнською та росiйською мовами, але бажано оновити фонд
лiтературою сучасних aBTopiB.

За останнiй piK одержано 287 примiрникiв навчальноi, довiдковоi, нотноТ та худоrкньоi
лiтератури украiнською мовою. Бiблiотека мас багатий фонд iнструктивно-методиLIних
матерiалiв, навчЕuIьних програм, методичних збiрок з рiзних спецiатlьностей (видання науково-
методичного чентру). .Щесять найменувань професiйних музичних перiодичних ви/lань

Украiни постiйно надходять до фонду бiблiотеки. Стан забезпечення лiтературою соr{iально-
гуманiтарних та загальноосвiтнiх дисциплiн - 99%; спецiальних дисциплiн - 100%.

В бiблiотецi традицiйно проводяться TaKi заходи, як <ТТТкола iнформацiйного комфорту>,
<Школа правовоi освiти i фiнансовоi грамоти>, <ТТТкола адаптацii молодi у соцiальному
просторi>, <Школа здорового способу життя)), проводяться рiзноманiтнi майстер-класи,
постiйно оновлюстьоя кКалендар свят та пам'ятних дат), стенд iнформацii для членiв
профспiлки коледжу, полицi з iнформацii для студентiв та викладачiв (кВ cBiTi цiкавого>,

роздрукованi номери студентськоi електронноi газети <АRТ-мозаТка>, iнформашiя вiд
медичноi сестри коледжу, HoBi атестацiйнi матерiаrrи та iнше), оформленi дiючi книжкоrзi

виставки: Моя УкраТна. Сторiнки icTopii, Люби i знай свiй край, Мистецтво УкраiЪи, Правове
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виховання, Рiдна мова солов'iна мова, HoBi надходя(ення. Оформлена полиця
<BookCrossing> - <Мандри книги) (обмiн книгами мiж читачами).

В читальнiй за;ri для потреб користувачiв встановлено б комп'ютерiв з виходом в мережу
IHTepHeT та копiювальна TexHiKa, телевiзор.

Комп'ютерний клас та cTpyкTypHi пiдроздiли коледжу оснащенi сучасною оргтехнiкою.
С Bci необхiлнi лiцензiйнi програми, мультимедiйнi засоби навчання.

Х. ФIНАНСОВО_ГОСПОДАРСЬКА ДIЯЛЬНIСТЬ

1. Загальна сума фiнансування з обласного бюдrкеry у 2020 роцi по загальному
фонду становила 19326,,790 тис. tpH.:

Структура бюджетного фiнансування у 2020 роцi:
9З % - заробiтна плата та стипендiя (харчування дiтей-сирiт);
З,78 Оh - KoMyHaJIbHi послуги та енергоносii;
0,02 О^ - вiдрярtсення;
З,2 Уо - кошти на утримання будiвель i споруд, на розвиток матерiально-технiчноi бази.

У 2020 роцi виплата зарплати i стипендiальне забезпечення були регулярними,
заборгованiсть вiдсутня.

Матерiальне забезпечення студентiв, що мають статус сирiт (двi особи) вiдповiдають
вимогам чинного законодавства.

Розмiр щоденноi суми на харчування дiтей-сирiт у 2020 роцi складав 17 ,82 грн. на одну
дитину.

I_{i кошти виплачувалися у повному обсязi i вчасно.
2. Надходження коштiв до спец. фонлу вiд провадження статутноiдiяльностi
- план на2020 piK-294,699 тис. грн.
- виконання - |]4,912 тис. грн.) тобто 59,З5 ОА.

У тому числi:
- tIослуги, що надаються бюджетними установами згiдно з ii основною дiяльнiстю -

7],5З2 тис. грн.;
- вiд додатковоi (господарськоi) дiяльностi -95,212 тис. грн.;
- вiд оренди майна - I,|67 тис. грн.;

вiд реалiзацii в установленому порядку майна (KpiM нерухомого) - 1,001.
З. Використання власних надходжень вiд cTaTyTHoi дiяльностi (коштiв спец.

фонду) у 2020 роцi
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату - 2|7,З44 тис. грн.:

заробiтна плата - |78,144 тис. грн,;
нарахування на заробiтну плату - З9,209 тис. грн.

Оплата комун€rльних послуг та енергоносiiв - 29,797 тис. грн.

Придбання ToBapiB i послуг, полiпшення матерiально-технiчноi бази коледжу за

рахунок ycix коштiв * 515,504 тис. грн, зокрема:

Заlэобiтна плата 1З789,928 тис. грн
Сдиний соцiальний внесок 2957,478 тис. грн
Стипендiя 1204,47З тис. грн
у т. ч. матерiальна допомога

заохочення
87,0 тис. грн

]5,990 тис. грн
IHъcti вurutаmu населенл7ло

Харчування дiтей |З,044 тис. грн
пiльговий проiзд 2,170 тис. грн
Комунальнi послуги та енергоносii 7З0,\Зб тис. грн
Вiдрядrкення 4,586 тис. грн
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ль
з/п

Найменування од.
вимiру

Кiлькi
. сть I_(iHa Сума

1 Меблi, а сал4е: 49445,00
шасьа для документiв шт l l200,00 l200,00
Шафа для одягу шт 2 l960.00 з920.00
Тумба пiд мийку шт 2400,00 2400,00
Шафа шт l 2500,00 2500,00
Шафа шт l l900.00 l900.00
Шафа HaBicHa шт 2 1080.00 21 60.00
Полиця HaBicHa шт 2 l60,00 з20,00
Полиця HaBicHa шт 2 90,00 l80,00
Тумба комбiнована шт l020.00 l020.00
Тумба мобiльна шт 2460,00 2460,00
тумба приставна шт l865,00 l865,00
Стiл обiднiй tUT l l l60.00 l2760.00
Стiл шт 650.00 650,00
стiл письмовий шт 1500,00 l500,00
Стiлець офiсний шт 30 487,00 146l 0.00

2. Комп'tоп,lерна mexHiKa mа aKcecyaplJ, а са.л/tе: 59259,37
Ноутбук Leltovo шт l6990,00 16990,00
БФП Carlorl шт l 1 160.00 l l l60.00
плата материнська шт 2з 08,80 2308,8
Плата материнська шт 1703,1 l l 70з,l l

Плата материнська шт l49"|.45 1491.45
Процесор шт 1412.|1 14,72,11

Процесор шт 4l56,8 41 56,8
Процесор шт |]94,04 1794.04

Накопичувач шт 793.88 793.вв
накопичувачi шт 2 62з.68 1241,зб
MoHiTop tUT 1 2428,14 2428,14
Вiдеоадаптер шт l 2461.9 2461.9
Вентилятор для процесора шт l 104.97 |04,9]
комп'ютерна миша IllT 2 l80,00 з60,00
КОРПУС АТХ шт 2 654.86 1з09;72
Жорсткий диск шт \14з.67 114з,61
клавiатура комп' ютерна шт 450,00 450,00
Itлавiатура комп'ютерна +миша шт l80,00 l80,00
Жорсткий диск шт l830.00 l830,00
Itлавiатура комп' ютерна ttIT 25 5,00 255,00
КолоrIки шт 360.00 з60.00
КОРПЧС АТХ шт 904.зз 904,33
Колонки шт 3 l0,00 3 l0,00
Колонки шт 801,98 801,98
модуль пам'ятi шт 561,3 1 561.3 l

Модуль пам'ятi шт 966;70 966,,70

модчль пам'ятi шт 602,22 602,22
модуль пам'ятi шт |099,22 \099^22

J. муз urпt i iH с пlDупtен пlu i компл е кmую ч i 1743(1,00

Блок-флейта шт з l95,00 5 85,00
Пюпiтрi tUT l0 601,00 60l0.00
Тарiлrtа шт 1 2565,00 2565,00
СТРЧНИ D'ADDARIO шт 1 1в62,00 l862,00
СТРУНИ D'ADDARIO шт 4 580,00 2з20.00

Пластик Evans Bl4EClRD шт
1

694,00 694,00

Пластик Evans BD22G2 шт. 1 12з4,00 l234,00

l

l

l

l

l

l

l
l
l

l

l

1

l

l
l

l

l
l
l
l

l

l

1

1

1

1

l

l
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пластик Evans Тт 0G2 шт 462,00 462.00
Плас,гиt< Evans ТТ 2G2, lIIT 478"00 47в,00
l-]ластlлк Evans ТТ зG2 комп 515.00 5l 5,00
Пластрlк Ечапs ТТ бЕс2S шт 71 1,00 7l l ,00

4, Д !!,l!Jpg р Ф!!!!!!!!Jц 47 3 56,00
Itol lдлr цiогrер IIlT l 14670.00 14670,00
Праска шт 1 з00,00 300,00
об _р BaLI шт 2 l400.00 2в00,00
об гр BaLI шт l l340.00 1340.00
об гр BaLI шт 2 180_5,00 3 61 0.00
Iнтераlстивна дошка ,!; шт l 12892^50 \2в92.50
Проектор шт 1 11,7 4з,5 l17 4з.5

5. М' о,sццjцр g!!m ар ( с п ец о d яе, с ц е н iч н i к о с m ю.м u, u,L m ( 50807,00

I_ttрдttцц оuцрqц9ц шт l 1000"00 1000.00
[IJ,гоllи капроновi ш,], 11 676,00 l l492.00
Фlр;чlа волейбольна tllT 20 260,00 5200,00

щ:_qрцдgщ!gрцr шт 17 905.00 1 53 85,00
IJJтори шовковi шт 4 50,00 200.00
)Калlозi вертикальнi цIт J 21 3 5,00 6405.00

ЦqрIцлq4щ!!(адlqэ! шт l 1280,00 12в0,00

!!ур:цu у:gлдgrд шт l 885"00 8в5,00
I(ypTtca у,геплеtла шт 2 l580.00 3 160.00
lIаlriвкомбiнезOн ш,I 4 625,00 2500,00
кепка бавовняrtа шт 5 75,00 з75.00

ltocTtoM робочий <[tомфорт> ll]T l 620,00 620,00

Фу,гболка с довгиN,r pyкaвol\l шт 5 170,00 850,00

Ц!gцр:дцтрцдq]q*цq tllT 5 95.00 475,00

_lspgg!*" робо"i пар 2 490.00 980.00
6 Сп ор пlttB нuй iHB е tt плар 5в00,00

М'яч басltе,гбольний шт 2 l500.00 з 000,00

_М'яч фуJ_бgl_ьний шт l 2з0.00 2з 0.00
М'яч футбольний шт 2 1 03 5,00 2070.00
Bo.ltaH lлт lз 3 8,50 500,00

,|
]ttшe облаdнан|lя 2в390,00
Л i.l t t.lt ьrlик шт l 770.00 770.00
'Гонер TosIriba шт l l650,00 l650.00
т'ермометп iнфрачервоrlий шт 2 1650,00 з300,00
IlJтамп самонабiрний шт 1 750"00 750,00
Стенд ш,г 1 2580,00 25 80.00
I-одинник лtастiнний ш,г J 750,00 2250,00
I[{ит пояtеlltний шт 2 5660"00 1 l320.00
'I'кlльпан *п'едестал шт 2 l210,00 2420,00
/{зеркало шт a

J 620,00 1860,00
ключ газовий шт 4 37з.00 1490"00

l
1

l
1
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висновок

Органiзацiйно-правовий статус коледжу вiдповiдас лiцензii. Bci органiзацiйно-правовi
документи на ведення ocBiTHboi дiяльностi вiдповiдають пропонованим вимогам. Структура
та змiст професiйних ocBiTHix програм, перелiк дисциплiн та обсяг годин на ixHe вивчення
вiдповiдають вимогам Галузевого стандарту фаховоi передвищоi освiти Украiни

Iнформацiйно-методичне забезпечення професiйних ocBiTHix програм мо}кна вва}кати

достатнiм. Органiзацiя навчального процесу в закладi вiдповiдае вимогам, що висуваються до
рiвня пiдготовки фахiвцiв за програмами фаховоi передвищоi освiти.

Результати освiцrьоi дiяльностi дають пiдставу говорити про те, що стан i piBeHb
проведення навчаJIьно-виробничоi практики достатнi для оволодiння студентами
практичними компетенцiями в педагогiчнiй дiяльностi. PiBeHb пiдготовки фахiвцiв пiд час
навчально-виробничоi практики вiдповiдае вимогам.

На ocHoBi кадровоi стратегii поIIиту у фахiвцях з рiзних спецiалiзацiй заклал забезпечуе
квалiфiкованими кадрами заклади початковоi мистецькоi освiти, установи культури i мистецтв
Луганськоi областi.

Матерiально-технiчна база коледжу дозволяе реалiзовувати вимоги лiцензii щодо
створення необхiдних умов для якiсноi пiдготовки фахiвцiв.

У зв'язку з непростоIо ситуацiсю, що склаJIася в Луганськiй областi з 2014 року,
керiвництву i викладацькому складу колед}ку необхiдно цiлеспрямовано продовя(увати
активну профорiентацiйну роботу по залученню абiтурiентiв до вступу в заклад.

Дистанцiйна i змiшана форми навчання, що стали провiдними в минулому роцi,
виявили ряд проблем. I найвакливiша з них - стан матерiально-технiчного забезпечення та
наявнiсть сучасних засобiв зв'язtсу для впровадження дистанцiйного навчання. Перш за все -
швидкiсний iHTepHeT i необхiдна кiлькiсть комп'ютерiв з вiдповiдним програмним
забезпеченням. Тому для повноцiнного i якiсного навчального процесу коледжу TeptvlitloBo
необхiдне суттеве полiпшення матерiально-технiчноi бази, il поповнення сучасниNI
обладнанням, засобами зв'язку i цифровими технологiями.

Т.в.об. директора коледжу Марина ЯВОРСЬКА


