
ЗВІТ  

про реалізацію стратегії розвитку 

Сєвєродонецького фахового коледжу культури  

і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва  

у 2022 році 

 

Сєвєродонецький фаховий коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва у 

своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної ради і голови обласної 

державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації, іншими 

законодавчими актами, які стосуються його діяльності, Статутом коледжу.  

Основними видами діяльності закладу є надання фахової передвищої освіти за 

освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра  

у галузі знань 02 «Культура і мистецтво» за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво», за 

спеціальністю 026 «Сценічне мистецтво». 

Метою діяльності та головними завданнями Коледжу є задоволення потреб 

суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях для галузей культури і мистецтва, 

створення умов для самореалізації особистості, формування інтелектуального потенціалу 

нації як найвищої цінності суспільства; реалізація мистецько-творчих і науково-творчих 

проєктів, присвячених питанням вивчення, дослідження та популяризації національного 

культурного надбання; виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної 

доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, 

здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в 

сучасних умовах; забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного 

та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності; налагодження 

міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у сферах освіти, науки, 

мистецтва і культури.  

Коледж є юридичної особою, має самостійний баланс, відокремлене майно, 

розрахунки та інші рахунки в управлінні Державного казначейства України та в установах 

банків, печатку, штамп і бланки зі своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та 

вказівкою на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить, 

іншими реквізитами.  

Внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію України 

та активних бойових дій на території Луганської області заклад тимчасово переміщено до 

Івано-Франківської області, м. Коломия, вул. Франка, 12, 78203 на базу Коломийського 

педагогічного фахового коледжу Івано-Франківської обласної ради.  

Документи про державну реєстрацію, статутні документи, печатки, особисті справи 

та трудові книжки співробітників коледжу, особисті справи студентів, зарплатні відомості 

за 2022 рік в паперовому форматі, бухгалтерській комп’ютер було вивезено до міста 

перебування коледжу. 

            Станом на 01.07.2022 року внаслідок бойових дiй на території Луганської області 

під час артобстрілів були пошкодженi будівля навчального корпусу та гуртожитку,  які є 

спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області та 

перебувають на балансі коледжу. 

Керівництвом коледжу було прийняте рішення про реєстрації заяв про вчинення 

злочину, внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та  

досудове розслідування кримінального правопорушення у зв’язку із вчиненням дій, які 

мають ознаки складу злочину. Вказані дії становлять пряму загрозу життю й здоров’ю 

мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 

52 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, яка прямо 

забороняє напади на  цивільні об’єкти. 
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         Слідчим відділом ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях здійснюється 

досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.1 ст.438 КК України.  

         В ході досудового розслідування у зазначенному кримінальному провадженні 

досліджуються обставини про те, що в період з 24.02.2022 р. до 18.07.2022 р., в наслідок 

збройної агресії російської федерації проти України, під час артилерійських обстрілів, 

була пошкоджена будівля навчального корпусу СФККМ ім. С. Прокоф’єва, яка 

розташована за адресою: М.Сєвєродонецьк, пр-кт Хіміків, 10 та будівля гуртожитку 

коледжу, яка розташована за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульв. Дружби Народів, 33 –д., 

які є спільною власністю територіальних громад, сіл, селищ, міст Луганської області та 

перебувають на балансі СФККМ ім.С.Прокоф’єва.   

           На адресу слідчого відділу 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській 

областях були направлені відповідним чином завірені копії технічної та бухгалтерської 

документації щодо нерухомого майна. 

І. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

На 1 січня 2022 року загальна чисельність працівників закладу становила 95 осіб, у 

тому числі педагогічних працівників – 51 особа (з яких 45 – це викладачі та 6 – 

концертмейстери) та 45 зовнішніх сумісників (викладачі та концертмейстери). 

        Усі викладачі з вищою освітою за фахом, відповідним педагогічним стажем роботи, 

теоретичними та методичними знаннями та практичним досвідом роботи. 

        З 24.02.2022 року, у зв’язку з російською агресією, змінилося місце розташування 

коледжу і форма навчання студентів стала дистанційною. Не всі студенти та викладачі 

змогли виїхати на підконтрольну Україні територію, тому зменшився  кількісний склад 

студентів та викладачів. 

       На кінець року загальна чисельність працівників закладу становить 52 особи: із них 5 

осіб складають адміністративно-педагогічний персонал, 28 викладачів, 14 зовнішніх 

сумісників (викладачі та концертмейстери), адміністративно-технічний персонал 5 – осіб. 

В декретній відпусці знаходиться одна викладачка (Дмитрук Т.Є.). 

В коледжі працюють досвідчені висококваліфіковані педагогічні працівники. Серед 

них мають 

- науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук» - 1 викладач, 

- педагогічне звання «Викладач-методист» - 12 викладачів, 

- педагогічне звання «Старший викладач» - 2 викладачі, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 22 викладачі, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» - 1 викладач, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» - 2 викладачі. 

Концертмейстери мають 

-  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 6 працівників, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» - 4 працівники, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» - 1 працівник. 
Державними нагородами відзначені: 

почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» - директор закладу  

Яворська М.В.; 

почесне звання  «Заслужений працівник культури України» - викладачі  

Вашколуп В.В., Дегтярьова Л.О., методист Пасічник Н.Ф. 

Наукові ступені – 

кандидат педагогічних наук: викладач циклової комісії «Загальноосвітні та 

соціально-гуманітарні дисципліни» Воронкін О.С. 

Серед сумісників також є висококваліфіковані фахівці 

- науковий ступінь «Кандидат мистецтвознавства»  - 1 викладач, 
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- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 2 викладачі, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» -1 викладач, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» - 1 викладач. 

 

Стаж педагогічної роботи понад 10 років мають 97 % фахівців від загальної 

кількості викладачів і концертмейстерів. Середній вік педагогічних працівників – 62 роки, 

наймолодшому – 26. Кількість педагогічних працівників пенсійного віку – 17 осіб. 

До початку бойових дій звільнилися: 

Посошко Г.А., викладач, - 09.01.2022 н.1-к  04.01.2022; 

Жученко С.О, юрисконсульт за сумісництвом, - 04.01.2022 н.3-к 04.01.2022 

Зеленін В.П., викладач, - 20.01.2022 н.11-к 20.01.2022; 

            Михайлова А.О., викладач, - 04.02.2022 н.16-к 28.01.2022; 

            Друппов В.І., концертмейстер за сумісництвом, - 01.02.2022 н.19 01.02.2022; 

Виключено  зі складу працівників у зв’язку зі смертю 

            Бірюстюкова О.В., викладача, - 31.12.2021  н.22-к.08.02.2022; 

Були прийняті на роботу: 

Бородій В.О, викладач,  - 24.01.2022 н.13-к 24.01.2022; 

Курпас О.В., бухгалтер, - 05.01.2022 н.4-к 04.01.2022; 

Борисов П.В., юрисконсульт, - 10.01.2022 н.6-к 06.01.2022; 

Дідик В.П., прибиральник служб. приміщень, - 10.01.2022 н.5-к 04.01.2022; 

Шамаєва Н.М., прибиральник служб. приміщень, - 25.01.2022 н.10-к 18.01.2022; 

Дуднік М.В., концертмейстер, - 14.02.2022 н.20-к 01.02.2022; 

           Вірютіна Ю.С., викладач, - 01.09.2022 н. 93-к 31.09.2022; 

Бондарчук В.Ю. переведено на посаду викладача  26.08.2022 н.75-к 26.08.2022; 

За сумісництвом: 

           Босенко О.С, концертмейстер, - 18.01.2022 н.8-к 17.01.2022; 

           Шуліка А.А., викладач, - 27.01.2022 н.14-к 25.01.2022; 

           Зьома І.А., викладач, - 01.02.2022 н.17-к 31.01.2022; 

           Тарасов В.Ю., викладач, - 01.02.2022 н.17-к 31.01.2022; 

Через агресію проти України, яка змусила змінити місце розташування коледжу і форму 

навчання, на кінець 2022 року  значно змінився кадровий склад коледжу.  

Звільнення викладачів відбувалося поетапно: 

Московченко В.Ю., викладач,    - 31.05.2022  н.  9/1-к 25.05.2022; 

Стахно О.В., викладач,                - 08.08.2022  н. 49-к 08.08.2022; 

Манчук І.О., концертмейстер,    - 09.08.2022 н. 49/1-к 09.08.2022; 

Потьомкіна Є.С., викладач,         - 31.05.2022 н. 38/1-к 25.05.2022; 

Дуднік М.В., концертмейстер,     - 01.07.2022  н. 45 01.07.2022; 

Шалайкіна О.А., концертмейстер - 01.07.2022 н. 46-к 01.07.2022; 

Крупкіна Г. М., викладач,              - 25.08.2022 н. 50-к 25.08.2022; 

Скрипнік Л.М., викладач,              - 25.08.2022 н.52-к  25.08.2022; 

Шаригін А.М., викладач,               - 26.08.2022 н. 69-к 26.08.2022; 

Васецька Л.В., викладач,               - 26.08.2022 н. 73-к 26.08.2022; 

Коваленко О.М., викладач,            - 26.08.2022 н. 70-к 26.08.2022; 

Бородій В.О., викладач,                 - 30.09.2022 н. 101 30.09.2022; 

Бугайова О.С., викладач,               - 21.11. 2022 н. 110-к 21.11. 2022; 

Піньковська С.С., викладач,          - 03.12.2022 н. 117/1-к 02.12.2022; 

Дьяков О.М, викладач,                   - 30.12.2022 н.127-к 10.12. 2022; 

Кучерявенко Є.А., викладач,         - 30.12.2022 н.128-к 10.12. 2022; 

Щепетова М.А., викладач,             - 30.12.2022 н.131-к 10.12. 2022; 

Рязанкіна О.В., викладач,               - 30.12.2022   н.137-к  10.12. 2022. 

 

За наказом № 74-к від 26.08.2022, керуючись статтею 13 Закону України «Про 
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організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ, 

У зв’язку з неможливістю виконувати працівником свої обов’язки та обмінюватися 

інформацією під час воєнного стану оголошено призупинення трудових відносин з 26 

серпня 2022 року до відновлення можливості виконувати роботу, але не пізніше дня 

припинення або скасування воєнного стану наступним викладачам: 

Молчановій Л.Г., 

Таракановій Л.І., 

Антонову О.В., 

Ворочек І.М., 

Степановій В.М., 

Погорєлій Г.В. 

У зв’язку з бойовими діями на території міста, що виключає можливість  

виконувати адміністративно-технічним та техперсоналом свої обов’язки, було 

призупинено дію трудових договорів з працівниками. З часом всі технічні працівники 

звільнилися за власним бажанням або за угодою сторін. 

Щепетов М.Ю., вихователь гуртожитку, - 25.06.2022 н. 43-к 24.06.2022 

Мудрик Л.В, прибиральник службових приміщень, - 31.08.2022 н.53-к 31.08.2022; 

Білоножко Н.В., прибиральник служб. приміщень, - 31.08.2022 н.54-к 31.08.2022; 

Твердохліб Т.Г., бухгалтер,  - 31.08.2022 н.55-к 31.08.2022; 

Курпас О.В., бухгалтер, - 31.08.2022 н.56-к 31.08.2022; 

Середа В.І., роб. З КОРБ, - 31.08.2022 н.57-к 31.08.2022; 

Черножуков А.А., роб. З КОРБ, - 31.08.2022 н.58-к 31.08.2022; 

Пісьменна В.І., ст. диспетчер, - 31.08.2022 н.59-к 31.08.2022; 

Пісьменна Н.В, ст. інсп. з кадрів, - 31.08.2022 н.60-к 31.08.2022; 

Іванова С.І., швейцар, - 31.08.2022 н.61-к 31.08.2022; 

Попова Т.О., черговий гуртожитку, - 31.08.2022 н.62-к 31.08.2022; 

Підгорна В.П, зав. складу, - 31.08.2022 н.63-к 31.08.2022; 

Ковалевська А.О., прибиральник служб. приміщень, - 31.08.2022 н.64-к 31.08.2022; 

Касьяненко Т.І., зав. гуртожитку, - 31.08.2022 н.65-к 31.08.2022; 

Шамаєва Л.О., черговий гуртожитку, -31.08.2022 н.66-к 31.08.2022; 

Погрібатько М,А., прибиральник служб. приміщень, - 31.08.2022 н.68-к 31.08.2022 

Ілатовська І.В., швейцар, - 31.08.2022 н.67-к 31.08.2022 

Гречишкина І.В., архіваріус, - 31.08.2022 н.71-к 31.08.2022; 

Дідик В.В., прибиральник служб. приміщень, - 31.08.2022 н.72-к 31.08.2022; 

Бойчук Т.Ф., швейцар, - 31.08.2022 н.77-к 31.08.2022; 

Кривич В.П., черговий гуртожитку, - 31.08.2022  н. 77/1-к 31.08.2022; 

Кулакова Н. В., адм. БД ЄДЕБО 1 кат., - 30.09.2022 н. 101-к 30.09.2022; 

Середа О.О., секретар- друкарка, - 30.09.2022 н. 103-к 30.09.2022; 

Назаренко С.Ф., двірник, - 30.11.2022 н. н.111-к 29.11.2022; 

Шамаєва Н.М., прибиральник служб. приміщень, - 30.11.2022 н. н.112-к 

29.11.2022; 

Кузнєцова В.М., сестра медична 1 кат., - 30.11.2022 н.113-к 29.11.2022; 

            Ніколаєнко О.В., інженер з ОП 1 кат., - 30.11.2022 н.114-к 29.11.2022; 

Гічко Т.І., черговий гуртожитку, - 30.11.2022 н.115-к 29.11.2022; 

Грішакова А.В., черговий гуртожитку, - 30.11.2022 н. 116 29.11.2022 

Руденко І.А., гол. бухгалтер, - 12.12.2022.н.118-к 09.12.2022; 

Васильєва С.В., адм. БД 2 кат., - 15.12.2022 н. 121-к 10.12.2022; 

Вірченко Я.В., бухгалтер, - 15.12.2022 н. 122-к 10.12.2022; 

Мазуріна О.Г., зав. бібліотеки, - 30.12.2022  н.123-к 10.12.2022; 

Головченко І.В., швейцар, - 31.12.2022  н.124-к 10.12.2022; 

Внуков П.М., технік-електрик, - 31.12.2022 н. н.125-к 10.12.2022;  

Попов О.Ю., наст. піаніно та роялів, -  31.12.2022. н.126-к 10.12.2022; 
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Курдіна Н.Л., бібліотекар, - 30.12.2022  н.133-к 10.12.2022; 

Ляхов В.О., роб. З КОРБ, - 30.12.2022  н.135-к 10.12.2022; 

Філін Д.О., заст. директора з АГЧ, - 31.12.2022 н.139-к 10.12.2022; 

Для порівняння, плинність педагогічних кадрів у 2020 р. - 0 осіб; у 2021 р.- 3 

особи. (2 з них виключені зі складу працівників закладу у зв’язку зі смертю). 

Призупинено трудові відносини з 22 березня 2022 року з Куценко Олександром в 

зв’язку зі смертю. Через відсутність свідоцтва про смерть він залишається в штаті закладу. 

           Відбулися зміни в управлінні коледжу. На підставі розпорядження голови обласної 

державної адміністрації – начальника обласної військової адміністрації від 01.12.2022р. № 

477 було звільнено  Яворську М.В з посади тимчасово виконуючої обов’язки директора 

Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва., 

з 04.12.2022 р., а за розпорядженням голови обласної державної адміністрації – 

начальника обласної військової  адміністрації № 478 від 01.12.2022 р. 

Яворську М.В. призначено на посаду директора Сєвєродонецького фахового коледжу 

культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва з 05.12.2022 р. 

 На 01.01.2023 р. коледж повністю забезпечений  викладачами. На деяких 

спеціалізаціях, де навантаження складає невелику кількість годин, працюють 14 

сумісників. 

Відповідно до Постанови КМУ №800 від 21.08.2019 р. педагогічні працівники 

підвищують свою кваліфікацію за різними формами і видами (в обсязі 30 годин щорічно). 

Підвищення кваліфікації педагогічними і науково-педагогічними працівниками 

здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації коледжу на рік, затверджується і 

виконується відповідно до Порядку підвищення кваліфікації  педагогічних і науково-

педагогічних працівників. 

Атестація педагогічних працівників у 2022 році не проводилась згідно з наказом 

МКІПУ №179 від 26.05.2022 р. «Про внесення зміни до пункту 4 наказу Міністерства 

культури України від 12 липня 2018 року № 628», наказ МОН України №239 від 

14.03.2022 р. про перенесення строку проведення атестації педагогічних працівників. 

 

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Протягом 2022 року заклад освіти  продовжував здійснювати підготовку молодших 

спеціалістів на ІІІ-IV курсах та фахового молодшого бакалавра на І-ІІ курсах за денною 

формою навчання відповідно до державних вимог щодо підготовки фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр» напряму 

підготовки 02 «Культура і мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» за 

освітньо-професійними програмами:  «Фортепіано»; «Оркестрові струнні інструменти»; 

«Оркестрові духові та ударні інструменти»; «Оркестрові народні інструменти»; «Хорове 

диригування»; «Спів академічний»; «Спів естрадний»; «Інструментальне мистецтво 

естради»; «Теорія музики».  

У 2022 році система планування навчально-виховного процесу, як і в попередні 

роки, була  спрямована на підвищення професійного рівня студентів, розвиток активності 

й творчих здібностей, забезпечення якісної фундаментальної та практичної підготовки, 

формування навичок самостійної творчої роботи, здатності постійно поновлювати здобуті 

знання, вміння швидко адаптуватися до змін та коригувати свою майбутню професійну 

діяльність. 
Навчально-методичне забезпечення у 2022 році включало навчальний план; робочий 

навчальний план; навчальні програми; тематичні плани; робочі навчальні програми; 
навчально-методичні комплекси; електронні посібники; методичні розробки і 
рекомендації щодо самостійної роботи студентів. Така організація навчального плану є 
концепцією коледжу і відповідає сучасним вимогам всебічного виховання фахівців, які 
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повинні володіти комплексом професійних умінь, теоретичних знань, 
загальногуманітарних знань і втілити ці знання та вміння у практичну діяльність.  

Навчальний план у 2022 році для студентів всіх курсів  складався з таких циклів: 
загальноосвітня підготовка, загальна підготовка, професійно-практична підготовка, 
вибіркові навчальні дисципліни. Головними напрямками навчальної роботи були: 
організаційна; навчально-виховна; концертно-виконавська; методична; профорієнтаційна; 
робота з батьками; науково-пошукова; підготовка студентів до участі у конкурсах.  

На початку ІІ семестру 2021-2022 н. р. всі заняття проводились за стабільним 

розкладом. Тижневе навантаження студентів не перевищувало 36 годин разом з заняттями 

за вибором студента. Індивідуальні заняття проводилися викладачами за окремим 

розкладом, який затверджував заступник директора з навчальної-виховної роботи.  

Виконання розкладу групових та індивідуальних занять  контролювалося адміністрацією 

закладу, головами циклових комісій.   

З початком військової агресії рф проти України, з 25 лютого до завершення ІІ 

семестру 2021-2022 н. р., освітній процес у коледжі здійснювався дистанційно. Кожним 

викладачем та концертмейстером був створений розклад дистанційного навчання, в якому 

відображались наступні позиції: день проведення заняття, навчальна дисципліна, студент 

(група), курс і спеціалізація, режим роботи, вебресурс  для здійснення освітнього процесу. 

Для контролю за навчальним процесом у дистанційному режимі була запроваджена форма 

звіту, яку наприкінці тижня до навчальної частини надсилав кожен педагог та 

концертмейстер.  

В складних умовах навчання під час воєнного стану викладачі всіх дисциплін та 

предметів для забезпечення якісного освітнього процесу активно використовували роботу 

у додатках Telegram, Google Classroom, консультування студентів у групі Viber, засоби 

тестування від проєкту На Урок тощо. На заняттях зі студентами впроваджувалось онлайн 

навчання за допомогою спілкування  в режимі відеоконференції VIBER, Skype, Google 

Meet, Zoom, Instagram, додатку Telegram, відеозаписів у групі «Клас» та телефонного 

зв’язку. 

Проміжна атестація в ІІ семестрі (березень) не відбувалась з об’єктивних причин.  

Але не дивлячись на складнощі, які виникали з організацією  навчального процесу, всі 

заплановані контрольні заходи на циклових комісіях були проведені вчасно, за 

відповідним графіком (технічні заліки, академічні концерти, іспити, диференційні заліки, 

контрольні уроки, прослуховування студентів 4 курсу до атестації випускників) в онлайн 

режимі. Педагогам довелося докласти чимало зусиль, щоб організувати роботу 

проблемних студентів для виконання необхідного обсягу завдань і оцінити її в кінці 

семестру. 

Літня екзаменаційна сесія відбувалась дистанційно, відповідно до графіку освітнього 

процесу та затвердженого розкладу. У студентів І курсу іспити проходили з 15.06.22  по 

27.06.22. У здобувачів освіти старших курсів - з 08.06.22 по 27.06.22. 

Результати літньої екзаменаційної сесії 

Складали 94 студента. З них відмінників – 6 студентів (І курс – Опалинська М.; ІІ 

курс – Мазур Л., Приходько І., Дашевська А.; ІІІ курс – Гонтар Т., Власенко К.), без «3» - 

40 студентів. Студентів, які  мають заборгованості - 0 

Абсолютний % успішності               -  100% 

Середній  бал                                        -  8,3 

Абсолютний  %  якості                        - 80% 

% якості  по  контингенту                  - 43% 

Робота зі студентами, які мали недоліки у навчанні, та їх батьками систематично 

проводилася на рівні всіх структурних підрозділів: заступника директора з навчально-

виховної роботи, практичного психолога, голів циклових комісій, класних керівників, 
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викладачів з фаху та окремих предметів. Проводилися психологічні  та індивідуальні 

бесіди, які сприяли виявленню зацікавленості у навчанні та знаходженню шляхів у 

подоланні проблем. Орієнтація на професійне і загальне зростання, досягнення найбільш 

можливих якісних результатів та психологічна підтримка стали спільними напрямками у 

роботі з кожним здобувачем освіти.  

Робота проводилася зі студентами: Соколець А., Вихровим Є., Івановою О., 

Ждамировим Б., Фесенко Я., Болдарєвим Б., Гріпіч Г., Харшіладзе Л., Суржок В., 

Савосюком В. та їх батьками. Були також надані попередження щодо завдань з 

покращення результатів навчання. 

Така наполеглива робота сприяла більшому порозумінню ситуації, в якій опинився 

заклад освіти на початку військової агресії рф проти України, всебічній усвідомленості та 

опрацюванню спільних методів роботи й морально-психологічної  підтримки студентів та 

їх батьків. 

По завершенню літньої екзаменаційної сесії, за її результатами студентам коледжу 

були призначені академічна та соціальна стипендії. На 2 курсі стипендію отримали 17 осіб 

(з них у підвищеному  розмірі – 1 особа). На 3 курсі – 12 осіб (3 особи у підвищеному 

розмірі). На 4 курсі – 12 осіб (2 особи у підвищеному розмірі). 11-м здобувачам освіти 

було призначено соціальну стипендію.  

Випускні іспити цього року проводились в дуже складних умовах. Воєнний стан та 

активні військові дії у місті Сєвєродонецьку внесли серйозні корективи у їх проведення. 

Традиційне проведення атестації випускників у вигляді публічних виступів на сцені було 

неможливим. 

Для проведення атестації випускників адміністрацією коледжу були розроблені та 

затверджені педагогічною радою Порядок проведення атестації випускників 2022 року та 

вимоги до кваліфікаційних іспитів випускників (протокол № 2 від 27.04.2022р.) 

Оскільки була обрана форма із попереднім прослуховуванням відеозаписів виступів 

випускників, адміністрацією, головами ЦК, викладачами була здійснена величезна 

організаційна та суто технічна робота. Відповідно до Порядку, на кожен іспит всім членам 

комісії була надана відповідна інформація, що містила час проведення, формат 

проведення, програму та зміст виступів, посилання для підключення онлайн тощо.  

У звітному році випущено 44 здобувачі освіти за кваліфікаційним рівнем 

«Молодший спеціаліст». На «добре» та «відмінно» склали іспити 28 випускників (63%). 

Студентів, що мають незадовільні оцінки,  немає. Дипломи з відзнакою отримали 9 осіб 

(20%): освітньо-професійні програми  «Оркестрові струнні інструменти» - Козачок Є.;  

«Оркестрові духові та ударні інструменти» - Князь В., Зубішин М.;  «Оркестрові народні 

інструменти» - Батраков Д.;  «Хорове диригування» - Батуркіна Є., Міненко Є.;  

«Академічний спів» - Мельник Є.;  «Естрадний спів» - Прощина І.;  «Теорія музики» - 

Педь Є. Вступило до закладів вищої освіти  29 осіб. 

Атестація випускників у Сєвєродонецькому фаховому коледжі культури і мистецтв 

імені Сергія Прокоф’єва відбулася на належному науково-теоретичному, виконавському 

та організаційному рівнях та продемонструвала результативність тривалої й копіткої 

спільної роботи викладачів і студентів, виявила достатній рівень професійної підготовки 

музикантів різних спеціалізацій у закладі освіти, який повною мірою відповідає освітньо-

кваліфікаційному рівню «молодший спеціаліст».  

Висновки за результатами атестації випускників та оцінка діяльності   колективу 

закладу дано у звіті голови екзаменаційної комісії І.Шаповалова – директора Луганської 

обласної філармонії, доцента кафедри музичного мистецтва та хореографії інституту 

культури і мистецтв ДЗ «Луганського національного університету імені Тараса 

Шевченка», заслуженого артиста України. 

Регіональне замовлення на підготовку фахівців за спеціальністю 025 «Музичне 

мистецтво» коледж у 2022 році не отримав. Цей факт суттєво відобразився на чисельності 

здобувачів освіти в коледжі у 2022-2023 навчальному році. 



8 

 

Освітній процес у 2022-2023  навчальному році було розпочато своєчасно з 1 вересня 

в дистанційному форматі. Групові та індивідуальні заняття відбувались відповідно до 

затвердженого розкладу. Також був складений графік всіх контрольних заходів на І 

семестр, який суворо дотримувався всіма цикловими комісіями. Для забезпечення 

якісного освітнього процесу в синхронному режимі викладачами і концертмейстерами 

коледжу використовувались додатки Google Meet, Google class, VIBER, Skype, Zoom, 

Instagram, Telegram, відеозаписи в групі «Клас» та телефонний зв’язок. Викладачами  

циклових комісій, на випадок проведення занять в асинхронному режимі, було розроблено 

методичне забезпечення з усіх дисциплін та предметів.  

В І семестрі 2022-2023 н.р. з метою контролю знань здобувачів освіти з 20.10.22 по 

02.11.22 відбулась проміжна  атестація, за підсумками якої в коледжі було проведено ряд 

заходів: нарада адміністрації з головами ЦК і класними керівниками, засідання ЦК, 

педагогічна рада. Практичним психологом та викладачами з фаху була проведена 

відповідна робота зі студентами та їх батьками, виявлені проблеми та намічені шляхи їх 

вирішення. Робота проводилась зі студентами: Сініцин М., Кириченко Є, Іванова О., 

Федяєв М., Разувалов М., Бабєнков К., Зуєв К., Фесенко Я., Дерев’янкін А., Український 

К., Ткачова В. 

Підсумки проміжної атестації І семестру 
- відмінників – 1; 
- що не встигають – 1; 
- неатестованих – 9. 

 
З листопада 2022 року освітній процес ускладнився через перебої з 

електропостачанням та погіршення інтернет-зв’язку. Цей факт суттєво вплинув на 

можливість  проводити  заняття в синхронному режимі. Викладачі та концертмейстери 

вимушені були працювати в асинхронному режимі. 

 Всі заплановані контрольні заходи І семестру 2022-2023 н.р., не дивлячись на 

проблеми з організацією  навчального процесу, виконано своєчасно. На циклових комісіях 

відбулись технічні заліки, академічні концерти, прослуховування студентів 4 курсу до 

підсумкової атестації випускників. Зимова  екзаменаційна сесія відбувалась в онлайн 

режимі  відповідно до графіку освітнього процесу та затвердженого розкладу. Іспити у 

здобувачів освіти ІІ-IV курсів проходили з 22.12.22 по 28.12.22 

Результати  зимової екзаменаційної сесії 
 

На початок зимової сесії контингент студентів нараховував  70 осіб. Зимову  сесію 
складали 59 студентів (ІІ курс – 22; ІІІ курс  - 16; IV курс – 21).   З них відмінників – 8 
студентів (ІІ курс – 2, ІІІ курс – 3, ІV курс – 3), без «3» - 31 студент. 

 

Абсолютний  % успішності – 100%            

Середній  бал – 8                                    

Абсолютний  %  якості – 45%                     

%  якості  по  контингенту – 53% 

Рішенням педагогічної ради від 10.01.23 до контингенту студентів були внесені 

зміни:  

- на підставі особистої заяви була поновлена Захаренко А. у числі студентів ІІ курсу  

освітньо-професійної програми «Оркестрові народні інструменти» денної форми навчання 

спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітньо-професійного ступеня «Фаховий 

молодший бакалавр» бюджетного фінансування  після академічної відпустки; 

- відраховані з числа студентів за невиконання вимог навчального плану Герець Н., 

Сокольська В., Соколова О., Теплих Д., Ковтун Д., Чупіна А., Нехристова Н.; 
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- відрахований за невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу в 

зв’язку з невиходом з академічної відпустки Вихров Є. 

Станом на 12.01.23 в академічній відпустці за сімейними обставинами залишаються  

два здобувачі освіти освітньо-професійної програми «Оркестрові духові та ударні 

інструменти» та один – «Оркестрові народні інструменти». 

 За результатами зимової екзаменаційної сесії відбулось засідання стипендіальної 

комісії Сєвєродонецького фахового коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва. 

Комісія прийняла ряд рішень щодо визначення стипендіатів і призначення стипендій за 

результатами успішності студентів у І семестрі 2022/2023 н.р. Стипендію отримало 25 

здобувачів освіти (з них 8 осіб у підвищеному розмірі). Соціальну стипендію  призначено 

13-ти особам.   

Таким чином, освітній  процес у коледжі відбувався на належному навчально-

методичному рівні. Незважаючи на певні труднощі, навчальний план було виконано в 

повному обсязі. Рівень професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст, фаховий молодший бакалавр» напряму підготовки 02 «Культура і 

мистецтво», спеціальності 025 «Музичне мистецтво» відповідає вимогам. У зв’язку з дуже 

складною ситуацією, що склалася в закладі освіти з контингентом, колективу слід 

приділити більше уваги індивідуальній роботі зі студентами та батьками, спрямованій на 

збереження чисельності здобувачів освіти.  

 

ІІІ.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Методична робота у 2022 році проводилася згідно з планом роботи навчально-

методичної ради коледжу, а частково, з 24 лютого коригувалася з урахуванням викликів 

воєнного часу.  

Питання удосконалення якості підготовки здобувачів освіти коледжу, методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу, навіть і дистанційно, з початком російської 

воєнної агресії в країні, були на постійному контролі навчально-методичної ради, 

педагогічної ради, циклових комісій, де обговорювались питання про результати 

підсумкового контролю, контрольних робіт, академічних концертів, технічних заліків, 

ведення навчальної документації, методичних розробок, відкритих офлайн і онлайн занять 

і результатів їх проведення, звіти викладачів про підвищення педагогічної та фахової 

майстерності тощо.  

Всі види діяльності навчального закладу організовувалися постійно діючою радою 

при директорові, яка складається з керівництва коледжу і враховуючи складний воєнний 

стан з переміщенням усіх учасників освітнього процесу в різні куточки країни та за її 

межі, з квітня проводилася щотижня, а іноді й щодня.  

Протягом року функціонувала мала та велика педагогічні ради, на засіданнях яких 

розглядалися питання про затвердження плану роботи колективу, допуск студентів до 

сесій, випускних іспитів і атестації випускників, про поточну та підсумкову роботу 

колективу, про дистанційне навчання та складнощі його організації в умовах війни тощо. 

Проблематика засідання тематичної педради І півріччя була передбачуваною – 

«Стан організації навчального процесу у коледжі в умовах воєнного часу» (27.04.2022 р.). 

Доповідачами на засіданні були М. Яворська, О. Міхалєва, Н. Пасічник. У переліку 

ухвалених рішень педради був затверджений Порядок проведення атестації випускників 

2022 року та вимоги до кваліфікаційних іспитів випускників. 

Друга тематична педрада за темою «Стан дистанційного навчання у коледжі та 

способи покращення якості освітнього процесу онлайн», відбулася  23.11.2022 р. 

Доповідачами виступили директорка коледжу М. Яворська, завідувачка НМК О. 

Міхалєва, викладачі коледжу - В. Даниш (ЦК «Теорія музики»), О. Воронкін і В. Філончук 

(ЦК «Загальноосвітні і  соціально-гуманітарні дисципліни») та всі голови циклових 
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комісій. З питаннями результатів І атестації знань студентів і аналізом поточної 

навчальної дисципліни доповіла заступник директора з НВР Н.Сінченко. 

З початком воєнних дій у країні та продовженням дистанційної роботи у коледжі вся 

організаційна, навчально-виховна, методична робота координувалася за технічної 

підтримки навчально-методичного кабінету в особі його завідувачки та методиста 

коледжу. Протягом квітня – червня і далі, без перерви на відпустку, щотижнево 

проводилися адміністративні наради при директорові та наради з головами циклових 

комісій з нагальних питань відновлення стабільності в організації навчального процесу, 

забезпечення психологічної підтримки викладачам і студентам, постраждалих під час 

активних бойових дій у регіоні, забезпечення сприятливих умов з підготовки та 

проведення атестації випускників і перевідної літньої сесії, завершення навчального року 

та планування і організація освітнього процесу нового 2022-2023 навчального року. З 

цього часу всі заходи відбувалися на платформах Google Classroom, Google Meet, Zoom. 

Навчально-методичним кабінетом в цьому режимі було здійснено таку роботу:  

- організація і забезпечення технічної підтримки педагогічним працівникам під час 

проведення педагогічних та адміністративних онлайн-нарад; 

- адміністрування Viber- і Telegram-груп педагогічних працівників і студентів 

коледжу (інформаційна підтримка під час дистанційної роботи); 

- розробка документа, що регламентує внутрішнє забезпечення  якості освіти на 

випускному курсі  у 2022 році та якісне його завершення «Порядок проведення атестації 

випускників 2022 року; 

- розробка вимог до кваліфікаційних іспитів випускників 2022 року; 

- спільно з головами ЦК розроблені програмні вимоги творчого конкурсу з фаху й 

сольфеджіо та теорії музики для вступників 2022 року спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво»; 

- організація та інформаційно-комунікаційна і технічна підтримка забезпечення 

заходів  Атестації випускників, «Випускний 2022», «1 вересня – День знань», семінару-

практикуму «Мистецтво XXI століття», студентської конференції 09.12.22р. 

 

Протягом року члени ради брали активну участь у роботі онлайн-нарад, семінарів МОНУ, 

ДСЯОУ, обласних нарад, засідань ОМО, семінарів, конференцій з нагальних питань 

культурно-мистецької освіти, серед яких були: організація освітнього процесу, щодо 

методичних рекомендацій складання освітньо-професійних програм фахової передвищої 

освіти та навчальних планів тощо  - 01.04.2022, 06.04.2022, 08.04.2022, 12.04.2022, 

15.04.2022, 06.05.2022, 13.05.2022, 24.05.2022, 02.06.2022, 09.06.2022, 23.06.2022, 29.06.22, 

25.08.2022, 23.12.22.  

  Серед методичних заходів, які були організовані і проведені у 2022 році були 

такі: 

-  в рамках щорічного методичного заходу «Тиждень практики», протягом лютого 

2022 року були організовані відвідування відкритих показових занять та майстер-класів 

викладачів закладів початкової мистецької освіти як заходів з педагогічної практики;  

-  з метою активізації підготовки студентів ІV курсу до атестації випускників і 

виявлення якісного рівня залишкових знань напередодні атестації випускників з «Основ 

педагогічної майстерності» і «Хорознавства та методики роботи з хором», протягом 

квітня-травня 2022 року були проведені прослуховування з дисциплін «Методика 

навчання гри на інструменті», «Методика викладання хорових дисциплін», «Психологія і 

педагогіка», «Методико-виконавський аналіз педагогічного репертуару» та «Хорознавство 

та методика роботи з хором»;  

- протягом року велася методико-профорієнтаційна робота на відділах. Викладачі 

намагалися і дистанційно, і очно підтримувати творчі зв’язки з підшефними мистецькими 

школами та проводили консультації для абітурієнтів. На виконання рекомендацій 
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методиста Н. Пасічник щодо активізації профорієнтації з залучення охочих вступити у 

СФККМ ім. С. Прокоф’єва, були надіслані листи на мистецькі школи області з проханням 

надати інформацію про випускників 2022 року, а потім отримані матеріали ретельно 

оброблялися кожною цикловою комісією. Крім цього, 8 лютого був організований і 

проведений профорієнтаційний захід з запрошенням учнів ЗОШ № 5 м. Сєвєродонецьк 

«Ти і твоя майбутня професія». А 3 червня 2022 року, вже в умовах воєнного стану в 

країні організований і проведений День відкритих дверей для абітурієнтів 2022 року і їх 

батьків за участю викладачів коледжу на платформі Google Meet, в рамках якого крім 

професійної консультації з фаху, теорії музики і сольфеджіо та української мови для 

абітурієнтів, для батьків була організована віртуальна екскурсія по коледжу. Протягом 

червня й до середини липня 2022 року організовувалися онлайн і офлайн консультації для 

вступників 2022 року, але, на жаль, регіональне замовлення на набір першокурсників не 

було затверджене і вступна кампанія, яка ретельно готувалася в тяжких умовах війни, 

була скасована, а коледж втратив охочих абітурієнтів вступити на навчання саме в наш 

заклад освіти. 

- 29 жовтня 2022 року на базі Сєвєродонецького фахового коледжу культури і 

мистецтв імені Сергія Прокоф’єва відбувся щорічний обласний семінар-практикум 

«Мистецтво XXI століття (проблеми педагогіки та виконавства)» для педагогічних 

працівників мистецьких закладів в рамках підвищення професійного рівня педагогічних 

працівників на платформі Zoom. Цьогоріч статус заходу з «обласного» розширився до 

«відкритого обласного», оскільки до участі були запрошені слухачі з інших областей. 

Крім викладачів мистецьких шкіл Луганської області, більшість яких у цьому році 

вимушено переміщені в різні куточки України і світу, але з великим бажанням долучилися 

до відеозустрічі, учасниками семінару стали викладачі закладів початкової й фахової 

передвищої мистецької освіти Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької, 

Кіровоградської областей. Доповідачами семінару були запрошені справжні фахівці своєї 

справи, прогресивні педагоги-практики, серед яких - лауреат міжнародних конкурсів, 

професор Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, PhD (доктор 

філософії у психології), заслужений працівник освіти України Всеволод ЗЕЛЕНІН з 

майстер-курсом на тему «Психологічна стійкість в умовах війни: практики для фахівців 

мистецьких професій»; - в.о. декана виконавсько-музикознавчого факультету, старший 

викладач кафедри хорового диригування Харківського національного університету 

мистецтв ім. І. П. Котляревського, доктор філософії Олексій ФАРТУШКА з лекцією на 

тему «Музичне мистецтво у нових реаліях: питання менеджменту та маркетингу»; - 

музикознавець, викладач-методист Львівського музичного фахового коледжу імені С. 

Людкевича Роксоляна ГАВАЛЮК з лекцією на тему «Молодший Моцарт: мистецькі 

мости у Європу крізь війну». Всі теми виступів були цікавими, своєчасними, методично і 

практично цінними для кожного слухача. 

- 9 листопада 2022 року організовано та проведено захід до Дня української 

писемності та мови - участь викладачів і студентів у написанні Всеукраїнського 

радіодиктанту національної єдності (дистанційно на платформі Google Meet); 

- 9 грудня 2022 року на базі коледжу відбулася IV Обласна відкрита науково-

практична студентська конференція «Українська музична культура очима молоді: 

теоретичний, історичний і педагогічний аспекти». Методичний форум розпочався з 

привітань  начальниці управління культури, національностей, релігій та туризму 

Луганської обласної державної адміністрації, заслуженого працівника культури України 

Аліни АДАМЧУК, директорки Сєвєродонецького фахового  коледжу культури і мистецтв 

імені Сергія Прокоф’єва, заслуженого діяча мистецтв України Марини ЯВОРСЬКОЇ та 

професорки, завідувачки кафедри теорії музики Київської муніципальної академії музики 

ім. Р.М. Глієра, кандидатки мистецтвознавства Тетяни ДУГІНОЇ. Попри всі складнощі 

воєнного стану з відключеннями електроенергії і нестабільності зв’язку, наш коледж 

продовжує бути осередком світла та знань. Захід був організований і проведений 
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дистанційно на платформі Google Meet, що викликало потребу до використання нових 

можливостей і необхідності знаходити нові форми подачі матеріалу. З року в рік 

конференція збільшує географію учасників і поглиблює коло тем, які висвітлюються 

спікерами. Цього року в конференції взяли участь студенти КЗ «Бахмутський фаховий 

коледж  культури і мистецтв ім. І. Карабиця», КЗ ЛОР «Дрогобицький музичний фаховий 

коледж ім. В. Барвінського», Коломийського педагогічного фахового коледжу Івано-

Франківської обласної ради, ВСП «Рівненський музичний фаховий коледж Рівненського 

державного гуманітарного університету», Хмельницького фахового музичного коледжу 

ім. В.І.Заремби, Київської муніципальної академії ім. Р.М.Глієра та Сєвєродонецького 

фахового  коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва. На конференції були 

заявлені 46 студентських робіт, 24 роботи - підготовлені викладачами і студентами 

СФККМ ім. С. Прокоф’єва, теми яких висвітлювали питання історії українського 

музикознавства, педагогіки, культурології, питання розвитку гармонічного слуху та 

специфіки музичних інтонацій, творчі портрети композиторів та виконавців різних епох та 

напрямків. 26 учасників виступили онлайн і представили цікаві, актуальні і ґрунтовні теми 

досліджень. Доповіді, оздоблені презентаціями та особистим виконавством, 

продемонстрували блискучий талант усіх учасників як спікерів, музикантів-дослідників і 

виконавців. За матеріалами конференції традиційно створена завідувачкою НМК коледжу 

О. Міхалєвою в електронному форматі збірка.  

- У 2022 році робота з підготовки до атестації  викладачів і концертмейстерів, яка 

мала відбутися у жовтні-листопаді була скасована відповідно до наказу Міністерства 

культури та інформаційної політики України від 26.05.2022 року № 179 «Про внесення 

зміни до пункту 4 наказу Міністерства культури України від 12 липня 2018 року № 628 

«Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури», 

наказу МОН України «Про перенесення строку проведення керівників, їх заступників, 

інших педпрацівників навчально-методичних (науково-методичних) центрів (кабінетів) 

професійно-технічної освіти, що підпорядковуються МОН, №239 від 14.03.2022 року. З 

метою затвердження порядку проведення атестації педагогічних працівників на період дії 

воєнного стану був виданий наказ про перенесення проведення чергової атестації 

педагогічних працівників коледжу Бражко Г.В., Бражнікової Ю.Б., Міхалєвої О.Є., Сачлі 

В.І., Воронкіна О.С. та позачергової – Бондарчук В.Ю. у 2022-2023 навчальному році на 

наступний рік після завершення дії воєнного стану в країні та наступні три місяці після 

його припинення або скасування. Разом з цим, зазначені зміни не стосуються обсягу 

підвищення кваліфікації, які повинен пройти педагогічний працівник для проходження 

перенесеної атестації. Отже, методичною службою коледжу протягом року 

координувалася робота з підвищення професійної кваліфікації викладачів і 

концертмейстерів коледжу.  

- Заходи з підвищення кваліфікації: 

- стажування в рамках програми ІІІ Всеукраїнського науково-творчого проєкту 

«Сучасне музикознавство та виконавство: від теоретичного музикознавства до 

виконавської практики» Київської муніципальної Академії музики ім. Р. М. Глієра - 14-19 

лютого 2022  (м. Київ) в онлайн-режимі, тривалість навчання – 120 год./ 4 кредити ЄКТС – 

23 педпрацівників коледжу; 

- практичний семінар «Шляхи та джерела формування педагогічної майстерності 

куратора групи ЗФПО» на базі «Науково-методичного центру вищої та фахової 

передвищої освіти», 16.02.2022 р. (м. Київ), обсягом 8 год. - Саморядова К.І., Бражнікова 

Ю.Б., Булекова О.В., Губанова Л.І., Шалайкіна О.А., Філончук В.В., Юрченко Н.Г.; 

- тестування на національній онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта» на тему 

«Цифрограм для вчителів» та «Цифрограм 2» (лютий 2022 р.) – всі педпрацівники 

коледжу; 
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- онлайн-семінар «Психологічна підтримка особистості у кризових ситуаціях»,  

МОН України, «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти», 

26.05.2022, обсягом 8 годин або 0,26 кредитів  ЄКТС – Сінченко Н.В.; 

- науково-практична конференція -  ІІ Всеукраїнський  відкритий Круглий стіл 

«Сучасна мистецька освіта в умовах війни»  на базі  Харківського національного 

університету мистецтв ім. І. Котляревського, 28.05.2022 р., обсягом 15 годин/0.5 кредитів 

ЄКТС. - Даниш А., Рудницький А.Р., Рудницька С.І., Саморядова К.І., Скрипнік Л.М., 

Бондарчук В.Ю.; 

- онлайн-семінар з підготовки працівників (внутрішньо корпоративних експертів) 

відповідальних за підготовку до акредитаційної експертизи ЗФПО - 02.06.2022  (м. Київ), 

обсягом 30 год/1 кредиту ЄКТС – Міхалєва О.Є., Сінченко Н.В.; 

- практичний онлайн-семінар від МОНУ «Цифрові інструменти Google для 

представників вищої та фахової передвищої освіти» (23.06.2022 р.) обсягом 2 год. - 

Саморядова К.І., Міхалєва О.Є., Скрипнік Л.М., Бондарчук В.Ю.; 29.06.2022 р. - 

Бондарчук В.Ю.; 

- семінар-практикум «Мистецтво XXI століття» (проблеми педагогіки та 

виконавства), 29 жовтня 2022 року в онлайн-режимі, тривалість навчання – 4 год./ 0, 13 

кредити ЄКТС – всі викладачі коледжу. 

Крім цього, під час режиму дистанційної роботи протягом календарного року 

педагогічні працівники коледжу індивідуально підвищували свою кваліфікацію за різними 

видами освітніх послуг з питань інклюзії, особливостей дистанційного навчання, 

вдосконалення рідної мови, цифрової грамотності тощо на платформах «Всеосвіта», 

«НУШ», «На урок», ПРОМЕТЕУС, «Освіторія», Inschool Hub тощо. 

Протягом навчального року методичним кабінетом виконувалася й така методична 

робота: 

-        оновлення навчальних і робочих програм (голови ЦК); 

-        редагування та обробка матеріалів методичних доповідей, рефератів, 

повідомлень для участі в наукових конференціях, семінарах; 

-        контроль рецензування методичних розробок та навчально-методичних 

матеріалів викладачів музичних коледжів та мистецьких шкіл області у період січень-

лютий 2022 р.;  

-        надання допомоги викладачам коледжу в удосконаленні навчально-

методичного комплексу дисциплін (створені методичні рекомендації щодо оновлення  

навчально-методичних матеріалів); 

-        з метою вдосконалення методики проведення занять була скоординована 

робота  з проведення відкритих індивідуальних і групових онлайн занять; 

-        контроль роботи викладачів з ведення методичної документації. 

 

Індивідуальна методична робота викладачів організовувалася протягом року та 

представлена такими видами і формами: 

-  створення методичних розробок, доповідей, повідомлень, рецензій, оркестровок, 

аранжувань музичних творів, статей на сайт коледжу, в газету «ART-мозаїка», відео 

уроків, відео роликів, концертних номерів тощо; 

-  підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях; 

-  публікації у фахових виданнях викладачів – Воронкін О.С., Бражнікова Ю.Б.;  

-  підготовка студентів і учнів ШПП до участі у виконавських конкурсах і 

концертах. 

Методична робота у коледжі, як обов’язковий і важливий вид діяльності закладу, у 

2022 році включала багато різних напрямків, серед яких - вдосконалення професійного 

рівня педагогічного колективу і методики викладання навчальних дисциплін; підвищення 
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ефективності та якості проведення усіх видів занять в онлайн режимі; постійний 

моніторинг якості навчальних досягнень здобувачів освіти і забезпечення необхідних 

умов освітнього процесу в умовах війни; організація науково-дослідницької діяльності 

педагогічних працівників і здобувачів освіти і, як результат, участь у науково-практичних 

конференціях і, зокрема студентських; організація і проведення щорічного обласного 

семінару-практикуму, який у 2022 році відбувся як відкритий методичний форум для 

педпрацівників мистецьких закладів не тільки Луганської  області, а об’єднав колег із 

різних регіонів країни та  організація і проведення IV Обласної відкритої науково-

практичної студентської конференції «Українська музична культура очима молоді: 

теоретичний, історичний і педагогічний аспекти».  

На наступний 2023 рік методична служба закладу має багато планів щодо навчально-

методичної діяльності коледжу, серед яких - масштабна робота з підготовки до 

акредитації спеціальності 025 «Музичне мистецтво» освітньо-професійного ступеня 

«фаховий молодший бакалавр», але здійснення всіх планів залежить від переможного 

миру в країні.  

 

ІV. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

    У 2022 р. склались дуже несприятливі умови для здійснення виховної роботи серед 

студентів коледжу: з 24 лютого 2022 р. почалася збройна агресія РФ на території 

Луганської області і майже всієї України. Виховна робота адміністрації, голів циклових 

комісій, класних керівників і практичного психолога відбувалась через телефонний та 

Інтернет-зв'язок. 

    Педагогічний колектив проводив виховну діяльність у двох напрямках: національно-

патріотичне виховання та індивідуальна робота з усім контингентом. Студенти та їх 

батьки потребували психологічної підтримки та допомоги, і колектив добре справився із 

цим викликом часу. Всі студенти опанували себе і продовжили онлайн заняття. До кінця 

навчального року ніхто зі студентів не був відрахований, а випускники успішно склали 

атестацію. 

    Робота Студентської ради відбувалась на рівні спілкування в малих групах. Згідно з 

планом роботи збиралися її засідання. Вони стосувалися підготовки заходів до пам’ятних 

дат, до Дня народження коледжу, випуску, Дня захисників і захисниць України, 

Всеукраїнського дня вишиванки, Дня української писемності і мови, Дня Гідності і 

Свободи тощо. Студентська рада надавала допомогу педагогам у підготовці та організації 

семінару-практикуму «Мистецтво ХХ1 століття (проблеми педагогіки та виконавства у 

школах естетичного виховання)» та в Обласній студентській конференції «Українська 

музична культура очима молоді: теоретичний, історичний і педагогічний аспекти». Члени 

Студентської ради завжди на зв’язку зі студентами, які потребують психологічної 

допомоги. Вони є ініціаторами багатьох загальноколеджних заходів. 

    Велику роботу провели педагоги циклової комісії теорії музики в клубі «Інтелектуал» і 

викладачі циклової комісії загальноосвітніх та соціально-гуманітарних дисциплін у клубі 

«Відродження».Згідно з планом у клубі «Інтелектуал» проведено такі засідання: «Оксана 

Линів – надзвичайна українка» (квітень); «Юрій Шутко. Золота флейта України» 

(вересень); «Мирослав Скорик. Пам’яті великого митця» (жовтень); «Щедрику» 

М.Леонтовича 100 років»(грудень) та ін. За планом працював і клуб «Відродження», в 

якому відбулись заходи до Дня Соборності України (січень), до Дня Гідності і Свободи 

(лютий), до Всеукраїнського дня вишиванки (травень), до Дня захисників і захисниць 

України (жовтень), до Дня Гідності і свободи (листопад), до 300-річчя від дня народження 

Г.Сковороди тощо. Класні керівники були постійно на зв’язку зі своїми вихованцями і 

підтримували їх морально, надавали допомогу в організації дистанційного навчання. 

Періодично вони збиралися на засідання семінару класних керівників. На цьому зібранні  

обговорювались форми і методи національно-патріотичного, морально-правового, 
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трудового, естетичного, екологічного, сімейно-родинного і фізичного виховання 

студентів. Під керівництвом практичного психолога  обговорювались питання планування 

роботи, визначались актуальні теми виховних годин. Класні керівники доповідали про 

стан навчальної дисципліни студентів, про місце знаходження їх та психічний стан, про 

умови життя й нагальні проблеми вихованців. Ділилися досвідом своєї роботи щодо 

підготовки і проведення онлайн виховних годин і заходів до свят та пам’ятних дат. 

    За звітний період колективом коледжу було проведено такі заходи: 

-  інформаційна година до Дня Єднання (22 січня 2022 р.); 

-  літературна вітальня «Романтик-мрійник» до 210 річниці від дня народження Ч.Діккенса 

(лютий  

    2022 р.); 

-   інформаційна година до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні (лютий 2022 р.); 

-   круглий стіл до Всесвітнього дня космонавтики «Україна – космічна держава» (квітень 

2022 р.); 

-   онлайн захід до Всеукраїнського дня вишиванки (19.05.22 р.); 

-   онлайн свято «День народження коледжу» (1.06.22 р.); 

-   інформаційна година до Дня пам’яті і примирення (6.05.22 р.); 

-   урочисті збори, присвячені випуску-2022 і Дню Конституції України (28.06.22 р.); 

-   урочисті збори з нагоди Дня знань (1.09.22 р.); 

-   інформаційна година «Уроки 2 світової війни» (23.09.22 р.); 

-   перегляд фільму С.Лозниці «Бабин Яр.Контекст» (28.09.22 р.); 

-   вікторина «Як козаки куліш варили» (12.10.22 р.); 

-   відеопривітання до Дня захисників і захисниць України; літературно-музична 

композиція  

    «Козацькому роду нема переводу»; поетична композиція «Ми молимось за нашу 

Україну» 

    (14.10.22 р.); 

-   інформаційна година «Патріотизм має два кольори»; (20.10.22 р.); 

-  написання Радіодиктанту національної єдності; урок-змагання «Мудрість українських 

прислів’їв» 

    виховна година «Що без мови ми?» (09.11.22 р.); 

-  привітання студентів до Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного  

    мистецтва (9.11.22 р.); 

-   година спілкування, присвячена Міжнародному дню студентів (17.11.22 р.); 

-   урок-реквієм «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!»  

    (22.11.22 р.); 

-   засідання клубу «Інтелектуал» «Творча спадщина С.Крушельницької» (22.11.22 р.); 

-   виховна година «Магія голосу С.Крушельницької» (23.11.22 р.); 

- інформаційна година з переглядом документального кіно до річниці пам’яті жертв 

голодоморів 

    (25.11.22 р.); 

-   круглий стіл «Хоробрі серця України» (22.11.22 р.); 

-  виховна година «Світ ловив мене та не спіймав» до 300-річчя від дня народження 

Г.Сковороди (30.11.22 р.); 

-   літературні читання «Сад божественних пісень» (01.12.22 р.); 

-   година спілкування «Г.Сковорода – видатний український філософ» (02.12.22 р.); 

-   виховна година до Дня Збройних Сил України «Герої поряд з нами» (06.12.22 р.); 

-  обласна відкрита студентська конференція «Українська музична культура очима молоді: 

    теоретичний, історичний і педагогічний аспекти» (09.12.22 р.); 

-   концерт до Дня святого Миколая у школі педагогічної практики (19.12.22 р.) тощо. 

    Робота практичного психолога з перших тижнів війни була спрямована на допомогу в 

психологічній адаптації студентів у нових місцях проживання. Це були поради жити «тут і 
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зараз», необхідність прийняти той факт, що те, що сталося, вже сталося і нічого змінити не 

можна, треба почати жити з цього моменту. Для набуття психологічної стабільності 

пропонувалось не боятись просити допомогу в інших людей. Підключатись до різних 

видів діяльності, знаходити нових друзів, змінити ставлення до своєї життєвої ситуації. 

Співпрацювати з волонтерськими організаціями. Ніщо так не допомагає впоратися зі 

своєю бідою, як допомога іншим, хто потрапив у біду. Моделювати ситуації, в яких 

почуваєш себе в безпеці, використовувати спогади з дитинства. 

    Пізніше, коли студенти адаптувались жити в нових умовах, вони потребували допомоги 

в організації онлайн занять, раціонального режиму навчальних занять і відпочинку. 

Психологом надано практичні поради випускникам у підготовці до атестації, всі вони її 

склали успішно. 

    Під особливим контролем знаходяться студенти, які отримують соціальні стипендії. З 

ними і їх батьками налагоджено постійний зв’язок: проводяться опитування, бесіди, 

надаються поради. 

   Протягом року активно працювала стипендіальна комісія. До її складу входять директор 

коледжу, його заступник з навчально-виховної роботи, головний бухгалтер, практичний 

психолог, секретар навчальної частини, голови циклових комісій, класні керівники і 

представники студентського самоврядування. 

   Комісія збиралась на свої засідання за підсумками ІІ семестру 2021-2022 н.р. і І семестру 

2022-2023 н.р. для призначення академічних стипендій здобувачам освіти, а також для 

призначення соціальних стипендій студентам, які подавали для цього заяви. З липня по 

грудень 2022 року соціальні стипендії були призначені таким студентам: 

-  Мостовюк Анастасії – ІІ нар. 

-  Бублику Федору       -  ІІ нар. 

-  Коваленко Вікторії   -  IV ф-но 

-  Овчаренку Луцию    -  ІІ дух. 

-  Саприкіній Марії      -  II хор. 

-  Кузнецову Данилу   -  IV дух. 

-  Коваленко Вірі -  ІІІ хор. 

-  Твердохлєбовій Софії  - І стр. 

-  Плотнікову Даніїлу  -  ІІ стр. 

-  Тарасову Георгію -  IV інстр.ест. 

-  Разувалову Максиму - ІІ дух. 

   В грудні 2022 року стипендіальна комісія прийняла рішення заохотити найбільш 

активних студентів, які навчаються на «добре» і «відмінно», а також надати матеріальну 

допомогу студентам, які цього потребують. Це відбувається щорічно згідно з Положенням 

про матеріальну допомогу і заохочення студентів коледжу із залишку стипендіального 

фонду. Цього року 40 студентів отримали матеріальне заохочення, а 12 – матеріальну 

допомогу. 

    За десять місяців війни колектив коледжу зміг організувати стабільний навчально-

виховний онлайн процес. Ми максимально згуртувалися в ньому, незважаючи на 

географічну роз’єднаність. Онлайн простір надає нам усім, хто займається виховною 

роботою, невичерпні можливості для досягнення позитивного результату в роботі. Дає 

нам перспективу вдосконалення своїх знань, умінь і навичок у сфері ІКТ, постійно 

займатись самоосвітою, підвищувати свою кваліфікацію на вебінарах, тренінгах, 

семінарах-практикумах тощо. 

    Зараз на часі – бути на одній хвилі з нашими студентами; допомогти їм стати гідними 

своїх пращурів громадянами України та високопрофесійними фахівцями. 
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V. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

Основними принципами організації та проведення практики у Сєвєродонецькому 

фаховому коледжі культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва  є максимальне 

наближення навчання до умов майбутньої професійної діяльності, розвиток самостійності 

студента при постійному контролі та кваліфікованому керуванні викладача-консультанта, 

створення умов для розвитку творчих здібностей майбутнього педагога, митця.  

Коледж має чітко організовану, якісно сплановану та широкомасштабну систему 

виробничої діяльності студентів-практикантів відповідно до навчальних планів і  

документів, що її регламентують. 

Для кожного виду практики розроблені робочі програми, що регламентують   

завдання,  зміст  та обсяг діяльності студентів з відповідного виду практики, взаємодію з 

базовими предметами, вимоги до індивідуальних планів практикантів, критерії 

оцінювання тощо.   

Відповідно до кваліфікаційних вимог  проводяться такі види практики: 

-педагогічна практика; 

-концертмейстерська практика; 

-практика роботи з оркестром; 

-практика роботи з хором; 

-педагогічна практика з сольфеджіо; 

-педагогічна практика з музичної літератури; 

-лекторська практика; 

-виконавська практика. 

Практична підготовка студентів є однією з основних складових фахової підготовки 

здобувача освіти. Вона органічно входить у чітку систему фахової підготовки впродовж 

усього періоду навчання у коледжі та передбачає: 

- оволодіння здобувачами освіти сучасними методами, формами роботи у сфері їх 

майбутньої професії; 

- формування у здобувачів освіти професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи у реальних умовах; 

- виховання потреби систематично оновлювати свої знання й творчо їх 

застосовувати у практичній педагогічної або виконавської діяльності; 

- розвиток навичок науково-дослідної роботи; 

- формування навичок командної роботи; 

- підвищення здатності до працевлаштування; 

- отримання здобувачем освіти досвіду роботи, що необхідний для присвоєння 

професійної кваліфікації. 

2022 рік був найскладнішім за останні роки. Військовий стан, евакуація колективу 

коледжу, окупація Луганської області та воєнні дії на території України однозначно 

завадили повноцінному та якісному проведенню усіх запланованих заходів, але 

педагогічний колектив намагався у своїй професійній діяльності створити все, що 

можливо, використовуючи новітні технології навчання та найефективніші методи та 

форми підготовки майбутнього спеціаліста з таких видів практичного навчання: 

- Педагогічна практика 

- Концертмейстерська практика 

- Практика роботи з оркестром 

- Практика роботи з хором 

- Педагогічна практика з сольфеджіо 

- Педагогічна практика з музичної літератури 

- Лекторська практика 

- Виконавська практика 
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Практичне навчання у коледжі здійснювали викладачі-консультанти: О.Асєєва, 

Н.Пасічник, В.Бондарчук, К.Саморядова, Н.Скоморох, Л.Дірієнко, В.Вашколуп, 

Л.Дегтярьова, А. Рудницький, Л.Волошина, А.Даниш, О.Мiхалєва, Л.Сiдорова, 

О.Горобинська, Г.Бражнікова, Ю.Бражнікова, Д.Попенко, Ю.Вірютіна. Зусилля 

викладачів коледжу були спрямовані на виховання та підготовку кваліфікованих фахівців, 

які здатні до творчої праці. Протягом року викладачі-консультанти коледжу навчали 

студентів практикантів: 

- самостійно готувати і проводити індивідуальні та групові онлайн-заняття з 

учнями; 

- розробляти поурочні і тематичні плани занять, планувати позакласну концертну, 

музично-естетичну та профорієнтаційну онлайн-роботу; 

- працювати онлайн  в ролі керівника аматорського колективу (хору, оркестру); 

- вести документацію (класний журнал, щоденники учнів, індивідуальні плани, 

щоденники практикантів), готувати дидактичний матеріал; 

Базами навчально-виробничої практики здобувачів освіти СФККМ ім. С. Прокоф’єва 

у цьому році були: 

- школа педагогічної практики  

- оркестр духових інструментів  

- оркестр народних інструментів  

Школа педагогічної практики при коледжі є основною базою практичної діяльності 

студентів. У ній навчається 33 учні на 6 відділах: фортепіано – 5 осіб, струнні інструменти 

– 5 осіб, духові та ударні інструменти – 5 осіб, народні інструменти – 6 осіб, спів – 9 осіб, 

хорове диригування – 3 особи. 

Керівництво з практичного навчання в коледжі здійснювали компетентні викладачі – 

старші консультанти: 

- Бондарчук В.Ю. (ОПП «Фортепіано»); 

- Скоморох Н.В. (ОПП «Оркестрові струнні інструменти»); 

- Тимощук С.А. (ОПП «Оркестрові духові та ударні інструменти»); 

- Волошина Л.Ю. (ОПП «Оркестрові народні інструменти»); 

- Сiдорова Л.М. (ОПП «Хорове диригування»); 

- Вірютіна Ю.С. (ОПП «Теорія музики»); 

- Бражнікова А.Б. (ОПП «Академічний та естрадний спів»).  

Робота школи  педагогічної практики проводилася згідно з графіками  проведення  

навчально-методичних  заходів  та розкладів  з усіх видів практики для студентів ІІІ - IV 

курсів. На ІІ семестр 2021-2022 н.р. було заплановано велика кількість заходів з 

практичного навчання і почався семестр доволі активно. 09.02.2022. студенти-

практиканти ІІІ-ІV курсів ОПП «Хорове диригування» відвідали заняття з вокалу та 

хорового співу викладачів Рубіжанської МДШМ Ганшиної О.А з метою ознайомлення з 

методами і формами роботи, придбання навичок і вмінь з викладання предметів вокалу та 

хорового співу. 

22.02.2022р. студенти-практиканти ІІІ-ІV курсів ОПП «Теорія музики» відвідали 

заняття з сольфеджіо та музичної літератури викладачів Сєвєродонецької ДМШ № 1 

Фомич В. та Шуліки А. з метою ознайомлення з методами і формами роботи, придбання 

навичок і вмінь з викладання предметів.  

З 24.02.2022 р. студенти-практиканти, які не мали стійкого інтернет-зв’язку, під 

керівництвом викладачів-консультантів займалися іншими видами навчально-методичної 

роботи (працювали з документацією, писали реферати на теми практичного навчання з 

методичним аналізом творів своїх учнів, готували методичні доповіді, писали психолого-

педагогічні характеристики своїх учнів, робили підбір репертуару для учнів та робили 

анотації до цих творів та ін.).  

Традиційним і дуже важливим заходом ІІ семестру 2022-2023 н.р. завжди був 

«Тиждень  практики», в рамках якого щорічно проходили відкриті заняття студентів-
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практикантів, відкриті заняття провідних фахівців мистецьких шкіл, відкриті засідання 

студентських циклових комісій та ін. 

На жаль «Тиждень практики» 2022 р. не відбувся з причини воєнних дій на території 

області, але деякі студенти змогли за допомогою новітніх технологій провести відкриті 

заняття зі своїми учнями: 

- Батуркіна Є., IV х. - показовий урок 12.05.2022 з занять вокалом (1 рік навчання) 

зі своєю ученицею Дубровіною Златою (1 клас) працювали в додатку Google Meet. 

- Ломакіна К., IV х. - показовий урок 10.05.2022 з вокалу (7 клас) з ученицею 

Омельченко Софією (7 клас) працювали в додатку Google Meet. 

- Борисенко М., IV х. - показовий урок 13.05.2022 зі своєю ученицею Бобровською 

В. (1 клас) з вокалу працювали в додатку Google Meet. 

- Педь Є., IV т. - показовий урок 05.05.2022 з сольфеджіо з теми: «Ліричні пісні в 

українському фольклорі» (1 клас) онлайн. 

- Малахова Є., IV т. - показовий урок 16.05.2022 з сольфеджіо з теми «Д7 з 

оберненням та розв’язанням в тональності» (5-6 клас) онлайн. 

У зв’язку з воєнним станом та евакуацією колективу коледжу навчальний процес 

здійснювався дистанційно. Протягом року дистанційно проводились засідання 

методичного об’єднання старших консультантів навчально-виробничої практики та 

студентських циклових комісій, здійснювалась перевірка навчальної документації 

(календарно-тематичні плани, журнали групових та індивідуальних  навчальних занять, 

плани занять та інше). Згідно з навчальним планом у травні 2022 р. були проведені 

прослуховування студентів IV курсу з Державної атестації «Основи педагогічної 

майстерності» та у червні відбулася державна атестація 

Академічні концерти та технічні заліки учнів школи практики в ІІ семестрі 2021-

2022 н.р. були проведені частково, за неможливістю у студентів та учнів ШПП виходу на 

онлайн-зв’язок (багато дітей виїхали з міста на територію України та за кордон без 

інструментів та не мали інтернет-ресурсів). Для тих студентів, які не мали можливостей 

зв’язку зі своїми учнями було розроблено пакет документів та видів робіт, який давав 

змогу викладачам оцінити роботу з навчально-виробничої практики студента. 

Наприкінці навчального року було проведено онлайн-захист курсових робіт з 

методики викладання сольфеджіо та музичної літератури студентами II теоретичного 

курсу Приходько І. та Дашевською А. 

У травні 2022 р. за допомогою додатка Google Meet було організовано та проведено 

випускні іспити учнів школи педагогічної практики з музичної літератури та сольфеджіо.  

Профорієнтаційна робота складалася з надання методичної допомоги викладачам 

мистецьких шкіл Луганської області та консультацій для абітурієнтів. Протягом року при 

кабінеті-музеї С.Прокоф’єва відбувався онлайн-лекторій для учнів загальноосвітніх шкіл 

міста згідно з графіком роботи. В обсязі предмета “Лекторська практика” студентки III-IV 

курсу провели заплановані лекції для учнів музичних та загальноосвітніх шкіл та студентів 

коледжу: 

- Лекція 19.05.2022 з теми: "Модерний балет - модний балет?" (Педь Є.). 

- Лекція 01.02.2022 з теми: "Там, де танцюють меблі" за балетом М.Равеля "Дитя і 

чари" (Педь Є.). 

- Лекція 21.05.22 з теми: «Музика як невід’ємна складова мультфільмів» (Малахова 

Є.)     

У червні було проведено «День відкритих дверей» онлайн. На цьому заході, який 

проводився у додатку Google Meet, були присутні викладачі, адміністрація та абітурієнти.  

Атестацію випускників з предмета «Основи педагогічної майстерності» було 

проведено на досить високому організаційному рівні. Більшість випускників змогли вийти 

на онлайн-зв’язок з екзаменаційною комісією та продемонструвати високий рівень 

професійних знань з практичного навчання.  

І семестр 2022-2023 н.р. почався з урочистостей до Дня Знань. Онлайн-захід зібрав 
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усіх студентів та викладачів на платформі Google Meet.  

Протягом семестру пройшли усі заплановані заходи, а саме:  

- засідання студентських циклових комісій 

- засідання методичного об’єднання старших консультантів 

- участь у семінарі практикумі «Мистецтво XXI століття (проблеми 

педагогіки та виконавства)»  

- організація взаємовідвідувань студентами та викладачами занять з 

практичного навчання 

- проведення відкритих занять студентів IV курсу 

- підготовка студентів до участі у IV обласної відкритої науково-практичної 

студентської конференції   «Українська музична культура очима молоді: 

теоретичний, історичний і педагогічний аспекти»  

- перевірка документації 

- проведення академічних концертів на відділах (онлайн) 

- підготовка  онлайн-концерту учнів школи практики «Ми діти твої, 

Україно!» 

Усі заплановані заходи були проведені у додатку Google Meet.  

01.10.2022 р. на сайті коледжу було оприлюднено онлайн-концерт до міжнародного Дня 

музики. Протягом семестру викладачі та студенти зробили велику кількість публікацій на 

сайті у  рубриках «Новини», «Щоденники війни», «Методична робота».  

29 жовтня 2022 року на базі коледжу відбувся традиційний обласний семінар-

практикум для викладачів ЗПМО «Мистецтво XXI століття» (онлайн). Усі студенти-

практиканти брали активну участь у цьому заході як слухачі. 

Протягом листопада студенти IV курсу провели відкриті показові заняття з 

педагогічної практики, в грудні було проведено академічні концерти на усіх відділах 

школи педагогічної практики (онлайн). 
       09.12.2022 відбулася  IV обласна відкрита науково-практична студентська 
конференція   «Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний і 
педагогічний аспекти», у якої взяли участь студенти коледжу як доповідачі.  
Традиційним завершенням І семестру 2022-2023 н.р. став онлайн-концерт учнів школи 

педагогічної практики  «Ми діти твої, Україно!» до дня Святого Миколая. Відеоконцерт 

було  розміщено  19.12.2022 р. на сайті коледжу. У концерті брали участь найкращі учні та 

колективи ШПП (солісти, ансамблі). Студенти-практиканти разом зі своїми учнями 

демонстрували свої досягнення у всіх видах практики. Концерт став логічним 

завершенням першого семестру. 

VІ. КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1 січень  Козлова К. ІV ф. (викл. Склярова Н.В.). Сольний концерт у Лисичанській 

ДМШ№2            

2 січень  Черепенко Н. IV ф. (викл. Асєєва О.В.). Сольний концерт у Сєвєродонецькій 

ДМШ№1 

3 18.04.22                                      Лебединський Д. ІІ ф. (викл. Асєєва О.В.), Норвегія, м. Древшьо. Участь у 

Пасхальному концерті в храмі   

4 28.04.22 Клешнева С. 8 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.), Латвія, 

м.Вентспілс. Участь у благодійному концерті «Молитва за Україну»  

5 30.04.22 Клешнева С. 8 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.), Латвія, 

м.Вентспілс. Участь у концерті в церкві   

6 03.05.22 Клешнева С. 8 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.), Латвія, 

м.Вентспілс. Виступ на відкритті художньої виставки «Весна 2022» в залі 

міської бібліотеки 
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7 19.05.22 Клешнева С. 8 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.), Латвія, 

м.Вентспілс. Участь у концерті до Дня Незалежності Латвії, к/з «Латвія»  

8 26.05.22 Лебединський Д. ІІ ф. (викл. Асєєва О.В.), Норвегія, м.Осло. Виступ на 

богослужінні                                                        

9 01.06.22 Клешнева С. 8 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.). Участь 

у концерті до Дня народження Коледжу 

10 01.10.22 Дашевська А. ІІІ теор. (викл. Яворська М.В.). Участь у концерті до 

Міжнародного дня Музики    

11 01.06.22                          Новік Р. випускник відділу 2021р. (викл. Асєєва О.В.) студент ІІ курсу 

ХНУМ. СФККМ ім.С.Прокоф’єва: Участь у концерті до Дня народження 

коледжу 

12 09.07.22 Сольний виступ студентки II курсу Макаренко С. (викл. Скоморох Н.В.) у 

концерті в  українській школі м.Руда Шльонська (Польща) 

13 01.09.22 Урочистий захід до Дня знань - «STEFANIA» cover відео - естрадний хор 

«Glorious», керівник Бражнікова Ю.Б., концертмейстер Поцелуєв М.О. 

13 28.09.22                                                                Лебединський З. 5 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.), 

Норвегія, м.Осло. Участь у концерті в церкві  

14 01.10.22 Сольний виступ студенки III курсу Коваленко Вікторії (викл. Саморядова К. 

І.,концертмейстер Бражко Г. В.) у концерті до Міжнародного дня музики 

15 01.10.22 До Міжнародного дня музики 

 Фотоколаж на архівний запис хорового твору О. Гончарук «Збережи 

назавжди» - жіночий склад хору коледжу, автор і керівник хору Міхалєва 

О.Е. 

Архівні записи концертних номерів 

 Муз. Н. Пасічник, вірші Н. Кулакової «Луганщина», « Музика - це життя» 

- вокальний ансамбль коледжу, керівник Г. Крупкіна, концертмейстер Н. 

Пасічник 

 Юлій Мейтус «Ой, посіяв козак гречку» - мішаний хор коледжу, керівник 

Ольга Міхалєва, концертмейстер Ганна Посошко  

 А.Кос-Анатольський «Ой,  ти дівчино» - Ілля Манчук, клас викладача 

Ольги Горобинської, концертмейстер Ольга Горобинська 

Презентація нового сольного концертного номеру 

 С. Джамаладінова «Чому квіти мають очі?» - студ. IV к. Анастасія 

Дємєнт’єва, клас викладача Юлії Бражнікової, концертмейстер Максим 

Поцелуєв 

Презентація cover відео 

Українська народна пісня «Ой, у лузі червона калина» - естрадний хор 

«Glorious», керівник Юлія Бражнікова, концертмейстер Максим Поцелуєв 

16 03.10.22 

 

Григор’єв А. ІІ нар (викл.  Даниша А.Д.) – участь у концерті до 

Міжнародного дня музики 

17 03.10.22 

 

Чєкарєва Т. ІV нар. (викл. Сачлі В.І.) – участь у концерті до Міжнародного 

дня музики  

17 14.10.22 До Дня захисників і захисниць України 

Поетична композиція «Ми молимось за нашу Україну» – студенти ОПП 

«Спів», автор і керівник Ірина Кабанова 

18 19.10.22 Виступ камерного оркестру (керівник Саморядова К.), розміщений на сайті 

коледжа «Щоденники війни» 

19 29.10.22    Соломатіна Валерія ІV нар.(викл. Волошина Л.Ю.), Польща, м. Краків, 

Будинок творчості. Сольний концерт « Душа домри»,  

концертмейстер Бражко Г. В. 
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20 30.10.22              Соломатіна Валерія ІV нар.(викл. Волошина Л.Ю.), Польща, м. Краків. 

Участь у концерті для учасників студії «Пантерея»,   

концертмейстер Бражко Г. В. 

20 05.11.22 Презентація нового відео на сайті коледжу 

«Спеціальна магічна операція» від українських відьом – «Враже» - ансамбль 

у складі Куриленко Т., Мазур Л., Бражнікова Ю., керівник Юлія Бражнікова 

20 06.11.22 Презентація нового відео на сайті коледжу 

 «Співаємо мовою країни, яка дала притулок» - «Tamta dziewczyna» 

(польська) - Буровіна М., клас викладача Юлії Бражнікової 

20 21.11.22 Урок-реквієм до Дня Гідності та Свободи 

 Літературна композиція «Мені болить моя країна» - Барсукова В., Ісаєнко 

О., Мазур Л., Куриленко Т., учні школи педагогічної практики 

 «Ой, у лузі червона калина» - естрадний хор «Glorious», керівник Юлія 

Бражнікова, концертмейстер Максим Поцелуєв 

20 21.11.2022 Нужда Г. ІІ теор. Участь у патріотичної онлайн-акції «Мені болить моя 

країна» 

20 06.12.22 До Дня Збройних Сил України  

«Ой, у лузі червона калина» - естрадний хор «Glorious», керівник Юлія 

Бражнікова, концертмейстер Максим Поцелуєв 

21 09.12.2022 Нужда Г. ІІ теор. (викл. Пасічник Н.Ф.). Участь в обласній відкритій 

науково-практичній студентській конференції   «Українська музична 

культура очима молоді: теоретичний, історичний і педагогічний аспекти» 

21 09.12.22   Лебединський Д. ІІ ф. (викл. Асєєва О.В.). Виступ на обласній відкритій 

науково-практичній студентській конференції «Українська музична культура 

очима молоді: теоретичний, історичний і педагогічний аспекти»   

22 09.12.22 Студентів III курсу Коваленко В. і Урядкіної Т. (викл. Саморядова К.І.), 

Макаренко С. (викл.Скоморох Н. В.). Участь у обласній відкритій науково-

практичній студентській  конференції «Українська музична культура очима 

молоді: теоретичний, історичний і педагогічний аспекти»  

23 09.12.22. Виступи на обласній відкритій науково-практичній студентській конференції 

«Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний і 

педагогічний аспекти» студентів: 

 Ільєнко К., «Хорове диригування», IІ курс. Керівник –Пономарьова Л.М. 

 Саприкіна М., «Хорове диригування», IІ курс. Керівник –Горобинська 

О.П. 

 Буровіна М., «Спів», IІ курс. Керівники –Булєкова О.В., Бражнікова Ю.Б. 

 Коваленко В., «Хорове диригування», IІІ курс. Керівник – Міхалєва О.Є. 

 Салахутдінова Є., «Хорове диригування», IІІ курс. Керівник – Сідорова 

Л.С.  

 Куриленко Т., «Спів», IІІ курс. Керівник – Бражко Г.А. 

 Баранцова С., «Спів», IV курс. Керівник – Бражнікова А.Б. 

 Фадєєнко Є., «Спів», IV курс. Керівник – Бражнікова А.Б. 

 Чмир І., «Спів», IV курс. Керівник – Бражнікова А.Б. 

 Дашевська А., «Теорія музики», ІІІ курс. Керівник – Яворська М.В. 

24 протягом 

року 

Студенти відділу виступали як солісти, серед них Фірюлін Я. ІV нар., 

Глазунов О. ІV нар. (викл.Даниша А.Д.) 

Батраков Д. ІV нар., Юрченко Г. ІV нар. (викл. Сачлі В.І.)  Захаренко А. І 

нар. (викл. Дегтярьової Л.О.) 

Дует у складі  Глазунова О. та Фірюліна Я., Соломатіної В. та Бобровського 

В. (викл.Даниша А.Д.), 

тріо акордеоністів у складі Батракова Д., Харшиладзе Л., Номіровського Д. 



23 

 

(викл. Сачлі В.І.) неодноразово брали участь у концертах різних рівнів в 

коледжі, а також за його межами 

25 09.12.22  Участь в обласній відкритій науково-практичній студентській конференції 

«Українська музична культура очима молоді: теоретичний, історичний і 

педагогічний аспекти» студентів: 

Соломатіна В.ІV нар. – керівник  Волошина Л.Ю.  

Бобровський В. ІV нар. – керівник  Даниш А.Д. 

Чекарєва Т. ІV нар. – керівник  Вашколуп В.В. 

26 19.12.22 Сольний виступ учениці 5 класу школи педагогічної практики Бабакіної З. 

(консультант Саморядова К. І., практикант студентка III курсу Коваленко В.) 

та учениці 3 класу Горшеніної Є. (консультант Скоморох Н.В., практикант 

студентка III курсу Макаренко С.) у концерті «Ми діти твої, Україно!» 

26 19.12.22 Концерт учнів школи педагогічної практики до Дня Святого Миколая «Ми 

діти твої, Україно!»  

 Bob Heatlie «Merry Christmas everyone», виконує естрадний хор «Glorious». 

Керівник - Юлія Бражнікова 

 Різдвяний гімн «Фа-ла-ла-ла», виконує учень 8 класу Барсуков Захар. 

Викладач-консультант Ольга Міхалєва, студент- практикант Діана 

Уварова 

 К. Комар «Змінити все», виконує Потоцька Єлизавета. 

Викладачконсультант Юлія Бражнікова, студент-практикант Лаура Мазур  

 П. Фідер «Ztracená bloudím», виконує Болтова Таїсія. 

Викладачконсультант Юлія Бражнікова, студент-практикант Олександра 

Ісаєнко 

 E. Doibani «No,No» Виконує Герасимюк Юлія - Викладач-консультант 

Юлія Бражнікова, студент-практикант Анастасія Дементьєва  

 З. Фурнье «La vie à deux» Виконує Сандрікова Владислава. Викладач-

консультант Юлія Бражнікова, студент-практикант Тетяна Куриленко  

 Укр. нар. пісня «Ой, хто, хто, Миколая любить?», виконує Калинько 

Вікторія, викладач-консультант Анна Бражнікова, студент-практикант 

Світлана Баранцова  

 Р. Грех «Святий Миколай», виконують Станіславова Аліса та Дудка 

Марія. Викладач-консультант Ольга Горобинська, студент-практикант 

Кирило Український 

 Музика Я. Степового, вірші Т. Шевченка «Утоптала стежечку», виконує 

Софія-Маріанна Омельченко. Викладач-консультант Ольга Міхалєва, 

студент-практикант Діана Уварова 

 Музика Н. Пасічник, слова Н. Кулакової «Луганщина», виконує вокальний 

ансамбль, керівник Л. Сідорова, концертмейстер Н. Пасічник.  

27 20.12.22 Лебединський З. 5 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.). 

Участь у концерті «Ми – діти твої, Україно!», у складі фортепіанного дуету 

27 20.12.22 Нужда Г. ІІ теор. (викл. Пасічник Н.Ф.). Участь у новорічному онлайн-

концерті учнів школи педагогічної практики «Ми діти твої , Україно!»  

28 20.12.22 Бабакіна З. 6 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.) Участь у 

концерті «Ми – діти твої, Україно!» 

29 20.12.22  Лебединський Д. ІІ ф. (викл. Асєєва О.В.). Участь у концерті «Ми – діти твої, 

Україно!» у складі фортепіанного дуету 

30 31.12.22   Лебединський Д. ІІ ф. (викл. Асєєва О.В.), Норвегія, м.Осло. Участь у 

Різдвяному концерті в церкві                                            

31 31.12.22 Лебединський З. 5 кл. школи педагогічної практики  (викл. Асєєва О.В.), 
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Норвегія, м.Осло. Участь у Різдвяному концерті в церкві                                                       

32 09.12.22 Агафонова В. IV теор. (Сінченко Н.В.) стаття для Всеукраїнській конференції 

«Музична Україніка» за темою:  "Оксана Линів - надзвичайна українка" 

33 09.12.22 Григорьєв А. IІ нар. (Даниш В.М.)  робота  "Кілька знімків" для 

Всеукраїнській конференції «Музична Україніка»  

23 09.12.22 Мазуріна А. IІІ дух. (Вірютіна Ю.С.) робота "Юрій Шутко. Золота флейта 

України" для Всеукраїнській конференції «Музична Україніка»  

23 09.12.22 Дашевська А. IІІ теор. (Сольоний Ю.І.) робота "Історія розвитку та 

походження мелізматики" для Всеукраїнській конференції «Музична 

Україніка»  

 

VIІ. КОНКУРСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я 

студента 

Курс Назва конкурсу, фестивалю, 

дата, місце проведення 

Місце ПІБ викладача, 

концертмейстер

а 

1.  Глазунов О. ІV 

нар. 

XXVІІ Всеукраїнський конкурс 

«Провесінь» м.Кропивницький, 

03 – 06.03.2022 р. 

Гран-

прі 

клас викладача-

методиста 

Даниша А. 

2.  Чєкарєва Т. ІІІ нар. XXVІІ Всеукраїнський конкурс 

«Провесінь» м.Кропивницький, 

03 – 06.03.2022 р. 

І 

премія 

клас викладача 

Сачлі В. 

3.  Батраков Д ІІІ нар. XXVІІ Всеукраїнський конкурс 

«Провесінь» м.Кропивницький, 

03 – 06.03. 2022 р. 

ІІ 

премія 

клас викладача 

Сачлі В. 

4.  Савосюк В. ІV 

нар. 

XXVІІ Всеукраїнський конкурс 

«Провесінь» м.Кропивницький, 

03 – 06.03.2022 р. 

ІІ 

премія 

клас викладача-

методиста 

Метьолкіна Г. 

5.  Номіровський Д. ІV 

нар. 

XXVІІ Всеукраїнський конкурс 

«Провесінь» м.Кропивницький, 

03 – 06.03. 2022 р. 

ІІ 

премія 

клас викладача-

методиста 

Метьолкіна Г. 

6.  Соломатіна В. ІІІ нар. XXVІІ Всеукраїнський конкурс 

«Провесінь» м.Кропивницький, 

03 – 06.03. 2022 р. 

ІІІ 

премія 

клас викладача 

Волошиної Л. 

7.  Ткачова В. ІV 

хор. 

XI Міжнародний 

багатожанровий конкурс-

фестиваль «Хай пісня скликає 

друзів», м. Чернівці  (12 грудня 

2022 р.) в онлайн форматі 

ІІІ 

премія 

клас викладача 

Сідорової Л. 

8.  Нужда Г. I теор. Музично-теоретична олімпіада  у 

межах Другого відкритого 

всеукраїнського конкурсу 

молодих музикантів, 18-

24.05.2022, м.Харкiв 

ГРАН-

ПРІ 

викладач 

Скрипнік Л. 

9.  Нужда Г. I теор. IV International festival 

competition «Сім нот», 7-

8.05.2022, м.Харкiв 

ГРАН-

ПРI 

викладач-

методист 

Пасічник Н. 

10.  Приходько І. IІ теор. Міжнародний фестиваль-конкурс 

«Зірковий Миколай» 

ГРАН-

ПРI 

викладач 

Губанова Л. 
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11.  Буднік М. ІV 

ест.спі

в 

Обласний фестиваль-конкурс 

нової української пісні, 

19.02.2022, м.Сєвєродонецьк 

I премія викладач 

Бражнікова А. 

12.  Салахутдинова Є. IІ хор. ІІ міжнародний фестиваль-

конкурс «Сплаш оф Арт» 

І премія 

 

викладач 

Губанова Л. 

13.  Луніна С. І 

ак.спів 

Всеукраїнський багатожанровий 

фестиваль талантів «Розправ 

крила, Україно» в рамках 

творчого проекту «Impressions 

AGENCY FEST”, 10.05.2022, 

м.Одеса 

диплом 

перемож

ця 

викладач 

Бондарчук В. 

14.  Гонтар Т. ІІІ 

ак.спів 

Всеукраїнський багатожанровий 

фестиваль талантів «Розправ 

крила, Україно» в рамках 

творчого проекту «Impressions 

AGENCY FEST”, 10.05.2022, 

м.Одеса 

диплом 

перемож

ця 

викладач 

Бондарчук В. 

15.  Ісаєнко О. ІІІ 

ак.спів 

Всеукраїнський багатожанровий 

фестиваль талантів «Розправ 

крила, Україно» в рамках 

творчого проекту «Impressions 

AGENCY FEST”, 10.05.2022, 

м.Одеса 

диплом 

перемож

ця 

викладач 

Бондарчук В. 

16.  Гонтар Т. ІІІ 

ак.спів 

Всеукраїнський багатожанровий 

фестиваль талантів «Розправ 

крила, Україно» в рамках 

творчого проекту «Impressions 

AGENCY FEST”, 10.05.2022, 

м.Одеса 

ІІ премія викладач 

Бондарчук В. 

17.  Педь Є. IV 

теор. 

XXII Міжнародна науково-
практична студентська 
конференція «Молоді 
музикознавці», 10-12.01.2022, 
м.Київ 

 викладач 

Ворочек І. 

 

18.  Нужда Г. I теор. Музично-теоретичній олімпіаді 
на базі ХНУМ ім. 
Котляревського, Харків, 

участь у 

Гран-

прі. 

Скрипнік Л.М 

 

VIIІ. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Основу інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу коледжу 

складають інформаційно-методичні фонди бібліотеки і відділу інформаційних 

технологій та бібліотечних послуг. Бібліотека Сєвєродонецького фахового коледжу 

культури і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва (надалі - коледж) за змістом бібліотечних 

фондів є універсальною, за призначенням – спеціальна (ст. 6, розділ ІІІ Закону «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу»), тобто Бібліотека є структурним підрозділом коледжу, 

який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке і документальне 

забезпечення навчально-виховного та наукового процесу в коледжі як в урочний, так і в 

позаурочний час. 

 У своїй діяльності бібліотека керується Конституцією України, Законами України 

"Про фахову передвищу освіту", "Про вищу освіту", "Про бібліотеки і бібліотечну 

справу", "Про національну програму інформатизації", підзаконними нормативно-
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правовими актами: Статутом коледжу, Правилами внутрішнього розпорядку коледжу, 

Положенням про бібліотеку, Положенням про дистанційну роботу бібліотеки.  

Своєю діяльністю бібліотека сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і 

культури, дотримуючись принципів гуманізму і демократії, пріоритету 

загальнолюдських цінностей та моралі. 

Основна задача бібліотеки та відділу інформаційних технологій та бібліотечних 

послуг - забезпечення повного, якісного і оперативного бібліотечно-бібліографічного та 

інформаційного обслуговування здобувачів фахової передвищої освіти, науково-

педагогічних працівників, співробітників коледжу та інших користувачів згідно з їх 

інформаційними запитами на основі широкого доступу до бібліотечних та 

інформаційних ресурсів.  

Основними напрямками діяльності бібліотеки є: 

- перетворення традиційної бібліотеки на бібліотечно-інформаційний центр в 

навчальному закладі, то б то на гібридну (комбіновану) бібліотеку, з формуванням 

фонду паперових та електронних ресурсів, наданням доступу до цих ресурсів, а також 

наданням широкого спектра інформаційних послуг всім категоріям користувачів, 

- використання електронних ресурсів для інформаційно-бібліографічного 

обслуговування користувачів, що дозволяє перейти на якісно новий рівень 

обслуговування, підвищує оперативність та забезпечує повноту задоволення 

інформаційних потреб користувачів, 

- впровадження автоматизованої інформаційної бібліотечної системи 

«УФД/Бібліотека», організації на її базі Електронного каталогу, 

- підтримка принципів відкритого доступу до методичних розробок викладачів,  

технології організації електронних архівів (репозитаріїв) відкритого доступу, 

- трансформація комунікативного простору бібліотека-користувач за допомогою 

застосування соціальних медіа у роботі бібліотек для організації та управління 

інформацією, надання до неї доступу, тим самим стимулювання подальшого розвитку 

бібліотечної діяльності та створення якісно нової комунікації із користувачами, 

- інтерактивна діяльність бібліотеки. 

Серед інформаційних послуг, що надає бібліотека: 

- проведення інформаційного пошуку матеріалів на запит студентів та викладачів 

коледжу в бібліотеках України та мережі Інтернет (як в друкованій, так і в електронній 

формі); 

- складання рекомендаційних списків додаткової літератури до дисциплін, що 

викладаються в коледжі; 

- тематичний пошук і складання бібліографічних покажчиків; 

- визначення класифікаційного індексу наукової роботи (УДК); 

- редагування списків літератури до курсових; 

- виконання бібліографічних довідок; 

розміщення на сайті методичних надбань коледжу (методичні видання, матеріали 

конференцій, семінарів тощо); 

- послуги віртуальної довідки; 

- послуги міжбібліотечного абонемента (МБА) та електронного доставлення 

документів (ЕДД); 

- презентації інформаційних ресурсів, віртуальні виставки, інтерактивні уроки, 

онлайн зустрічі, кінолекції; 

- методичні консультації з питань проведення інформаційного пошуку в мережі 

Інтернет, електронних БД і ресурсах бібліотек України та світу, архівах відкритого 

доступу. 

Під час пандемії 2020-2021 року працівника бібліотеки коледжу приклали 

максимум зусиль для організації фонду на електронних носіях інформації, в результаті 

чого бібліотека коледжу забезпечена наявністю Електронної бібліотеки, в базі якої 



27 

 

знаходяться скановані екземпляри ядра фонду бібліотеки, тобто контрольні екземпляри 

навчальної та нотної літератури, загальна кількість яких налічує більше ніж 10 тис. 

екземплярів. Електронна бібліотека має багатий фонд інструктивно-методичних 

матеріалів, навчальних програм, методичних збірок з різних спеціальностей (видання 

науково-методичного центру). Саме в цей нелегкий час працівники бібліотеки оновили 

інформацію на сайті коледжу в розділі «Загальна інформація» - «Бібліотека». 

Бібліотека забезпечена програмою електронного каталогу АБІС «УФД/Бібліотека», 

розробленого Українським Фондовим Домом, яка забезпечує швидкий пошук наявності 

літератури за запитом у фонді бібліотеки.  

Формування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до профілю коледжу 

культури і мистецтв та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. 

Комплектування фонду здійснювалося до 31.12.21 р. через книговидавництва та за 

рахунок подарунків.  

Книжковий фонд на 31.01.22р. складав з 44191 примірник, у тому числі: 

 Навчальна література – 12600 прим. (28,5%) 

 Нотна література –28071 прим. (63,5%) 

 Суспільно-методична література – 730 прим. (1,65%) 

 Художня література –2150 прим. (4,87%) 

 Наукова література –280 прим. (0,63%) 

 Довідкові видання – 360 прим. (0,83%) 

 Періодичні видання – 12 прим. 

Довідковий фонд нараховував 360 примірників енциклопедій (у тому числі 

«Енциклопедія сучасної України»; «Українська музична енциклопедія», 

«Енциклопедия искусства в 3 т.», «Літературна енциклопедія» тощо, довідників 

професійного та загального напрямків, словників). Підручники загальноосвітніх 

дисциплін налічуються в електронній бібліотеці коледжу в повному обсязі відповідно 

до навчальних планів, викладені українською мовою. Навчальна література за 

спеціальністю налічується в повному обсязі (теорія музики, світова  музична 

література, гармонія, сольфеджіо, методика викладання, історія музики та виконавства 

та інша) викладені українською, але бажано оновити  фонд літературою сучасних 

авторів.  

З 24 лютого 2022 року, з початку війни та  під час евакуації з територій, де 

ведуться бойові дії (внаслідок чого коледж та бібліотека тимчасово не можуть 

працювати у звичних умовах) велика відповідальність та випробування для 

працівників бібліотеки коледжу полягало в забезпеченні студентів та викладачів 

коледжу необхідною літературою в умовах дистанційного навчання. Виклик, який 

постав перед бібліотекою закладу з початком війни, змушує нас шукати засоби 

запровадження особливих форм роботи. Бібліотеки мають зберегти себе як важливий 

підрозділ освітнього закладу, який має основним завданням забезпечувати засобами 

інформації навчальний процес і свою читацьку аудиторію. Задля цього бібліотека 

запропонувала своїм користувачам вже відпрацьовані раніше форми дистанційної 

співпраці. Певною перехідною моделлю нашої роботи стала робота бібліотеки як 

віртуального офісу з наявністю електронних ресурсів та електронною бібліотечною 

базою.  

В онлайн режимі працівники бібліотеки, які мають зв'язок та знаходяться на 

території незалежної України, а також мають засоби комунікації і мають можливість 

виконувати роботу дистанційно через доступ до Інтернету подовжують надавати 

інформаційні послуги усім, хто бажає. Студенти та викладачі за допомогою заповненої 

форми заявки подають запит на електронну пошту бібліотеки коледжу та отримують 

необхідну літературу в електронній формі (e-mail бібліотеки: bibmuz@ukr.net). 

Загальні канали комунікації для користувачів: сторінка на сайті коледжу, e-mail 

бібліотеки, Месенджери (Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Viber). 

mailto:bibmuz@ukr.net
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Основним інформаційним провідником для користувачів є бібліотечний розділ на 

сайті коледжу  

У бібліотечному розділі на сайті коледжу: 

- Новини 

- Про бібліотеку 

- Інформаційні ресурси та корисні посилання 

- Послуги та сервіси 

- На допомогу освітньому процесу та класному керівнику 

- Репозитарій коледжу 

- Періодика коледжу - газета «Аrt-мозаіка» 

У розділі «Інформаційні ресурси» представлені: надходження до бібліотеки, 

передплачені періодичні видання, матеріали конференцій та семінарів, що організовані 

коледжем, медіапроєкти коледжу, бібліографічні видання бібліотеки, віртуальні 

виставки, онлайн уроки та презентації, календар знаменних дат. 

Бібліотека коледжу веде значну роботу з формування електронних колекцій 

навчально-методичної літератури. Список повнотекстових варіантів підручників та 

навчальних посібників, що рекомендовані при вивченні дисциплін надаються у розділі 

«На допомогу освітньому процесу». Документи згруповані за спеціалізаціями. Також в 

цьому розділі розміщені методичні матеріали, розроблені викладачами коледжу. Це 

дозволяє студентам не прив’язуватись до графіка роботи бібліотеки та наявності 

друкованого видання у фонді бібліотеки, а отримати навчальні матеріали незалежно від 

часу та місця знаходження за допомогою запиту через електрону пошту З метою 

накопичення, систематизації і зберігання в електронному вигляді інтелектуальних 

продуктів викладачів коледжу, надання відкритого доступу до них за допомогою 

Інтернет-технологій, поширення і популяризації цих матеріалів у середовищі світового 

мистецького товариства, на базі бібліотеки коледжу створений репозитарій 

(електронний архів публікацій викладачів). Доступ до матеріалів репозитарію 

організований через запит на сайті коледжу в розділі бібліотеки або через електронну 

пошту бібліотеки.  

Бібліотечний розділ на сайті коледжу має попит серед користувачів. Розділ 

забезпечує не лише стандартний набір послуг як-то надання інформації, пошук та 

перегляд документів, а і нестандартні послуги – онлайнова довідкова служба, 

доставлення документів. Добірка електронних корисних ресурсів (електронних 

каталогів, бібліотек, офіційних сайтів та довідкових ресурсів) робить його зручним у 

користуванні. 

В бібліотеці на час дистанційного навчання підготовлені онлайн заходи, як «Школа 

інформаційного комфорту», «Школа правової освіти і  фінансової грамоти», «Школа 

адаптації молоді у соціальному просторі», «Школа здорового способу життя», 

проводяться різноманітні майстер-класи, постійно оновлюється «Календар свят та 

пам’ятних дат», стенд інформації для членів профспілки коледжу, полиці з інформації 

для студентів та викладачів («В світі цікавого», роздруковані номери студентської 

електронної газети «АRT-мозаїка», інформація від медичної сестри коледжу, нові 

атестаційні матеріали та інше), оформлені діючі книжкові виставки: Моя Україна, 

Сторінки історії, Люби і знай свій край, Мистецтво України, Правове виховання, Рідна 

мова – солов`їна мова, Нові надходження.  

Для успішної та якісної роботи бібліотеки у 2023 році потрібно додатково: 

- навчання\перенавчання працівників;  

- пошук електронних безкоштовних каталогів в Інтернет мережі; 

- пошук волонтерів для отримання доступу до платних мереж отримання 

інформації; 

-  налагодження зв’язку з партнерами, читацьким активом. 
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 Всі заходи для реалізацій першочергових завдань бібліотеки були висвітлені в 

документі «Положення про роботу бібліотеки в дистанційному режимі» на 2022/2023 

навчальний рік.  

 

ІХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Загальна сума фінансування з обласного бюджету у 2022 році по загальному 

фонду становила 17594,322 тис. грн.: 

  

Заробітна плата 

 

  12779,959 тис. грн 

 

Єдиний соціальний внесок   2820,388 тис. грн 

Стипендія 

у т. ч. матеріальна допомога 

           заохочення 

  1043,623 тис. грн 

 

67,200 тис. грн 

Інші виплати населенню    

-харчування дітей   3,676 тис. грн 

Пільговий проїзд   - 

Комунальні послуги та енергоносії   913,920  тис. грн 

Інші поточні видатки   2,481 тис. грн 

Оплата послуг ( крім комунальних)   16,930 тис.грн. 

Придбання матеріали, предмети,обладнання 

зних: 

  13,342 тис.грн 

Канц.товари   9,048 тис. грн 

 Структура бюджетного фінансування у 2022 році: 

 94,62%  – заробітна плата та стипендія (харчування дітей-сиріт); 

 5,19 %  – комунальні послуги та енергоносії; 

 0,19 % – кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-

технічної бази коледжу. 

У 2022 році виплата зарплати і стипендіальне забезпечення були регулярними, 

заборгованість відсутня. 

Розмір щоденної суми на харчування дітей-сиріт у 2022 році складав 16,89 грн. на 

одну дитину. 

Ці кошти виплачувалися у повному обсязі . 

2. Надходження коштів до спец. фонду від провадження статутної діяльності 

 план  на 2022 рік – 335,591 тис. грн. 

 виконання – 27,128 тис. грн., тобто 8,08 %. 

У тому числі: 

 послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю – 0,893 тис. грн.; 

 від додаткової (господарської) діяльності – 26,235 тис. грн.; 

 від оренди майна – 0,00 тис. грн.; 

 від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого) – 0,00. 

 

3. Використання власних надходжень від статутної діяльності (коштів спец. фонду) 

у 2022 році 

Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 20,686 тис. грн.: 

- заробітна плата – 16,956 тис. грн.; 

- нарахування на заробітну плату – 3,730 тис. грн. 
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Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 10,778 тис. грн. 

 

Придбання товарів і послуг, поліпшення матеріально-технічної бази коледжу за 

рахунок усіх коштів – 16,948 тис. грн, зокрема: 

 

 

№ 

з/п 
Найменування 

Од. 

виміру 
Кількість Ціна Сума 

1. Канцелярське та офісне приладдя    9048,00 

  2. Комп’ютерна техніка та аксесуари, а саме:     

Принтер + сканер Шт. 1 7900,00 7900,00 

 

 

ВИСНОВОК 

 
Незважаючи на складні умови, в яких опинився коледж, всі структурні підрозділи 

працювали протягом усього року чітко і злагоджено. 

Успішно проведено випуск студентів ІV курсу. Всі заходи, згідно з навчальним планом, 

здійснені вчасно. Плани навчально-виховної, методичної, профорієнтаційної роботи 

виконано. 

Педагогічний колектив успішно працював над створенням і проведенням позаурочних 

онлайн заходів і концертів. 

На перспективу перед колективом постали такі нагальні проблеми: 

- збереження контингенту студентів; 

- збереження кадрового складу; 

- підвищення якості онлайн занять; 

- здійснення активної профорієнтаційної роботи задля прийому в 2023 р.  на спеціальності 

"Музичне мистецтво" та "Сценічне мистецтво"; 

- підготовка закладу освіти до акредитації. 

 

 

 

Директор                                                                                        Марина ЯВОРСЬКА 

 


