
 

 

ЗВІТ  

про реалізацію стратегії розвитку 

Сєвєродонецького фахового коледжу культури  

і мистецтв імені Сергія Прокоф’єва  

у 2021 році 

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

закладом фахової передвищої освіти у сфері культури і мистецтва України. Робота закладу 

відбувається за ліцензією щодо права здійснення освітньої діяльності у сфері фахової 

передвищої освіти в галузі знань 02 «Культура і мистецтво» спеціальності 025 «Музичне 

мистецтво» за освітньо-професійним рівнем фахового молодшого бакалавра. Ліцензійний 

обсяг 90 осіб (Наказ Міністерства освіти і науки України від 19.12.2019 № 1015-л).  

Коледж готує фахівців з дев’яти спеціалізацій за освітньо-професійними програмами: 

«Музичне мистецтво. Фортепіано», «Музичне мистецтво. Оркестрові струнні інструменти», 

«Музичне мистецтво. Оркестрові духові та ударні інструменти», «Музичне мистецтво. 

Оркестрові народні інструменти», «Музичне мистецтво. Хорове диригування», «Музичне 

мистецтво. Теорія музики», «Музичне мистецтво. Академічний спів», «Музичне мистецтво. 

Естрадний спів» та «Музичне мистецтво. Інструментальне мистецтво естради».   

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

осередок естетичного виховання молоді, окраса культурного життя міста й незмінний центр 

мистецьких подій регіону. Завдяки копіткій, турботливій праці педагогів-професіоналів тут 

зростають справжні таланти. Коледж є не лише традиційним закладом мистецької освіти: як 

результат його активної мистецької діяльності у самому коледжі й далеко за його межами 

повсякчас відбувається безліч знакових заходів. Коледж є справжнім творчим “серцем” усієї 

області, тому що поєднує функції мистецького закладу освіти та обласного центру музичної 

культури. 

Загальна характеристика коледжу 

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі 

 

Адреса приміщення 

(навчальний корпус, гуртожиток, бібліотека,  

спортивний зал) 

Площа, 

кв. метрів 

Найменування та реквізити 

документа про право власності або 

оперативного управління або 

користування 

1. Навчальний корпус (навчальна будівля) 

пр.Хіміків,10, м.Сєвєродонецьк, Луганська область  

у т.ч.: 

5147,2 
Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно 

серія САС № 061886 від 

27.01.2009 

 

 бібліотека (навчальна будівля)  

пр.Хіміків,10, м.Сєвєродонецьк, Луганська область 

179,1 

 спортивний зал (навчальна будівля) 

пр.Хіміків,10, м.Сєвєродонецьк, Луганська область  

145,2 

2. Будівля гуртожитку 
бульвар Дружби народів,33-д, м.Сєвєродонецьк, 

Луганська область 

1162,2 Свідоцтво про право власності 

на нерухоме майно 

серія ЯЯЯ № 067936 від 

27.12.2005 

1. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Загальна чисельність працівників закладу на кінець року – 95 осіб, у тому числі 

педагогічних працівників – 51 особа (з яких 45 – це викладачі і 6 – концертмейстери) та 45 

зовнішніх сумісників (викладачі та концертмейстери).  

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

теоретичними і методичними знаннями та практичним досвідом роботи. Підвищення 
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кваліфікації педагогів здійснювалося згідно з нормативними документами. 

Процес підготовки і проведення атестації координувався атестаційною комісією 

коледжу, яка розробляла та здійснювала систему заходів, спрямованих на всебічне комплексне 

оцінювання педагогічної діяльності. Основні принципи атестації – це відкритість і 

колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, 

об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності. 

Педагогічні працівники, які атестувалися, проводили відкриті заняття та виховні заходи, 

готували творчі звіти. За результатами атестації педагогічних працівників 2020-2021 

навчального року 

- присвоєне педагогічне звання «Викладач-методист» - 1 працівнику; 

- встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» - 3 працівникам; 

- встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» - 5 працівникам; 

- встановлена кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії» - 2 працівникам. 

Загалом, серед педагогічних працівників закладу мають 

- науковий ступінь «Кандидат мистецтвознавства» - 1 працівник, 

- науковий ступінь «Кандидат педагогічних наук» - 2 працівники, 

- педагогічне звання «Викладач-методист» - 15 працівників, 

- педагогічне звання «Старший викладач» - 5 працівників, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» - 41 викладач, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії» - 5 викладачів, 

- кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії» - 7 викладачів. 

Державними нагородами відзначені:  

почесне звання «Заслужений діяч мистецтв України» - тимчасово виконуючий обов’язки 

директора закладу Яворська М.В. і викладач Московченко В.Ю.;  

почесне звання  «Заслужений працівник культури України» - викладачі Вашколуп В.В., 

Дегтярьова Л.О., Молчанова Л.Г. і методист Пасічник Н.Ф. 

Наукові ступені –  

кандидат мистецтвознавства: викладач, голова циклової комісії «Теорія музики» 

Скрипнік Л.М.  

кандидати педагогічних наук: викладач циклової комісії «Теорія музики» Михайлова 

А.О.; викладач циклової комісії «Загальноосвітні та соціально-гуманітарні дисципліни» 

Воронкін О.С. 

Стаж педагогічної роботи більше 10 років мають 92 % фахівців від загальної кількості 

викладачів і концертмейстерів. Середній вік педагогічних працівників – 56,8 років, 

наймолодшому – 25. Кількість педагогічних працівників пенсійного віку – 28 осіб. У 2021р. 

плинність педагогічних кадрів становить 3 особи (2 з них виключені зі складу працівників 

закладу у зв’язку зі смертю). Для порівняння, плинність педагогічних кадрів у 2020р. - 0 осіб.  

Штат закладу укомплектований адміністративно-технічним персоналом. Однак, існує 

нагальна проблема збереження висококваліфікованих фахівців та недопущення плинності 

кадрів через критично низькі посадові оклади адміністративно-технічного персоналу коледжу. 

При постійному збільшенні обсягу та складності робіт, а також враховуючи систематичні 

зміни державних вимог до термінів та обсягів складання звітності і загального документообігу, 

рівень заробітної плати адміністративно-технічних працівників абсолютно не відповідав 

навантаженню персоналу, складності та напруженості його праці та рівню відповідальності.   

ІІ. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Система планування навчально-виховного процесу в закладі спрямована на підвищення 

професійного рівня студентів, розвиток активності і творчих здібностей, забезпечення якісної 

фундаментальної і практичної підготовки, формування у студентів навичок самостійної 

творчої роботи, здатності постійно поновлювати здобуті знання, вміння швидко адаптуватися 
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до змін та коригувати свою майбутню професійну діяльність. 

Заняття проводилися за розкладом. Тижневе навантаження студентів не перевищувало 

36 годин разом з заняттями за вибором студента. Індивідуальні заняття проводились 

викладачами за окремим розкладом, затвердженим заступником директора з навчально-

виховної роботи. Виконання розкладу групових та індивідуальних занять постійно 

контролювалося адміністрацією закладу, головами циклових комісій.  

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

проводилася на рівні всіх структурних підрозділів. Проводилися індивідуальні зустрічі, 

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

у подоланні проблем.  

Питання подолання різноманітних проблем, покращення організації вільного часу, 

дисципліни самостійних занять і всебічного індивідуального розвитку молоді є центром уваги 

й всього педагогічного колективу. Протягом року проводився систематичний контроль за 

пропусками та їх причинами. Постійно контролювалося відпрацювання пропущеного 

матеріалу. Наприкінці семестру залік з предметів виставлявся при повному відпрацюванні тем 

навчального матеріалу. 

З 8 по 24 січня 2021 року навчальний процес у коледжі здійснювався за дистанційною 

системою. 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, веб-ресурси для здійснення 

освітнього процесу. Викладачі групових дисциплін та предметів активно використовували 

роботу у додатках Telegram, Google Meet, Google Classroom, консультування студентів у групі 

Viber, засоби тестування від проєкту «На Урок» тощо. Викладачі і концертмейстери на 

індивідуальних заняттях зі студентами впроваджували дистанційні форми навчання за 

допомогою спілкування  в режимі відеоконференції VIBER, Skype, Zoom, Instagram додатку 

Telegram, відеозаписів у групі «Клас» та телефонного зв’язку. 

Матеріальна база закладу сприяла забезпеченню проведення навчального процесу на 

високому рівні, хоча й потребувала наповнення сучасними технічними засобами (інтерактивні 

дошки, комп’ютери, музичні пристрої, музичний інструментарій, електронні носії музично-

методичної інформації та інше). Усі контрольні заходи навчального процесу були проведені 

вчасно (технічні заліки, академічні концерти, іспити, диференційні заліки, контрольні заняття 

тощо). 

Проміжна атестація знань студентів відбулась у березні. Аналіз її підсумків та проведена 

на всіх рівнях робота дозволили суттєво поліпшити результати успішності студентів під час 

екзаменаційної сесії. 

Літню екзаменаційну сесію складали 107 студентів. З них відмінників –8, без «3» - 47. 

Заборгованість мають 10 студентів. 

Атестацію студентів-випускників було проведено у червні 2021 року за відповідним 

розкладом. Іспити з  усіх дисциплін відбулись з максимальним дотриманням санітарних норм. 

Результати складання випускниками атестації продемонстрували достатньо високий рівень 

підготовки молодших спеціалістів у закладі освіти. Оцінка роботи всього колективу дана у 

звіті голови екзаменаційної комісії І.Шаповалова  – доцента кафедри музичного мистецтва та 

хореографії інституту культури і мистецтв ДЗ «Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка», заслуженого артиста України, директора Луганської обласної філармонії. 

У звітному році підготовлено 30 осіб за кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

На «4» та «5» склали іспити 22 особи (73 %). Студентів, що мають незадовільні оцінки, немає. 

Дипломи з відзнакою отримали 12 осіб (40%). Вступило до закладів вищої освіти близько 20 

осіб. 

Регіональне замовлення на підготовку фахівців склало 55 осіб. План прийому виконано 

на 98 %.  

Освітній процес у новому навчальному році було розпочато своєчасно з 1 вересня 2021р. 

Групові та індивідуальні заняття відбувались відповідно до затвердженого розкладу. Також 
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був складений графік всіх контрольних заходів на І семестр, який суворо дотримувався всіма 

цикловими комісіями.  

Студенти І-ІV курсів навчались за новими планами, які складались з таких циклів: 

загальноосвітня підготовка, загальна підготовка, професійно-практична підготовка, вибіркові 

навчальні дисципліни.  

З 21 жовтня по 02 листопада 2021р. у коледжі відбувся рубіжний контроль з усіх 

навчальних предметів та дисциплін у формі атестації знань здобувачів освіти. За підсумками 

атестації навчальною частиною, головами циклових комісій, класними керівниками, 

практичним психологом та викладачами з фаху була проведена відповідна робота зі 

студентами та їх батьками, виявлені проблеми та намічені шляхи їх вирішення. 

Навчання з 15 жовтня до 22 листопада відбувалося дистанційно за затвердженим на 

початку навчального року розкладом занять, далі до кінця І семестру – за змішаною формою 

з максимальним дотриманням розкладу та врахуванням мінімізації контактування між собою 

учасників освітнього процесу. Так групові (лекційні) заняття залишились в онлайн режимі, а 

групові (практичні) та індивідуальні перейшли в офлайн режим. Для забезпечення якісного 

освітнього процесу викладачами і концертмейстерами коледжу використовувались додатки 

Google Meet, Google class, VIBER, Skype, Zoom, Instagram, Telegram, відеозаписи в групі 

«Клас» та телефонний зв’язок. 

Всі заплановані контрольні заходи 1 семестру 2021-2022 н.р. своєчасно виконані. На 

циклових комісіях відбулись технічні заліки, академічні концерти, прослуховування студентів 

4 курсу до підсумкової атестації випускників. Складання заліків та іспитів зимової сесії 

відбувалося за відповідним графіком в онлайн режимі.   

Зимову сесію складали 100 студентів, з них відмінників –15, без «3» - 74. Заборгованість 

мають 5 студентів. Кількісний контингент студентів станом на 29.12.21 становить 140 осіб за 

денною формою навчання. 

Протягом останніх років спостерігається тенденція зменшення кількості контингенту та 

зниження якості освіти. Причини різні: 

низький рівень професійної та загальної підготовки абітурієнтів. 

дистанційне навчання, яке, в цілому, не продуктивне для мистецьких спеціальностей. 

демографічна ситуація в країні. 

Тому нашими найголовнішими завданнями є підготовка конкурентноспроможних 

фахівців, збереження високого рівня якості мистецької освіти. 

Для реалізації зазначених цілей планується активне впровадження заходів, спрямованих 

на підвищення якості освіти: 

1.Моніторинг якості освіти (діагностика засвоєних знань, умінь здобувачами шляхом 

регулярного проведення різноманітних контрольних заходів; щорічне проведення анкетувань 

здобувачів, випускників, викладачів з регулярним оприлюдненням результатів тощо). 

2. Пошук та розробка ефективних технологій та методів навчання, які відповідають 

сучасним вимогам з підготовки фахового молодшого бакалавра зі спеціальності Музичне 

мистецтво (здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, 

компетентностей; забезпечення навчального процесу необхідними освітніми ресурсами та 

інформаційними системами; 

продовження розвитку цифрової грамотності викладачів, ефективне використання ІКТ; 

впровадження ефективних  позакласних заходів, які б сприяли позитивному відношенню 

до обраної спеціальності; 

дотримання критеріїв об'єктивного оцінювання студентів). 

ІІІ.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Питання удосконалення якості підготовки здобувачів освіти коледжу, методичного 

забезпечення навчально-виховного процесу були на постійному контролі навчально-

методичної ради, педагогічної ради, циклових комісій, де обговорювались питання про 
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результати підсумкового контролю, контрольних робіт, академічних концертів, технічних 

заліків, ведення навчальної документації, методичних розробок, відкритих занять і результатів 

їх проведення, звіти викладачів про підвищення педагогічної та фахової майстерності, 

матеріали до атестації викладачів тощо.  

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 

умови дистанційного навчання тощо 

Перше тематичне засідання педагогічної ради за темою «Атестація – крок до творчості 

викладача» відбулося 23 червня 2021 року. Тема засідання дуже своєчасна, оскільки у жовтні 

2021 року атестувалися 19 педагогічних працівників коледжу. Зважаючи на нову форму 

процедури атестування, це засідання було підготовлене і проведене у формі тренінгу 

методистом Пасічник Н. і завідувачкою навчально-методичного кабінету Міхалєвою О. та 

виявилося вкрай актуальним і корисним для всіх учасників.  

Друга тематична педрада за темою «Вивчення особливостей адаптації студентів І курсу 

до нових умов навчання та побуту – запорука успішної роботи педагогічного колективу», яка 

мала відбутися 15 грудня 2021 року, за об’єктивних причин перенесена на січень 2022 року.  

Всі види діяльності закладу організовувалися постійно діючою радою при директорові, 

яка складається з керівництва коледжу.  

Протягом року члени ради брали активну участь у роботі обласних і всеукраїнських 

нарад, семінарів, конференцій з питань культурно-мистецької освіти, організації освітнього 

процесу тощо, а саме:  

  семінар для керівників фахових мистецьких коледжів «Фаховий мистецький коледж – 

центр підготовки кадрів для регіональних потреб у сфері культури» з питань  стандартів 

фахової передвищої освіти та аспектів розробки освітньо-професійних програм фахової 

передвищої освіти, дистанційно (4-5.06.2021р., м.Київ; М Яворська., Н.Сінченко, О.Міхалєва); 

- обласний семінар для керівників закладів початкової мистецької освіти Луганської 

області за темою «Мистецька освіта у викликах сучасності: досягнення та вектори розвитку» 

(02.09.2021 р., М. Сєвєродонецьк - Яворська М., Пасічник Н.); 

- участь у роботі Обласного методичного об’єднання методистів (член робочої групи         

ІІ етапу Обласного конкурсу-огляду на кращі методичні матеріали і ідеї «Основні форми і 

напрямки організації методичної роботи в коледжах Луганської області» та засіданні 

обласного методичного об’єднання за темою «Організація навчально-методичної роботи в 

закладах фахової передвищої освіти: особливості і проблеми – 24.11.2021 р. онлайн-

конференція – О.Міхалєва). 

У зв’язку з перейменуванням закладу освіти  

- оновлені Освітні програми молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра з 

розміщенням на сайті коледжу (О.Міхалєва); 

- оновлені всі Положення, що регламентують навчально-освітній процес коледжу 

(О.Міхалєва, Н.Юрченко, Н.Пасічник, Н.Сінченко, О.Мазуріна). 

З метою ліцензування спеціальності 026 «Сценічне мистецтво» розроблений повний 

пакет ліцензійних матеріалів (М.Яворська, Н.Сінченко, О.Міхалєва, Н.Пасічник, Н.Юрченко, 

О.Мазуріна). 

Серед методичних заходів, які були організовані і проведені, були такі:  

  з 22 лютого по 04 березня 2021 року сектором педагогічної практики на чолі з 

методистом Н.Пасічник і старшими консультантами традиційно був організований «Тиждень 

практики», в рамках якого проведені відкриті заняття з педагогічної практики випускниками; 

відкриті показові заняття викладачів коледжу; відкриті заняття та майстер-класи з фаху 

викладачів закладів початкової мистецької освіти та керівників творчих колективів (з 

запрошенням до коледжу); відкриті засідання студентських циклових комісій; 

  з метою активізації пізнавальної діяльності студентів, виявлення якості поточних і 

залишкових знань протягом травня 2021 року були проведені контрольні вимірювання знань 
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студентів: на І курсі – з теорії музики, на ІІ курсі - з історії України, на ІІІ курсі – з української 

музичної літератури. На ІV курсі – протягом ІІ семестру навчального року у 4 етапи проведені 

прослуховування з дисциплін «Методика навчання гри на інструменті», «Методика 

викладання хорових дисциплін», «Психологія і педагогіка», «Методико-виконавський аналіз 

педагогічного репертуару» та «Хорознавство і методика роботи з хором» з метою виявлення 

якісного рівня залишкових знань напередодні атестації випускників з «Основ педагогічної 

майстерності» і «Хорознавства та методики 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, проводили консультації для абітурієнтів. Методистом Н.Пасічник був розроблений 

алгоритм дій кожної спеціалізації щодо активізації профорієнтації з залучення охочих 

вступити  до коледжу. На виконання цих рекомендацій були надіслані листи до мистецьких 

шкіл області з проханням надати інформацію про випускників 2021 року, а потім отримані 

матеріали ретельно оброблялися кожною цикловою комісією. 25 травня 2021 року відбувся 

профорієнтаційний захід День відкритих дверей, в рамках якого крім професійної консультації 

з фаху, теорії музики і сольфеджіо та української мови для абітурієнтів, для батьків була 

організована екскурсія по коледжу та підготовлений концерт виконавців від кожної 

спеціалізації. Протягом червня до 13 липня 2021 року (початку вступних іспитів) організовані 

консультації для вступників 2021 року, завдяки яким абітурієнти мали можливість заздалегідь 

налаштуватися на виконання вимог вступних іспитів, отримати професійні консультації;  

- 27 жовтня 2021 року на базі коледжу відбувся Обласний семінар-практикум для 

педагогічних працівників мистецьких закладів освіти Луганської області «Мистецтво XXI 

століття: проблеми педагогіки та виконавства». У цьому році методичний захід, другий рік 

поспіль, відбувся дистанційно. Робота семінару-практикуму була підготовлена за шести 

секціями – «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Оркестрові духові та ударні 

інструменти», «Оркестрові народні інструменти», «Хорове диригування і спів» та «Теорія 

музики». Для участі у роботі семінару були запрошені авторитетні музиканти з вищих закладів 

освіти - доцент кафедри «Музичне мистецтво естради та джазу» ХНУМ ім.І.П.Котляревського, 

кандидат мистецтвознавства С. Давидов з темою «Музична імпровізація як тип творчості та 

як частина освітнього процесу», старший викладач кафедри струнно-смичкових інструментів 

ХНУМ ім.І.П.Котляревського І.Чернявський з майстер-класом на тему «Актуальні проблеми 

постановки апарату скрипаля», доцент кафедри музичного мистецтва та хореографії інституту 

культури і мистецтв ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 

заслужений артист України, директор Луганської обласної філармонії І.Шаповалов з майстер-

класом зі студентом ІV курсу Кісельовим Д. (кл. викладача С.Бихуна) на тему «Робота над 

твором: технічні і художні аспекти» та викладач кафедри народних інструментів ХДАК 

М.Трянов з відкритим заняттям на тему «Робота над сучасним твором у класі гітари. До питань 

про звуковедення, штрихову відповідність, форму, стиль. Практичні рекомендації». Крім 

поважних гостей з вишів як доповідачі на секціях семінару-практикуму виступили 7 викладачів 

коледжу (Погорєлий О., Дегтярьова Л., Рудницький А., Сачлі В., Міхалєва О., Бірюстюков О., 

Антонов О.) і 11 викладачів мистецьких шкіл. Надані відеоматеріали відкритих уроків, 

майстер-класів, методичних доповідей, презентацій переглянули 378 викладачів з 27-ти 

мистецьких шкіл Луганської області і 1-ої школи Харківської області та викладачі коледжу.  

  11 грудня 2021 року на базі коледжу відбулася ІІІ Всеукраїнська  науково-практична 

конференція «Українське музикознавство, музична педагогіка і виконавство у 

загальноєвропейському контексті», у якій взяли участь 73 учасники. Доповідачами були Ірина 

Романюк, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри інтерпретології та аналізу музики та 

здобувач поза аспірантурою на здобуття ступеня «доктор філософії» кафедри інтерпретології 

та аналізу музики, викладач кафедри хорового диригування Харківського національного 

університету мистецтв ім.І.П.Котляревського О.Яструб; т.в.об.директора коледжу, викладач-

методист, заслужений діяч мистецтв України М.Яворська. Доповідачами також стали 

кандидат мистецтвознавства Н.Варавкіна-Тарасова та інші викладачі Хмельницького 
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фахового музичного коледжу ім.В.І.Заремби; викладачі з Дрогобицького музичного фахового 

коледжу імені В.Барвінського, Маріупольського фахового коледжу культури і мистецтв, 

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

мистецьких шкіл Луганської, Харківської, Хмельницької областей. Робота конференції 

відбувалася за такими секціями: «Музикознавство» та «Музична педагогіка і виконавство». 

Засідання проводилися синхронно у двох форматах – офлайн та онлайн на платформі Google 

Meet. Крім безпосередніх учасників-доповідачів, 30 з яких педагогічні працівники коледжу, 

слухачами конференції стали понад 200 педагогічних працівників мистецьких шкіл 

Луганської області. Доповіді всіх учасників були цікавими, актуальними  та корисними. За 

матеріалами конференції створена збірка. 

Протягом року значна частина методичної роботи була спрямована на підготовку до 

атестації 19 викладачів і концертмейстерів, яка відбулася у жовтні-листопаді. У зв’язку зі 

значними змінами до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів освіти 

сфери культури (Наказ МКІПУ № 354 від 21.05.2021р.)  

- розроблені вимоги до методичної роботи; 

- проведена роз’яснювальна робота і практична допомога щодо підготовки і подачі 

матеріалів до атестаційної комісії; 

- відкоригована форма довідкових матеріалів для підтвердження діяльності педагогічних 

працівників;  

- скоординована робота з проведення показових відкритих занять зі студентами коледжу 

і учнями школи педагогічної практики з метою вдосконалення методики проведення занять, 

освоєння нових ефективних методів і прийомів. 

Протягом навчального року методичним кабінетом планомірно виконувалася щоденна 

обов’язкова методична робота, а саме: 

- щорічний перегляд і затвердження переліку діючих навчальних і робочих програм; 

- 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 – за звітний період викладачами 

коледжу створено 17 рецензій на методичні роботи викладачів мистецьких шкіл і коледжів;  

- надання допомоги викладачам коледжу в удосконаленні навчально-методичного 

комплексу дисциплін (створені методичні рекомендації щодо оновлення  навчально-

методичних матеріалів); 

- надання методичної допомоги викладачам  підшефних мистецьких шкіл області; 

- з метою вдосконалення методики проведення занять була скоординована робота  з 

проведення 15 відкритих індивідуальних і групових занять; 

- інформаційно-організаційна, методична робота з педагогічними працівниками коледжу 

в умовах дистанційної роботи (у створених Viber групах ); 

- контроль роботи викладачів з ведення методичної документації. 

Згідно з Положенням про атестацію педпрацівників закладів фахової передвищої освіти 

сфери культури необхідною умовою проходження педагогічним працівником атестації є 

підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм. Протягом року 

викладачі і концертмейстери коледжу підвищували свій професійний рівень у різний спосіб, 

як і передбачається Положенням, а саме:  

- навчання на курсах підвищення кваліфікації (дистанційно) усіх штатних педагогічних 

працівників (45 осіб) за програмою Центру освітніх ініціатив «Толока» (м. Київ) на тему 

«Сучасна мистецька освіта: теорія і практика» з 15.11.2021р. по 7.12.2021р., з отриманням 

свідоцтва на 30 академічних годин/ 1 кредит EKTC;  

-  навчання на курсах підвищення кваліфікації 5 викладачів циклової комісії 

«Загальноосвітні і соціально-гуманітарні дисципліни» коледжу на базі Луганського 
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національного університету ім. Т.Шевченка (м.Старобільськ) з 16.11.2021 по 16.12.2021р. з 

отриманням свідоцтва на 30 годин/ 1 кредит EKTC; 

- лекція наукової консультантки Євгенії Ігнатенко та майстер-клас Наталії Хмілевської 

на тему «Партесні твори в лабораторії Musica sacra Ukraina: від рукопису до виконання» у 

рамках освітнього проєкту «Open partes. Комунікація без меж», 21-22 жовтня 2021р. 

(м.Сєвєродонецьк), з отриманням сертифіката обсягом 3 год./ 0,1 кредити EKTC; 

-  протягом року педагогічні працівники коледжу підвищували свою кваліфікацію за 

видом освітньої послуги «Вебінар» на платформах «Прометеус», «Всеосвіта», «Нова 

українська школа», «На урок» тощо; 

-  члени адміністрації стали учасниками всеукраїнських семінарів і вебінарів з питань 

розроблення Стандартів фахової передвищої освіти (04-05 червня 2021 р.), підготовки до 

нових умов атестації 2021 року (05 серпня 2021 р.) та здійснили підвищення кваліфікації як 

керівники підрозділів закладу освіти (коледжу) на базі ДУ «НМЦ ВФПО» з отриманням 

свідоцтв на 16 академічних годин (жовтень-грудень 2021 року). 

Індивідуальна методична робота викладачів організовувалася планомірно протягом року і 

теж була досить різноманітною за видами і формами: 

-  створення методичних розробок, доповідей, повідомлень, рецензій, статей на сайт 

коледжу, в газету «ART-мозаїка», відео уроків, відео роликів тощо; 

-  підготовка студентів до участі у науково-практичних конференціях; 

-   публікації у фахових виданнях викладачів – М.Яворська, О Воронкін, А.Михайлова;  

-  підготовка студентів і учнів школи педагогічної практики до участі у виконавських 

конкурсах і олімпіадах. 

Методична робота у коледжі як обов’язковий і важливий вид діяльності закладу у 2021 

році включала багато різних напрямків, серед яких – вдосконалення професійного рівня 

педагогічного колективу і методики викладання навчальних дисциплін; підвищення 

ефективності та якості проведення усіх видів занять; постійний моніторинг якості навчальних 

досягнень здобувачів освіти і забезпечення необхідних умов освітнього процесу; 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 за 40 років набув досить великого значення 

як методичний форум для педпрацівників мистецьких шкіл області.  

На наступний 2022 рік методичний кабінет має багато планів щодо навчально-

методичної діяльності коледжу, а саме:  

- масштабна робота з організації оновлення робочих навчальних програм та навчально-

методичних комплексів дисциплін;  

- підготовка документації до акредитації спеціальності 025 «Музичне мистецтво» 

освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»;  

- підготовка та проведення педради за темою «Стан навчального процесу в коледжі з 

підготовки до акредитації закладу (проблеми і перспективи розвитку)» - квітень 2022 р.; 

- участь у підготовці атестаційних матеріалів та проведенні атестації педагогічних 

працівників коледжу;  

- організація заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжу 

(протягом року);  

- підготовка та проведення директорських контрольних зрізів з предметів гуманітарної, 

фундаментальної підготовки та проведення прослуховувань з дисциплін циклу професійно-

практичної підготовки;  

- організація та проведення семінару-практикуму «Мистецтво XXI століття: проблеми 

педагогіки та виконавства» для викладачів мистецьких шкіл області (жовтень 2022 р.);  

- організація та проведення фестивалю хорової музики «Східний КАМЕРТОН» (жовтень 

2022 р.);  
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- організація і проведення Відкритої студентської науково-практичної конференції 

«Українська музична культура очима молоді: теоретичні, історичні, педагогічні аспекти» 

(листопад-грудень 2022 р.);  

- участь у засіданнях ОМО завідувачів НМК, методистів, заступників директорів з НВР 

ЗФПО  тощо;  

- організація, редагування та рецензування методичних розробок та навчально-

методичних матеріалів, створених викладачами коледжу і мистецьких шкіл області; 

- надання методичної допомоги викладачам коледжу та підшефних мистецьких шкіл 

Луганської області;  

- планування, організація та відвідування відкритих занять, їх обговорення; 

індивідуальна робота з педагогічними працівниками з методичних, організаційних, 

профорієнтаційних питань.  

ІV. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Найважливіше завдання педагога – допомогти студентам засвоїти змістову сторону їх 

діяльності, набути умінь, навичок, поступово ускладнювати їх відповідно до індивідуальних 

можливостей і вимог часу. В наших руках – культура – храм краси і знань. Краса здатна 

перемогти найбридкіші і мерзенні явища життя. З допомогою краси наша життєва енергія 

знаходить гармонію, а півкулі головного мозку – природний баланс. Знання в галузі культури 

розкривають студентам безкінечні простори думок та ідей, активізують уяву, породжують 

кмітливість, патріотичні думки і почуття, зміцнюють Силу Особистості кожного вихованця. 

Метою виховного процесу є плекання людської особистості: фізично, психічно і духовно 

досконалої та здорової з розмаїттям почуттів, глибоким інтелектуальним розвитком та 

універсально широкими інтересами. У вирі виконання цих завдань постійно знаходиться 

колектив коледжу. Організація виховного процесу – особливе і складне завдання, розв’язання 

якого вимагає, з одного боку,  пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів, 

відпрацювання нових методик, а з іншого – активізації традиційних видів діяльності, 

збереження досягнень минулого. 

За звітний період в коледжі проведено заходи, спрямовані на всебічний розвиток 

студентської молоді: 

 зустріч з поетом Сергієм Жаданом (10.02.2021), 

 бесіда з представниками Норвезької ради у справах біженців з приводу профілактики 

вірусних захворювань (11.02.2021), 

 участь в обласній акції до Дня Героїв Небесної Сотні «Янголи пам’яті» (18.02.2021), 

 інформаційна година «Тарасова світлиця» (09.03.2021), 

 виховна година «З шаною до Кобзаря» (10.03.2021), 

 виховна година про шкоду соцмереж (14.04.2021), 

 тиждень «Прокоф’євські діалоги» до 130 річниці від дня народження С.Прокоф’єва 

(14.04.2021), 

 круглий стіл до Дня Землі «Зелений паросток майбутнього» (22.04.2021), 

 творча зустріч із заслуженою артисткою України, доцентом кафедри «Спеціальне 

фортепіано» ХНУ ім.І.Котляревського Ганною Сагаловою і концерт її класу (29.04.2021), 

 виховна година «Європейський вибір України» (12.05.2021), 

 перегляд спектаклю «Ромео і Джульєтта» Луганського обласного музично-

драматичного театру (14.05.2021), 

 ювілейний День народження закладу (загальні збори колективу і концерт студентів) 

(01.06.2021),  

 екскурсія для школярів ЗОШ № 1 м.Сєвєродонецька і знайомство з духовим 

оркестром (4.06.2021), 

 концерт для медпрацівників області (17.06.2021), 

 урочисті збори з нагоди вручення дипломів випускникам (25.06.2021), 

 урочисті збори з нагоди Дня знань (1.09.2021), 
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 Олімпійський урок (29.09.2021), 

 освітній проєкт «Open  partes: комунікація без меж» незалежної платформи «Open 

Opera Ukraine» за підтримки УКФ, в рамках якого лекція, майстер-клас і концерт (21-

22.10.2021), 

 диктант національної єдності (9.11.2021), 

 виховна година «Що без мови я?» (онлайн, 17.11.2021), 

 інформаційна година «Дискримінація: стереотипи і упередження» (онлайн, 20.11.2021), 

 перегляд документального фільму «Історія прав людини» (онлайн, 25.11.2021), 

 новорічні вокально-хорові походеньки «До Різдва з колядкою» (23.12.2021). 

Діяльність органів студентського самоврядування – важлива умова вдосконалення 

навчально-виховного процесу, формування у молоді світоглядних, соціально-комунікативних 

компетенцій, виховання активності, небайдужості, самостійності, бажання висловлювати 

власну думку тощо. Члени Студентської ради і Ради гуртожитку брали участь у роботі 

стипендіальної комісії, запрошувалися на деякі засідання педагогічної ради, ініціювали 

проведення позаурочних заходів:  

 літературно-музична композиція «Українська поетична класика в сучасній музичній 

обробці» до Дня рідної мови (23.02.2021), 

 військово-спортивне свято до Дня захисників і захисниць України (13.10.2021), 

диспут «В чому полягає відповідальність людини ХХІ ст.» (онлайн, 18.10.2021), 

 диспут «Кожна людина неповторна» (6.12.2021), 

 Шоу-програма «Ти – супер!» за участі учнів школи педагогічної практики до Дня 

Святого Миколая (24.12.2021). 

До виховної роботи зі студентами були залучені не тільки голови циклових комісій, 

класні керівники, а й педагоги усіх спеціалізацій. Ця робота планомірно відбувалася на зборах 

по відділах, на виховних годинах, у клубах «Відродження» та «Інтелектуал», у гуртожитку. 

Великий виховний вплив на студентів здійснювало відвідування Галереї мистецтв, 

обласного музично-драматичного театру, всіх концертів, що відбувалися в місті, обласних 

заходах, а також концерти, у яких студенти брали участь поряд зі своїми педагогами. 

В наступному році адміністрації, класним керівникам і головам циклових комісій слід 

звернути більше уваги на виховання у здобувачів освіти начальної дисципліни, формування 

мотивації до навчання. 

Класним керівникам необхідно урізноманітнювати форми виховної роботи з молоддю, 

використовуючи свій творчий потенціал і можливості закладу освіти. в бібліотеці як 

основному інформаційному центрі накопичено багато матеріалу з усіх сторін виховного 

процесу, який не  використовується у повному обсязі. 

Ідеалом виховання в нашому коледжі є гармонійно розвинена, високоосвічена, соціально 

активна й національно свідома особистість, що наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, здоровими інтелектуально-творчими, фізичними і духовними якостями, 

працьовитістю, господарською кмітливістю та ініціативою. 

V. ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ 

Навчально-виробнича практика студентів коледжу – це багатогранний процес, 

невід'ємною частиною якого є пошук нових пріоритетів в освіті та вихованні підростаючих 

поколінь. Зміна характеру і змісту праці ставить перед викладачами  -початківцями серйозні 

завдання, які повинні відповідати вимогам сьогодення, зумовлюють пошук нових 

організаційних форм навчання і виховання, оновлення змісту навчально-виховного процесу. 

Формуванню основ професійної компетентності студентів коледжу сприяє проходження 

таких видів практики:  

- Педагогічна практика 

- Концертмейстерська практика 

- Практика роботи з оркестром 

- Практика роботи з хором 
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- Педагогічна практика з сольфеджіо 

- Педагогічна практика з музичної літератури 

- Лекторська практика 

- Виконавська практика 

На початок навчального року всі студенти були забезпечені базами навчально-

виробничої практики:  

- Школа педагогічної практики при коледжі 

- Оркестр духових  інструментів  при коледжі 

- Оркестр народних інструментів при коледжі 

- Хор коледжу 

- Сєвєродонецька музична школа № 2  

- Народний хор «Козачі наспіви» міського будинку культури 

- Вокальні колективи ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання «АЗОТ» 

Основна база практичної діяльності студентів – це школа педагогічної практики при 

коледжі, в якій навчається 67 учнів на 6 відділах: фортепіано – 5 осіб, струнні інструменти –  

8 осіб, духові та ударні інструменти – 17 осіб, народні інструменти – 14 осіб, спів – 16 осіб, 

хорове диригування – 7 осіб. 

Значну увагу до змісту і організації практичного навчання приділяли компетентні 

викладачі – старші консультанти: 

• Посошко Г.А. (фортепіано); 

• Скоморох Н.В. (оркестрові струнні інструменти); 

• Погорєла Г.В. (оркестрові духові та ударні інструменти); 

• Дегтярьова Л.О. (оркестрові народні інструменти); 

• Сідорова Л.М. (хорове диригування); 

• Михайлова А.О. (відділ теорії музики); 

• Бражнікова Г.Б. (академічний та естрадний спів) 

За кожним студентом був закріплений викладач-консультант, який керує здійсненням 

підготовки занять учнів школи педагогічної практики та практики роботи з хором у хорових 

колективах міста.  

Для методичного забезпечення практики і виконання програм використовувалася наявна 

навчально-матеріальна база: навчальні аудиторії, музичні інструменти, бібліотека, фонотека, 

відеотека.  

За звітний період була організована і проведена велика кількість заходів з метою набуття 

студентами практичних вмінь та навичок культурно-мистецького обслуговування населення 

області, набору учнів у школу практики та популяризації діяльності закладу.  

На початок кожного навчального семестру було  складено розклад  музично-теоретичних 

занять школи педагогiчної практики, графiки проведення навчально-методичних заходiв та 

розклади  з усіх видів практики для студентів ІІІ -IV курсів. Щомісячно проводились засідання 

методичного об’єднання старших консультантів навчально-виробничої практики та 

студентських циклових комісій. Згідно з планом здійснювалась перевірка навчальної 

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

занять, плани занять та iнше); проведені прослуховування студентів IV курсу до атестації 

випускників з предмета «Основи педагогічної майстерності». 

За останні роки стали традицією заходи з практичного навчання, які відбувалися у межах 

«Тижня практики» у період з 22 по 27 лютого. Ці заходи дали змогу молодому поколінню 

музикантів усвідомити сутність і важливість практичних завдань на шляху професійного 

становлення.  

В рамках цього заходу було проведено 36 заходів серед яких 

- відкриті засідання студентських ЦК для набуття студентами досвіду викладання в 

умовах близьких до майбутньої педагогічної діяльності, 

-  відкриті заняття студентів IV курсу, 
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- майстер-класи провідних фахівців мистецьких шкіл області і викладачів коледжу з 

учнями школи педагогічної  практики  

- пасивна практика на базах Сєвєродонецьких музичних шкіл № 1 і № 2 та коледжу. 

20.03.2021 р. була проведена Обласна музично-теоретична олімпіада, яка виявила 

перспективних учнiв музичних шкіл та  сприяла їх орієнтації на вступ до коледжу. Випускниця 

школи педагогічної практики Нужда Г. на олімпіаді посіла І місце.   

03.04.2021 р. відбувся обласний огляд-конкурс індивідуальної виконавської 

майстерності «Мистецтво і діти» (дистанційно). 13 учнів школи практики при 

Сєвєродонецькому коледжі культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва показали відмінні 

результати і стали лауреатами та дипломантами цього конкурсу: 

 Нужда Ганна - фортепіано, клас викладача –методиста Н.Пасічник - 3 місце 

 Клешнева Софія – фортепіано, клас викладача –методиста О. Асєєвої - 3 місце 

 Посохова Галіна-скрипка, клас викладача-методиста К. Саморядової, концертмейстер 

Г.Бражко - 2 місце 

 Горшеніна Єлізавета – віолончель, клас викладача Н.Скоморох, концертмейстер 

М.Циганкова - диплом  

 Гильов Данило - ударні інструменти, клас викладача О.Погорєлого, концертмейстер 

Н.Пасічник - 1 місце 

 Павлюков Ярослав – мідні духові інструменти, клас викладача С.Тимощука, 

концертмейстер М. Циганкова -диплом 

 Шовкопляс Катерина - народні міхові, клас викладача А. Рудницького - 1 місце 

 Варган Артур - гітара, клас викладача –методиста А. Даниша -1 місце 

 Герасимюк Ю. – естрадний вокал, клас викладача Ю. Бражнікової - диплом 

 Потоцька Є. – естрадний вокал, клас викладача Ю. Бражнікової - диплом  

 Буровіна Марія - академічний спів, клас викладача О. Бугайової - 1 місце 

 Гаркун Влада - академічний спів, клас викладача Л. Васецької - 3 місце 

 Нужда Ганна - музично-теоретична олімпіада, викладач І.Ворочек - 1 місце. 

24.04.2021 р. на базі коледжу пройшов відкритий конкурс піаністів «Прокоф’євські ігри» 

(дистанційно). Учениця 6 класу школи педагогічної практики Клешнева С. (фортепіано) стала 

лауреатом ІІІ ступеня, випускниця школи практики Нужда Г. отримала грамоту учасника 

конкурсу.  

Травень 2021 відзначився цілою низкою навчально-методичних заходів, серед яких 

- академічні концерти на відділах, 

- заключні концерти учнів школи педагогічної практики, 

- урочисте вручення документів про закінчення школи педагогічної практики, 

- вступні іспити до школи педагогічної практики. 

18.05.2021 року у великій залі коледжу відбувся сольний концерт випускниці школи 

педагогічної практики Ганни Нужди (клас викладача-методиста Наталії Пасічник). У концерті 

брали участь студенти-практиканти Всеволод Князь і Віра Барсукова та учениця школи 

практики Марія Буровіна. 

На Обласному відкритому фестивалі-конкурсі української музики «MusArt-країна», який 

відбувся 20.11.2021 р. дистанційно, стали лауреатами і дипломантами учні школи педагогічної 

практики: Клешнева С. ( ф-но), Посошко М (ф-но), Шовкопляс К. (нар ). 

Випускники школи педагогічної практики Нужда Г., Посохова Г., Нехристова Н. 

вступили до коледжу. 

У грудні відбулися академічні концерти на усіх відділах школи педагогічної практики, а 

24.12.2021 р. – шоу-програма «Ти супер!» до Дня Святого Миколая за участі учнів школи 

педагогічної практики. 

Підбиваючи підсумки, можна констатувати, що у 2021 році усі заплановані заходи було 

проведено відповідно до плану роботи з практичного навчання.  

У планах на наступний рік: участь учнів школи педагогічної практики в обласному 

огляді-конкурсі індивідуальної виконавської майстерності «Мистецтво і діти», організація 
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збірних тематичних концертів студентів та учнів школи практики, залучення до активнішої 

концертної та профорієнтаційної діяльності учнів школи педагогічної практики. 

VІ. КОНЦЕРТНО-ВИКОНАВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1.  04.03.21 Сольний концерт студента ІІІ курсу відділу «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

М.Зубішина, клас викладача Погорєлого О.Д., концертмейстер Н. Пасічник 

2.  11.03.21 Концерт студентів класу Васецької Л.В. у Лисичанській міській бібліотеці (концертмейстер 

Шалайкіна О.) 

3.  19.03.21 Концерт естрадного хору в онлайн-трансляції на сторінці коледжу, платформі Інстаграм 

(керівник Бражнікова Ю.) 

4.  20.03.21 Обласна музично-теоретична олімпіада  

5.  26.03.21 Участь у звітному концерті фортепіанного відділу в КЗ «Сєвєродонецька  МШ № 1»  – 

Посошко Г. та Черепенко Н. 

6.  26.03.21 Концерт студентів класу Васецької Л.В. у Сєвєродонецькій Галереї мистецтв 

(концертмейстер Шалайкіна О.) 

7.  27.03.21 Церемонія нагородження лауреатів обласних конкурсів образотворчого мистецтва. Концерт 

класу викладача-методиста Н. Пасічник з творів авторської нотної збірки « Співочий всесвіт» 

(Міська галерея мистецтв) 

8.  03.04.21 Обласний огляд-конкурс індивідуальної виконавської майстерності серед учнів шкіл  

естетичного  виховання «Мистецтво і діти» 

9.  06.04.21 Концерт студента Гереця Б. (клас викладача-методиста Коваленко О.) у КЗ «Сєвєродонецька  

МШ № 1»   

10.  08.04.21 Концерт студента Гереця Б. (клас викладача-методиста Коваленко О.) у КЗ «Сєвєродонецька  

МШ № 2»    

11.  09.04.21 Концерт студентів класу Васецької Л. у КЗ «Лисичанська ДМШ № 2» (концертмейстер 

Шалайкіна О.) 

12.  14.04.21 Концерт фортепіанного відділу «VIVAT ПРОКОФ’ЄВ» (О.Асєєва) 

13.  15.04.21 Фольклорний захід «Привітання весни» у музеї Луганського обласного центру народної 

творчості (В.Даниш) 

14.  20.04.21 Гра-змагання « Чи знаєте ви творчість Прокоф’єва?» на честь ювілею композитора 

(А.Михайлова) 

15.  21.04.21 Концерт вокальної ансамблевої музики (О.Бугайова, Л.Васецька, Н.Пасічник, В.Бондарчук)  

16.  22.04.21 Відкритий конкурс піаністів «Прокоф’євські ігри» 

17.  23.04.21 Концерт до Дня пам’яті Чорнобильської аварії – хор коледжу (керівник Міхалєва О., 

Буровіна М. (клас викладача Бугайової О.) в актовій залі Луганської ОДА 

18.  26.04.21 Лекція-концерт «Україна доводиться мені батьківщиною» (А.Михайлова) 

19.  29.04.21 Концерт доцента кафедри спеціального фортепіано Харківського національного університету 

мистецтв ім.І.П.Котляревського, заслуженої артистки України Ганни Сагалової за участі 

студентів її класу І.Куделіної та В’ячеслава Карікова – випускника коледжу 

20.  07.05.21 До Дня матері. Концерт в смт Сиротине (В.Бородій) 

21.  17.05.21 Концерт студентки Щербакової А. (клас викладача-методиста К.Саморядової)  у КЗ 

«Сєвєродонецька  МШ № 1» 

22.  18.05.21 Сольний концерт випускниці школи практики Нужди Ганни (Н. Пасічник) 

23.  18.05.21 Концерт студентів фортепіанного відділу І.Бобрішової і М.Музиченко у Рубіжанській 

МДШМ, клас викладача-методиста М.Яворської 

24.  18.05.21 Концерт артистки Луганської обласної філармонії, випускниці коледжу Т. Плескач у Міській 

галереї мистецтв, концертмейстер О. Коваленко 

25.  19.05.21 Сольний концерт студента ІІІ курсу В.Князя, клас викладача С.Титаренка, концертмейстер 
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Г.Посошко 

26.  20.05.21 Свято вишиванки (М.Яворська, Н.Юрченко) 

27.  20.05.21 Концерт студентка Новіка Р. в КЗ «Новодружеська ДШМ», клас викладач-методиста О.Асєєвої 

28.  20.05.21 Концерт студентки Воронової Л. в КЗ «Сєвєродонецька  МШ № 1», клас викладача-

методиста Саморядової К. 

29.  21.05.21 Вуличний концерт солістів і ансамблів коледжу, присвячений 55-річному ювілею закладу – 

майданчик біля Луганського ОАУМДТ (М.Яворська, О.Міхалєва) 

30.  22.05.21 Концерт-презентація авторської нотної збірки «Співочий всесвіт» викладача-методиста 

Н.Пасічник у рамках проведення Обласного семінару для викладачів мистецьких шкіл у 

міській галереї мистецтв (Н.Пасічник, Н.Кулакова, О.Погорєлий, М.Зубішин, О.Ісаєнко, 

вокальний ансамбль – керівник Г.Крупкіна) 

31.  25.05.21 Концерт у Сєвєродонецькій МШ № 2 студентки фортепіанного відділу М.Музиченко, клас 

викладача-методиста М.Яворської  

32.  26.05.21 Концерт Новіка Р. (клас викладача-методиста Асєєвої О.) у КЗ «Сєвєродонецька МШ № 1» 

33.  26.05.21 Сольний концерт студента ІІІ курсу відділу «Інструментальне мистецтво естради» 

О.Борисова, клас викладача О.Погорєлого 

34.  26.05.21 Концерт вокальної музики, присвячений 150-річчю від дня народження Лесі Українки «Хотіла 

б я піснею стати…» студентки IV курсу А.Скнаріної, клас викладач-методиста О.Міхалєвої, 

концертмейстер В.Бондарчук 

35.  27.05.21 Концерт студентів класу викладача О.Бугайової у КЗ «Лисичанська ДШМ №1» 

36.  27.05.21 Концерт Грідіної О., клас викладача-методиста Асєєва О., у КЗ «Лисичанська ДМШ № 2» 

37.  28.05.21 Концерт студентки Національної музичної академії України ім.П.І.Чайковського, випускниці 

коледжу Мирослави Щербини (Київ), концертмейстер Г.Посошко 

38.  28.05.21 Концерт духового оркестру в «IVONIN park» до ювілею коледжу (Г.Погорєла) 

39.  28.05.21 Участь естрадного хору «Dlorious» в ювілейних урочистостях, присвячених 70-річчю ПрАТ 

«Сєвєродонецьке об’єднання Азот» та Дню хіміків в ПК хіміків (керівник Бражнікова Ю.) 

40.  28.05.21 Концерт Новіка Р. (клас викладача-методиста Асєєвої О.) у КЗ «Рубіжанська МДШМ» 

41.  31.05.21 Концерт студентки Циганкової М. (клас ст.викладача Склярової Н.) у КЗ «Рубіжанська 

МДШМ» 

42.  01.06.21 Церемонія нагородження співробітників до ювілею закладу, концертні номери (М.Яворська, 

Н.Юрченко) 

43.  02.06.21 Концерт студентів класу викладача Бугайової О. у КЗ «Сєвєродонецька МШ №1» 

44.  02.06.21 Сольний концерт студента ІІІ курсу відділу «Оркестрові народні інструменти» Я.Фірюліна, 

клас викладача-методиста А.Даниша 

45.  02.06.21 Сольний концерт студента IV курсу Р.Новіка, клас викладача-методиста О.Асєєвої 

46.  02.06.21 концерт студентів класу Бугайової О. (концертмейстер В.Бондарчук) в Сєвєродонецькій МШ № 1 

47.  03.06.21 Заключний концерт студентів – лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів (Н.Пасічник) 

48.  03.06.21 Участь у привітанні учасників зустрічі керівництва області з обдарованими учнями -  

членами малої академії наук України ( керівник Бражнікова Ю.) 

49.  03.06.21 Концерт Грідіної О. (клас викладача-методиста Асєєвої О.) у Сватівській МШМ 

ім.В.Зінкевича   

50.  07.06.21 Концерт студентки Циганкової М. (кл.ст.викладача Склярової Н.) у КЗ «Сєвєродонецька МШ №2» 

51.  08.06.21 Концерт студентів класу викладача Голубєва В. в КЗ «Рубіжанська МДШМ» 

52.  25.06.21 Урочистості з нагоди випуску студентів 2021року  (М.Яворська, Н. Юрченко) 

53.  29.06.21 День відкритих дверей. Концерт для батьків (Н. Пасічник, голови циклових комісій) 

54.  20.08.21 Участь у флешмобі до Дня Прапора України на площі Перемоги 
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55.  10-

11.09.21 

Участь у концертах до свята «Родини» у м. Рубіжне (студенти відділу духових та ударних 

інструментів, Г.Погорєла) 

56.  25.09.21 Участь у концерті до «Дня міста» Новопсков (студенти відділу духових та ударних 

інструментів, Г.Погорєла) 

57.  30.09.21 Участь у святковому концерті до Дня вчителя 2021 

58.  02.10.21 Святковий концерт до 55-річного ювілею коледжу (М.Яворська, Н. Пасічник) 

59.  04.10.21 Концерт солістки Національної опери України, випускниці коледжу Ксенії Бахрітдінової-

Кравчук /концертмейстер – Вікторія Швець/ (Київ) до ювілею закладу 

60.  06.10.21  Концертна програма для делегації з Європи (М.Яворська, Н. Пасічник) 

61.  07.10.21 Участь у концерті з нагоди відкриття 52-го концертного сезону БК хіміків (Ю. Бражнікова) 

62.  09.10.21 Участь у концерті з нагоди відкриття виставки світлин «Знайомтесь – Литва» (галерея 

мистецтв, Л. Губанова) 

63.  12.10.21 Концерт до Дня захисників та захисниць України. (Н. Пасічник, Ю. Бражнікова, В.Сачлі, А.Даниш) 

64.  22.10.21 Концерт партесної музики хорового ансамблю «Open Opera Ukraine» освітнього проєкту 

«Open  partes: комунікація без меж» (м.Київ) 

65.  22.10.21 Обласний семінар-практикум «Мистецтво XXI століття» (О.Міхалєва) 

66.  11.12.21 Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське музикознавство, музична 

педагогіка і виконавство у загальноєвропейському контексті» (А.Михайлова , О.Міхалєва) 

67.  16.11.21 Участь у концерті з нагоди відкриття виставки «Сто років» до ювілею Харківської Державної 

Академії дизайну і мистецтв (галерея мистецтв,  Л. Губанова) 

68.  19.11.21 Обласний відкритий конкурс «MusArt-країна» (М.Яворська, О.Шалайкіна) 

69.  10.12.21 Концерт з нагоди відкриття виставки «Фантастичні світи» заслуженого діяча мистецтв 

України, народного майстра України, архітектора, художника, письменника Миколи Волги 

(галерея мистецтв, Л. Губанова) 

70.  17.12.21 Сольний концерт студентки І курсу відділу «Спів» М.Буровіної, клас викладача О.Бугайової, 

концертмейстер В.Бондарчук 

71.  22.12.21 Обласний концертний захід «Сяйво таланту». Нагородження лауреатів Обласного огляду-

конкурсу індивідуальної виконавської майстерності «Мистецтво і діти»   

72.  23.12.21 Новорічні вокально-хорові походеньки «До Різдва з колядкою» (О.Міхалєва) 

73.  24.12.21 Новорічна шоу-програма до Дня Святого Миколая «ТИ СУПЕР» за участі учнів школи 

педагогічної практики (Н.Пасічник) 

VIІ. КОНКУРСНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Протягом 2021 року студенти, учні школи педагогічної практики і викладачі-

концертмейстери взяли участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, відкритих конкурсах 

та стали переможцями в різних номінаціях.  

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я студента 

Курс Назва конкурсу, фестивалю, дата, 

місце проведення 

Місце ПІБ викладача, 

концертмейстера 

1.  Новік Р. IV ф. Відкритий конкурс піаністів 

«ПРОКОФ’ЄВСЬКІ ІГРИ», 

22-23.04.2021р., м.Сєвєродонецьк 

Гран-Прі 

 

викладач-методист 

Асєєва О. 

2.  Ісаєнко Л. ІІ ак.сп. Обласний відкритий конкурс сольного 

академічного вокалу «ПІСЕННЕ 

ДЖЕРЕЛО», 23.04.2021, 

м.Сєвєродонецьк 

Гран-прі викладач  

Бугайова О. 

3.  Барсукова В. ІІ ак.сп. І викладач 

Бугайова О. 

4.  Мельник Є. ІІІ ак.сп. Міжнародний вокальний онлайн-

конкурс «РІЗДВЯНА ЗІРКА»,  

16.12.2020-19.01.2021, м.Запоріжжя 

І викладач 

Васецька Л. 5.  Смирнова А. ІІ ак.сп. І 

6.  Чмирьова Т. ІІ ак.сп. І 

7.  Сергєєва М. І ак.сп. І 
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8.  Мазур Л. І ак.сп. І 

9.  Корнєв О.  II д. II Міжнародний 

дистанційний  фестиваль-конкурс 

«МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ», 

28-31.01.2021, м.Львів 

I викладач 

Хохлов О. 

10.  Корнєв О.  II д. Міжнародний багатожанровий 

дистанційний  фестиваль-конкурс 

«ЗІРКОВИЙ ДРАЙВ»,  

13.02.2021, м.Запоріжжя 

I викладач 

Хохлов О. 

11.  Батраков Д. ІІІ н. XXVI Всеукраїнський конкурс-

конкурс виконавців на народних 

інструментах «ПРОВЕСІНЬ»,  

26.02-01.03.2021, м. Кропивницький 

І викладач 

Сачлі В. 

12.  Боката А. IV ак.сп. Міжнародний фестиваль-конкурс 

«ЗОРЯНЕ СЯЙВО», 26.02.2021, 

м.Харків 

І викладач 

Васецька Л. 13.  Мельник Є. ІІІ ак.сп. І 

14.  Чмирьова Т. ІІІ ак.сп. І 

15.  Сергєєва М. І ак.сп. І 

16.  Лиманська С. І ак.сп. І 

17.  Мазур Л. І ак.сп. І 

18.  Смирнова А. І ак.сп. І 

19.  Корнєв О.  II д. III Міжнародний фестиваль-конкурс 

мистецтв «SUPER ART-2021»,  

28.02 – 6.03.2021, м. Харків 

I викладач 

Хохлов О. 

20.  Клешнева С. ШПП VII міжнародний дистанційний 

фестиваль-конкурс «САМОЦВІТИ-

ОNLINE» 19-25.03.2021, м.Львів 

І викладач-методист 

Асєєва О. 

21.  Гильов Д.  ШПП Обласний огляд-конкурс 

індивідуальної виконавської 

майстерності «МИСТЕЦТВО І ДІТИ»,  

03.04.2021, м.Сєвєродонецьк 

1 викладач 

Погорєлий О. 

концертмейстер 

Пасічник Н. 

22.  Шовкопляс К. ШПП І викладач  

Рудницький А. 

23.  Варган А. ШПП І викладач-методист 

Даниш А. 

24.  Буровіна М. ШПП І викладач 

Бугайова О. 

25.  Нужда Г. ШПП Музично-теоретична олімпіаді в 

рамках Обласного огляду-конкурсу 

індивідуальної виконавської 

майстерності «МИСТЕЦТВО І ДІТИ»,  

03.04.2021, м.Сєвєродонецьк 

І викладач 

Ворочек І. 

26.  Новік Р. IV ф. Перший міжнародний конкурс 

молодих музикантів ІМЕНІ ІЛЛІ 

СЛАТІНА (онлайн), 12-23.04.2021, 

м.Харків 

І викладач-методист 

Асєєва О. 

27.  Шевцова К. IVак.сп. І викладач 

Бугайова О. 28.  Ісаєнко О. ІІ ак.сп. І 

29.  Воронова Л. IV с. Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ – 2021» 

онлайн, 13-15.04.2021, м.Полтава 

І викладач-.методист 

Саморядова К.І., 

концертмейстер  

Бражко Г.В, 

30.  Музиченко М.    IV ф. І викладач-методист 

Яворська М. 31.  Музиченко М. IV ф. IV Всеукраїнська студентська 

олімпіада з інструментального 

мистецтва, 22.04.2021, Умань 

І 

32.  Бобрішова І. І ф. І 

33.  Новік Р. IV ф. ХVI Всеукраїнський джазовий 

конкурс ІМ. РОСТИСЛАВА 

КОБАНЧЕНКА,  

22-29.03.2021 м.Одеса 

І викладач-методист 

Асєєва О. 

34.  Скнаріна А. ІV х. XIX Всеукраїнський юніорський 

конкурс музично-виконавської 

майстерності імені АКАДЕМІКА 

О.ТИМОШЕНКА, 

І 

 

викладач-методист 

Міхалєва О. 

концертмейстер 

Бондарчук В. 
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35.  Ісаєнко О. І ак.сп. 23-24.04.2021, м.Ніжин І викладач 

Бугайова О. 

концертмейстер 

Бондарчук В. 

36.  Шевцова К. IV ак.сп. І 

37.  Гонтар Т. ІІ ак.сп. І 

38.  Бикова Д. IV ак.сп. І 

39.  Будник М. ІІ ес.сп. І Бражнікова А. 

40.  Солодка А. ІІІ ес.сп. І Бражнікова Ю. 

41.  Вокал.ансамбль «BigBand» І 

42.  Смирнова А. ІІ ак.сп. Міжнародний вокальний конкурс 

«ДЖЕРЕЛО ТАЛАНТІВ»,  

23.04.2021, м.Харків 

І викладач 

Васецька Л. 43.  Чмирьова Т. ІІ ак.сп. І 

44.  Сергєєва М. І ак.сп. І 

45.  Лиманська С. І ак.сп. І 

46.  Мазур Л. І ак.сп. І 

47.  Вокальний дует: 

Міненко Є.- 

Батуркіна Є. 

ІІІ х. ІІІ Міжнародний вокальний конкурс 

«GRAN VOICE», 6-7.05.2021, м.Одеса 

І викладач-методист 

Горобинська О.  

концертмейстер 

Щепетова М. 

48.  Солодка А. ІІІ ес.сп. І викладач 

Бражнікова Ю. 49.  Рибрун Л. ІІІ ес.сп. І 

50.  Прощина І. ІІ ес.сп. І 

51.  Дементьєва А. ІІ ес.сп. І 

52.  Потоцька Є. ШПП І 

53.  Герасимюк Ю. ШПП І 

54.  Естрадний хор І 

55.  Ансамбль «Біг Бенд» І 

56.  Фадєєнко Є. ІІ ес.сп. І викладач 

Бражнікова А. 

57.  Корнєв О.  II д. I Міжнародний фестиваль-конкурс  

«СІМ НОТ», 19.05.2021, м. Харків  

I викладач 

Хохлов О. 

58.  Коваленко В. ІІ с. Обласний фестиваль-конкурс 

української музики  

«MuzART-КРАЇНА» 

20.11.2021, м.Сєвєродонецьк 

І викладач-методист 

Саморядова К. 

концертмейстер  

Бражко Г. 

59.  Буровіна М. І ак.сп. І викладач  

Бугайова О. 

концертмейстер 

Бондарчук В. 

60.  Дашевська А. ІІ т. V Всеукраїнська студентська 

олімпіада з інструментального 

мистецтва, 25.11.2021, Умань 

І викладач-

методист 

Яворська М. 

61.  Глазунов О. ІІІ н. XXVI Всеукраїнський фестиваль-

конкурс виконавців на народних 

інструментах «ПРОВЕСІНЬ»,  

02.03.2021, м. Кропивницький 

ІІ викладач-методист 

Даниш А. 

62.  Соломатіна В. ІІ н. ІІ викладач 

Волошина Л. 

63.  Соломатіна В. ІІ н. ХХ Міжнародний конкурс-фестиваль 

дитячого та юнацького виконавського 

мистецтва «АКОРДИ ХОРТИЦІ», 

27.03-5.04.2021, м.Запоріжжя 

ІІ викладач 

Волошина Л. 

64.  Посохова Г. ШПП Обласний огляд-конкурс 

індивідуальної виконавської 

майстерності «МИСТЕЦТВО І ДІТИ», 

03.04.2021, м.Сєвєродонецьк 

ІІ консультант  

Саморядова К. 

концертмейстер  

Бражко Г. 

65.  Юрченко Г. ІІІ н. VII Міжнародний конкурс виконавців 

на народних інструментах «АРТ-

ДОМІНАНТА», 7.04.2021, м.Харків 

ІІ викладач 

Сачлі В. 

66.  Новік Р. IV ф. Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ – 2021» 

онлайн, 13-15.04.2021, м.Полтава 

ІІ викладач-методист 

Асєєва О. 

67.  Бобрішова І. I ф. ІІ викладач-методист 

Яворська М. 

68.  Щербакова А. IV с. ІІ викладач  

Скоморох Н. 

концертмейстер 
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Склярова Н. 

69.  Ткачова В. ІІ х. ІІ викладач 

Музиченко Т. 

70.  Новік Р. IV ф. Перший міжнародний конкурс 

молодих музикантів  

ІМЕНІ ІЛЛІ СЛАТІНА,  

21-23.04.2021, м. Харків 

ІІ викладач-методист 

Асєєва О. 

71.  Вокальний 

ансамбль 

«MIXED 

VOICES» 

ІІІ-ІV х. XIX Всеукраїнський юніорський 

конкурс музично-виконавської 

майстерності ІМЕНІ АКАДЕМІКА 

О.ТИМОШЕНКА,  

23-24.04.2021 р., м.Ніжин 

ІІ викладач 

Крупкіна Г. 

концертмейстер 

Пасічник Н. 

72.  Вокальний дует: 

Міненко Є.- 

Батуркіна Є. 

ІІІ х. ІІ викладач-методист 

Горобинська О.  

концертмейстер 

Щепетова М. 

73.  Пархоменко О. ІІІ х. ІІ 

 

викладач-методист 

Горобинська О.  

концертмейстер 

Щепетова М. 

74.  Барсукова В. ІІ ак.сп. ІІ викладач 

Бугайова О. 75.  Щербакова З. ІІ ак.сп. ІІ 

76.  Тягнієнко Е. ІІІ ес.сп. ІІ викладач 

Бражнікова А. 77.  Фадєєнко В. ІІ ес.сп. ІІ 

78.  Болтова Т. ШПП ІІ викладач 

Бражнікова Ю. 79.  Рибрун Л. ІІІ ес.сп. ІІ 

80.  Потоцька Є. ШПП ІІІ Міжнародний вокальний конкурс 

«GRAN VOICE», 6-7.05.2021, м.Одеса 

ІІ викладач 

Бражнікова Ю. 

81.  Герасимюк Ю. ШПП Обласний фестиваль-конкурс 

української музики «MuzArt-країна» 

20.11.2021, м.Сєвєродонецьк 

ІІ викладач 

Бражнікова Ю. 

82.  Дашевська А. ІІ т. ІІ викладач-методист 

Яворська М. 

83.  Козачок Є. IV с. ІІ викладач-методист 

Саморядова К. 

84.  Захаренко А. І н. ІІ викладач-методист 

Дегтярьова Л. 

85.  Юрченко Г. IV н. ІІ викладач 

Сачлі В.І. 

86.  Ісаєнко О. ІІІ ак.сп. ІІ викладач 

Бугайова О. 

концертмейстер  

Бондарчук В. 

87.  Клешнева С. ШПП ІІ Дистанційний міжнародний онлайн 

конкурс юних піаністів «LVIV 

KAWAI”, 19.01.2021, м.Львів 

ІІІ викладач-методист 

Асєєва О. 

88.  Нужда Г. ШПП Обласний огляд-конкурс 

індивідуальної виконавської 

майстерності «МИСТЕЦТВО І ДІТИ»,  

03.04.2021, м.Сєвєродонецьк 

ІІІ викладач-методист 

Пасічник Н. 

89.  Гаркун Вл. ШПП ІІІ викладач 

Васецька Л. 

концертмейстер 

Посошко Г. 

90.  Сандрікова Вл. ШПП ІІІ викладач 

Бражнікова Ю. 

91.  Батраков Д. ІІІ н. VII Міжнародний конкурс виконавців 

на народних інструментах «АРТ-

ДОМІНАНТА», 7.04.2021, м.Харків 

ІІІ викладач 

Сачлі В. 

92.  Коваленко В. І с. Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ – 2021» 

онлайн, 13-15.04.2021, м.Полтава 

ІІІ викладач-методист 

Саморядова К. 

концертмейстер  

Бражко Г. 

93.  Посохова Г. ШПП ІІІ 

94.  Зінченко М. ІV д. ІІІ викладач 

Бородій В.  
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концертмейстер 

Пасічник Н.  

95.  Герець Б. ІII ф. ІІІ викладач-методист 

Коваленко О. 

96.  Фадєєнко Є. ІІ ес.сп. ІІІ викладач  

Бражнікова Ю. 

97.  Музиченко М. IV ф. Відкритий конкурс піаністів 

«ПРОКОФ’ЄВСЬКІ ІГРИ», 

22-23.04.2021р., м.Сєвєродонецьк 

IІІ 

 

викладач-методист 

Яворська М. 

98.  Бобрішова І. I ф. ІІІ 

 

викладач-методист 

Яворська М. 

99.  Клешнева С. ШПП. ІІІ викладач-методист 

Асєєва О. 

100.  Музиченко М. IV ф. Всеукраїнський конкурс піаністів, 

14-16.05.2021, м. Рівне 

ІІІ викладач-методист 

Яворська М. 101.  Бобрішова І. I ф. ІІІ 

102.  Щербакова А. IV с. Перший міжнародний конкурс 

молодих музикантів 

ІМЕНІ ІЛЛІ СЛАТІНА,  

21-23.04.2021, м.Харків 

 

ІІІ викладач  

Скоморох Н. 

концертмейстер  

Склярова Н. 

103.  Скнаріна А. ІV х. ІІІ викладач-методист 

Міхалєва О. 

концертмейстер 

Бондарчук В. 

104.  Барсукова Д. ІІ ак.сп. ІІІ викладач  

Бугайова О. 105.  Бикова Д. IV ак.сп. ІІІ 

106.  Буровіна М. ШПП Обласний відкритий конкурс сольного 

академічного вокалу «ПІСЕННЕ 

ДЖЕРЕЛО», 23.04.2021, 

м.Сєвєродонецьк 

ІІІ викладач 

Бугайова О. 

107.  Скнаріна А. ІV х. XI Всеукраїнський конкурс хорових 

диригентів ІМ.Д.С.БОРТНЯНСЬКОГО 

серед студентської молоді 

19-20.05.2021, м.Суми 

ІІІ викладач-методист 

Міхалєва О. 

концертмейстер 

Бондарчук В. 

108.  Посошко М. ШПП Обласний фестиваль-конкурс 

української музики «MuzArt-країна» 

20.11.2021, м.Сєвєродонецьк 

ІІІ викладач-методист 

Асєєва О. 109.  Клешнева С. ШПП ІІІ 

110.  Винокурова А. ШПП ІІІ викладач  

Посошко Г. 

111.  Слюсар А. ІІІ н. ІІІ викладач-методист 

Дегтярьова Л. 

112.  Білянська О. IV с. ІІІ викладач-методист 

Саморядова К. 

концертмейстер  

Щепетова М. 

113.  Міненко М. ІІ с. ІІІ викладач-методист 

Саморядова К. 

концертмейстер  

Бражко Г. 

114.  Гонтар Т. ІІІ ак.сп. ІІІ викладач 

Бугайова О. 

концертмейстер 

Бондарчук В. 

115.  Барсукова В. ІІІ ак.сп. ІІІ 

116.  Воронова Л. IV с. VI Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

виконавців на оркестрових струнних 

інструментах ІМ. Ю.ХІЛОБОКОВА, 

20-21.02.2021, м. Кропивницький 

Диплом з 

відзнакою 

викладач-методист 

Саморядова К. 

концертмейстер  

Бражко Г. 

117.  Павлюков Я. ШПП Обласний огляд-конкурс 

індивідуальної виконавської 

майстерності «МИСТЕЦТВО І ДІТИ», 

03.04.2021, м.Сєвєродонецьк 

Диплом викладач 

Тимощук С. 

118.  Потоцька Є. ШПП Диплом викладач 

Бражнікова Ю. 119.  Герасимюк Ю. ШПП 

120.  Горшеніна Є. ШПП Диплом викладач  

Скоморох Н. 
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121.  Клешнева С. ШПП ІІ Міжнародний дистанційний конкурс 

«ODESA MUSIK OLIMP»,  

04.04.2021, м. Одеса  

сертифікат 

учасника 

викладач-методист 

Асєєва О. 

122.  Савченко В. ІІ с. Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

«ОБДАРОВАНА МОЛОДЬ 2021», 

13-16.04.2021р., м.Полтава 

Диплом викладач  

Дерієнко Л. 

концертмейстер 

Щєпетова М. 

123.  Вокальний дует: 

Міненко Є.- 

Батуркіна Є. 

ІІІ х. Диплом 

учасника 

викладач-методист 

Горобинська О.  

концертмейстер 

Щепетова М. 

124.  Вороніч Є. IV ес.сп. Диплом викладач 

Бражнікова А. 

125.  Воронова Л. IV с. Перший міжнародний конкурс 

молодих музикантів  

ІМЕНІ ІЛЛІ СЛАТІНА,  

21.04.2021р., м.Харків 

Диплом викладач-методист 

Саморядова К. 

концертмейстер  

Бражко Г. 

126.  Міненко Є. ІІІ х. Перший міжнародний конкурс 

молодих музикантів ІМЕНІ ІЛЛІ 

СЛАТІНА у номінації «Спеціалізоване 

фортепіано», 21.04.2021р., м.Харків 

Спеціальний 

диплом 

викладач 

Губанова Л. 

127.  Батуркіна Є. ІІІ х. Спеціальний 

диплом 

128.  Герець Б. IIІ ф. Відкритий конкурс піаністів 

«ПРОКОФ’ЄВСЬКІ ІГРИ», 

22-23.04.2021р., м.Сєвєродонецьк 

Диплом викладач-методист 

Коваленко О. 

129.  Прощина І. ІІ ес.сп. XIX Всеукраїнський юніорський 

конкурс музично-виконавської 

майстерності ІМЕНІ АКАДЕМІКА 

О.ТИМОШЕНКА,  

23-24.04.2021 р, м.Ніжин 

Бронзовий 

диплом 

викладач 

Бражнікова Ю. 

130.  Приходько І. ІІ т. Бронзовий 

диплом 

викладач 

Губанова Л. 

131.  Воронова Л. IV с. 1-й Всеукраїнський конкурс-огляд 

скрипалів кафедри скрипки НМАУ 

ім.П.Чайковського,17.05.2021, м.Київ 

Диплом  

учасника 

викладач-методист  

Саморядова К. 

концертмейстер  

Бражко Г. 

132.  Лебединський Д. І ф. Обласний фестиваль-конкурс 

української музики «MuzArt-країна» 

20.11.2021, м.Сєвєродонецьк 

Диплом викладач-методист 

Асєєва О. 

133.  Нужда Г. І т. Диплом викладач-методист 

Пасічник Н. 

134.  Сініцин М. ІІ ф. Диплом викладач 

Посошко Г. 

135.  Савченко В. ІІІ с. Диплом викладач 

Дерієнко Л. 

136.  Кириченко Є. І с. Диплом викладач 

Шаригіна О. 

концертмейстер 

Посошко Г. 

137.  Посохова Г. І с. Диплом викладач-методист 

Саморядова К. 

концертмейстер 

Бражко Г. 

138.  Луніна С. І ак.сп. Диплом викладач 

Бугайова О. 

концертмейстер 

Бондарчук В. 

VІІІ. 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»), 
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тобто структурним підрозділом закладу освіти, який здійснює біблітечно - 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-правовими актами, Статутом коледжу, Правилами 

внутрішнього розпорядку коледжу, Положенням про бібліотеку. 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 і 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. 
В цьому році велика відповідальність та випробування для працівників бібліотеки 

коледжу полягали в забезпеченні студентів та викладачів коледжу необхідною літературою в 

умовах дистанційного навчання. Бібліотека коледжу забезпечена наявністю Електронної 

бібліотеки, в базі якої знаходяться скановані екземпляри ядра фонду бібліотеки, тобто 

контрольні екземпляри навчальної та нотної літератури. Студенти та викладачі за допомогою 

заповненої форми заявки можуть подати запит на електронну пошту бібліотеки коледжу та 

отримати необхідну літературу в електронній формі. 

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

розробленого Українським Фондовим Домом, яка забезпечує швидкий пошук наявності 

літератури за запитом у фонді бібліотеки. Має відповідну матеріально-технічну, науково-

методичну базу: приміщення абонемента, читальної зали на 58 місць та книгосховища, нотний 

та книжковий фонди, – всі вони забезпечені необхідним бібліотечним обладнанням, 

бібліотечною технікою та протипожежними засобами. 

Формування бібліотечного фонду здійснюється відповідно до профілю коледжу 

культури і мистецтв та інформаційних потреб усіх категорій користувачів. Комплектування 

фонду здійснюється через книговидавництва та за рахунок подарунків. Книжковий фонд на 

31.12.21 складається з 44191 примірника, 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 нараховує 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 бібліотеці коледжу в 

повному обсязі у відповідності до навчальних планів, викладені українською мовою. 

Навчальна література по спеціальності налічується в повному обсязі (теорія музики, світова  

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

виконавства та інша) викладені українською та російською мовами, але бажано оновити  фонд 

літературою сучасних авторів.  

Бібліотека має багатий фонд інструктивно-методичних матеріалів, навчальних програм, 

методичних збірок з різних спеціальностей (видання науково-методичного центру). 

Дванадцять найменувань професійних музичних періодичних видань України постійно 

надходять до фонду бібліотеки. Стан забезпечення літературою соціально-гуманітарних та 

загальноосвітніх дисциплін – 99%; спеціальних дисциплін – 100%. 



22 

 

В бібліотеці на час дистанційного навчання підготовлені он-лайн 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. В читальній залі для потреб 

користувачів встановлено 6 комп'ютерів з виходом в мережу  Інтернет та копіювальна техніка, 

телевізор.  

Комп'ютерний клас та структурні підрозділи коледжу оснащені сучасною оргтехнікою. 

Є всі необхідні ліцензійні програми, мультимедійні засоби навчання. 

Серед завдань на 2022 рік – 

 інформаційне забезпечення та задоволення запитів користувачів бібліотеки;  

 переоблік наявного друкованого фонду бібліотеки; 

 впровадження Універсальної десяткової класифікації (УДК) відповідно до 

Постанови Кабінету міністрів №177 «Про припинення використання Бібліотечно-

бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації» від 

22.03.2017р.; 

 пошук можливостей поповнення документно-ресурсного фонду бібліотеки; 

 забезпечення користувачів вільним доступом до інформації через фонди бібліотеки, 

електронні інформаційні ресурси бібліотеки, незалежно від їхнього місцезнаходження; 

 надання послуг у віртуальному середовищі та збільшення частки віртуального 

обслуговування користувачів;  

 створення інформаційних продуктів для забезпечення навчальних та наукових 

потреб студентів, викладачів та інших користувачів бібліотеки коледжу; 

 презентування створених бібліотечних продуктів і послуг на веб-сайті коледжу; 

 впровадження системи якості в роботу бібліотеки; 

 розміщення і редагування наукових публікацій, адміністрування зібрань в 

репозитарії коледжу; 

 підвищення кваліфікації бібліотекарів, сприяння засвоєнню вмінь і навичок пошуку 

та використання інформації; 

Для реалізації зазначених завдань планується 

– формування та оновлювання документних ресурсів бібліотеки в межах кошторисних 

асигнувань; 

– залучення установ та організацій, приватних осіб для поповнення бібліотечних фондів; 

– організація тестових доступів до електронних баз даних, наукометричних платформ та 

інших світових агрегаторів наукової інформації; 

– підвищення якості бібліотечних сервісних послуг та ресурсів; 

– складання науково-допоміжних та рекомендаційних посібників, інформаційно-

бібліографічних, методичних матеріалів, списків літератури для інформаційного забезпечення 

освітньої, виховної та наукової діяльності;  

– організація Днів інформації та індивідуального інформування фахівців коледжу; 

– проведення інформаційно-бібліографічних занять зі студентами; 

– поповнення та редагування власних електронних ресурсів бібліотеки; 

– надання у відкритому доступі періодичних видань коледжу, матеріалів конференцій, 

семінарів, фахових публікацій в репозитарій коледжу; 

– участь працівників бібліотеки у конференціях, підготовці доповідей, презентацій, 

повідомлень; 

– проведення заходів щодо покращення іміджу бібліотеки коледжу, піднесення ролі 
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бібліотеки в соціально-культурній інфраструктурі міста і регіону; 

– дотримання вимог з охорони праці та протипожежної безпеки, поліпшення умов праці 

для працівників 

ІХ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

1. Загальна сума фінансування з обласного бюджету у 2021 році по загальному 

фонду становила 20303,7 тис. грн.: 

 Заробітна плата - 14546,7 тис. грн 

у т.ч. премії (річна) - 334,6 тис.грн. 

грошова винагорода - 169,5 тис.грн. 

Єдиний соціальний внесок - 3123,1 тис. грн 

Стипендія - 1084,0 тис. грн 

у т. ч. матеріальна допомога - 6,4 тис. грн 

заохочення - 69,1 тис. грн 

Інші виплати  

на харчування студентів - 10,4 тис. грн 

пільговий проїзд - 4,5 тис. грн 

комунальні послуги та енергоносії - 938,0 тис. грн 

відрядження - 2,1 тис. грн 

 Структура бюджетного фінансування у 2021 році: 

 92,4 %  – заробітна плата та стипендія (харчування студентів-сиріт); 

 4,6 %  – комунальні послуги та енергоносії; 

 3,0 % – кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-технічної бази 

коледжу. 

У 2021 році виплати заробітної плати і стипендіальне забезпечення були регулярними. 

Матеріальне забезпечення студентів, що мають статус сиріт (дві особи), відповідають 

вимогам чинного законодавства. 

Розмір щоденної суми на харчування студентів-сиріт складав 19,12 грн. на одну особу. 

Ці кошти виплачувалися у повному обсязі і вчасно. 

Також виплачено заробітну плату та нарахування на заробітну плату за рахунок 

освітньої субвенції на суму 1127,5 тис.грн, у т.ч. 

- заробітна плата – 937,2 тис.грн (премія 55,7 тис.грн, грошова винагорода 31,5 тис.грн) 

- нарахування на заробітну плату – 190,3 тис.грн 

2. Надходження коштів до спец. фонду від провадження статутної діяльності 
 план  на 2021 рік – 327,8 тис. грн. 

 виконання – 275,6 тис. грн., тобто 84,1 %. 

У тому числі: 

 послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 

92,1 тис. грн.; 

 від додаткової (господарської) діяльності – 174,5 тис. грн.; 

 від оренди майна – 9,0 тис. грн.; 

3. Використання власних надходжень від статутної діяльності (коштів спец. фонду)  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату – 97,2 тис. грн.: 

 заробітна плата – 79,7 тис. грн.; 

 нарахування на заробітну плату – 17,5 тис. грн. 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 60,3 тис. грн. 

Кошти на утримання будівель і споруд, на розвиток матеріально-технічної бази коледжу – 38,9 

тис.грн. 

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

рахунок усіх коштів – 768,4 тис. грн, зокрема: 
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Найменування 
Од. 

виміру 

К-ть Ціна Сума 

.Комп’ютерна техніка та аксесуари, а саме:    144900,00 

 БФП Xerox B215 шт 1 8950.00 8950.00 

 БФП Cenon 237 W шт  11400.00 11400.00 

Миша комп’юторна шт 2      200.00 400.00 

Флеш накопичувач шт 2 190.00 380.00 

Флеш накопичувач шт 2      220.00 440.00 

Інтерактивна дошка шт 2 22600,00 45200,00 

Миша комп’ютерна шт 1 130,00 130,00 

Ноутбук Acer A315 шт 2 19180,00 38360,00 

Короткофокусний проєктор з кріпленнями шт 2 19820,00 39640,00 

Електрообладнання, а саме:    28672,00 

Система відеоспостереження шт 1 14560,00 14560,00 

Акумулятор шт 4 110,00 440,00 

Прожектор шт 2 243,50 487,00 

Прожектор шт 2 420,00 840,00 

Прожектор шт 2 190,00 380,00 

Панель світлодіодна шт 1 395,00 395,00 

Світильник шт 3 290,00 870,00 

Аератор електричний шт 1 5250,00 5250,00 

Газонокосарка електрична шт 1 3200,00 3200,00 

Мікрохвильова піч шт 1 1700,00 1700,00 

Електричний чайник шт 1 550,00 550,00 

М’який інвентар(спец. одяг, штори, жалюзі)    40011,00 

Жалюзі шт 1 467.00    467.00 

Гардини капронові шт 6 500,00 3000,00 

Гардини капронові шт 1 1110,00 1110,00 

Гардини капронові шт 1 1352,00 1352,00 

Гардини капронові шт 4 918,00 3672,00 

Кепка бавовняна шт 5 80,00 400,00 

Костюм робочий шт 3 1080,00 3240,00 

Костюм « Стандарт» шт 1 550,00 550,00 

Куртка «Тритон» шт 1 540,00 540,00 

Наколінник шт 6 90,00 540,00 

Напівчеревики пар 3 490,00 1470,00 

Подушки шт 4 110,00 1850,00 

Подушки шт 20 220,00 4400,00 

Пледи шт 2 392,50 785,00 

Ковдра шт 4 350,00 1400,00 

Рушники шт 2 250,00 500,00 

Халат «Вікторія» шт 5 370,00 1850,00 

Футболки мод. TEESTA шт 5 140.00 700.00 

Форма баскетбольна шт 10 300,00 3000,00 

Черевики робочі шт 2 480,00 960,00 

Халат «Грація» шт 1 425,00 425,00 

Штора шт 1 1352,00 1352,00 

Штори портьєрні шт 6 515,00 3090,00 

Штори портьєрні шт 2 825,00 1650,00 

Штори портьєрні шт 2 854,00 1708,00 

Спортивний інвентар шт    

Гантелі шт 1 1500,00 1500,00 

М’яч баскетбольний шт 1 630,00 630,00 

М’яч баскетбольний шт 1      870,00          870,00                  

М’яч баскетбольний шт 2    560,00 1120,00 
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Рол для преса шт 2   500,00   1000,00 

М’ячі н/т шт 20      10,00 200,00 

М’ячі н/т шт 20 15,00 300,00 

Сітка волейбольна шт 1    850,00 850,00 

Скакалки шт 2 65,00 130,00 

Ракетка н/т шт. 1 1100,00 1100,00 

Ракетка бадмінтона шт 1   1550,00 1550,00 

Інше обладнання    66762,66 

Штамп факсиміле шт 1    280,00    280,00 

Вивіска шт 1   2724,00 2724,00 

Вивіска шт 1       25,00       25,00 

Сушарка шт 1  310,00     310,00 

Лом-цвяходер шт 1 135,00 135,00 

Лампа світлодіодна шт 1    650,00 650,00 

Печатка  шт 3 371,00  1113,00 

Штамп кутовий шт 1 656,00     656,00 

Штамп простий шт 1 266,00 266,00 

Штамп простий шт 1 532,00 532,00 

Штамп простий шт 2 352,00 704,00 

Штамп простий шт 1 280,00 280,00 

Дошка магнітно-маркерна шт 1 1620,00 1620,00 

Картина з п’яти частин шт 1 3215,00 3215,00 

Оповіщувач світлозвуковий шт 1 633,00 633,00 

Оповіщувач світловий шт 5 363,00 1815,00 

Оповіщувач пожежний шт 3 836,00 2508,00 

Сповіщувач пожежнодимовий шт 70 450,00 31500,00 

Сповіщувач пожежний шт 5 375,00 1875,00 

Карман з акрилу шт 90 10,50  945,00 

Каталожна картка шт 20 0,29  583,33 

Читацький формуляр шт 20 3,29 658,33 

Заготівка з оргскла шт 2 217,50 435,00 

Вогнегасник порошковий шт 26 410,00 10660,00 

Вогнегасник вуглекислотний шт 4 660,00 2640,00 

ВСЬОГО:    280 345,66 

ВИСНОВОК 

Час поставив перед колективом коледжу і його керівником складне завдання – 

збереження академічного статусу закладу освіти. За 55 років здобуто великий досвід і багаті 

традиції у підготовці молодих фахівців. 

Нагальними завданнями сьогодення є 

 відкриття нових спеціалізацій; 

 посилення профорієнтаційної роботи в мистецьких школах області, пошук нових 

форм взаємодії з ними; 

 підвищення якості освітніх послуг; 

 вдосконалення молодіжної політики та студентського самоврядування; 

 оновлення матеріальної бази навчально-виховного процесу; 

 здійснення капітального ремонту навчального корпусу. 

Впевнено можна сказати, що колектив коледжу має достатній досвід і творчий потенціал 

для реалізації новітніх завдань в галузі музичної освіти і розвитку музичної культури регіону. 
 

Т.в.об. директора коледжу                                                                Марина ЯВОРСЬКА 


