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У зв’язку із запровадженням на всій території України із 12 березня 2020 

року карантину відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 року № 211 «Про запобіганню поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID -19», спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2” та враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 16 березня 

2020 року №406 у коледжі під час карантину організація освітнього процесу 

забезпечувалась шляхом використання технологій дистанційного 

навчання.Навчальним закладом були створені всі  умови для отримання якісних 

знань студентами.  

В коледжі робота відділення, циклових комісій була спрямована на 

підвищення якості освітнього процесу, примноження та модернізацію 

навчально-методичної та матеріально-технічної бази, підвищення якості 

практичного навчання студентів та удосконалення і урізноманітнення шляхів 

профорієнтаційної роботи. Головною метою освітньої діяльності коледжу була 

і залишається підготовка для потреб регіону фахівців, які поєднують у собі 

професійні компетентності, ділові якості, високий рівень моральної культури і 

громадянської свідомості.  
         В 2020 році вперше вперше здійснено набір для здобуття освітньо-

професійного рівня фахового молодшого бакалавра. 

           З 2020 року  коледж почне надавати фахову передвищу освіту і 

готуватиме  фахових молодших бакалаврів. Це передбачено  Законом України 

«Про фахову передвищу освіту» № 2745-УІІІ від 06 червня 2019 року, який 09 

серпня 2019 набув чинності.            

1.Формування студентського контингенту .  
Станом на 01 вересня 2019 року навчалося 250 студентів. З них по курсах:         

І курс. - 75 чол.; ІІ курс – 58 чол.; ІІІ курс – 56 чол.; ІУ курс – 61 чол. 

 На внутрішньому обліку перебували: 

- 18 студентів-напівсиріт; 

- 1 студентка, що знаходяться під опікою. 

- 4 студентів – дітей осіб,  визнаних учасниками бойових дій. 

- 2 студентів – дитина-інвалід. 

2. Вступна кампанія:  

         Сьогодні реформа освітньої галузі є надзвичайно важливою. Очевидно, що 

сьогодні українська освіта не відповідає ані сучасним запитам з боку 

особистості та суспільства, ані потребам економіки, ані світовим тенденціям.  

Саме тому розпочато системну трансформацію сфери, головна мета якої – нова 

висока якість освіти на всіх рівнях: від початкової школи – до закладів вищої 

освіти.  

  Хочеться відмітити, що у 2019-2020 навчальному році організація 

профорієнтаційної роботи проводилась в особливих умовах. Перед коледжем 

стоїть завдання - забезпечення високої якості підготовки фахівців, а це 

можливо, завдяки якісного складу контингенту майбутніх студентів. Увага  

приділялась саме формуванню контингенту студентів. Немало важливу роль в 

формуванні контингенту студентів відіграє профорієнтаційна робота. І тому, 

використовуючи різноманітні форми профорієнтаційної роботи та планування 

проведення вступної кампанії спрямовані на активне формування контингенту 

студентів. 



  

  На основі проведеного аналізу роботи дирекції та циклових комісій з 

організації, планування і формування контингенту студентів, виконання умов 

ліцензування зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво» потрібно зазначити, що 

система профорієнтаційної роботи є стабільною, форми цієї роботи адекватні 

поставленим завданням і забезпечують набір студентів в ліцензованих обсягах. 

З метою раціональної організації та ефективного проведення профорієнтаційної 

роботи проводилась роз’яснювальна робота з актуальних питань вступної 

кампанії серед випускників шкіл, було проведено  «День відкритих дверей», де 

були присутні  значна кількість потенційних абітурієнтів, організовувались 

виїзди викладачів коледжу в  райони області.  

 
 

У зв’язку з запровадженим карантином  заплановані музично--теорична 

олімпіада  та конкурсів індивідуальних виконавців серед учнів мистецьких 

шкіл області були перенесені.        

Значна кількість публікацій у засобах масової інформації та декілька  

передач на провідних телевізійних каналах  були спрямовані  на роз’яснення 

особливостей вступної кампанії 2020 року та мали за мету популяризацію 

спеціалізацій нашого закладу  серед вступників. Коледж традиційно приймав 

участь в інформаційно-просвітницькому заході для молоді «Ярмарок професій»  

організованого Ужгородським міським центром зайнятості.  

На підготовчому етапі до проведення вступної кампанії: 

1) розроблені та затверджені необхідні документи, що узгоджують роботу 

всіх ланок приймальної комісії, зокрема: річний план роботи приймальної 

комісії, Правила прийому, параметрами конкурсного відбору, накази про склад 

предметних екзаменаційних комісій, комісії по проведенню співбесіди, 

апеляційних комісій, накази про склад технічної комісії, відповідальних за 

роботу системи «Електронний вступ» тощо; 

2) своєчасно надані департаменту культури пропозиції  щодо обсягів 

регіонального замовлення  у 2020 році; 

3) у встановлені терміни підготовлені та затверджені програми творчих 

конкурсів з  фахових дисциплін; 

4) своєчасно підготовлені програми та екзаменаційні матеріали, довідкова 

інформація і бланкова продукція до вступної кампанії тощо 



  

відповідно до нових форм документів для проведення вступної кампанії до  

закладів вищої (фахової передвищої) освіти у 2020 році, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.04.2020  № 511 «Про затвердження 

форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої (фахової перед вищої) 

освіти, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04 травня 2020 року за № 

393/34676; 

5) Своєчасно затверджений розклад вступних випробувань. 

З метою запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, 

хабарництву під час проведення вступної кампанії виданий  наказ директора № 

4 від 03.01.2020 «Про запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням 

та хабарництву». Було забезпечено функціонування «Телефону Довіри»  та 

«Скриньки побажань і зауважень щодо роботи Приймальної комісії». 

Наказом директора № 145 від 26.12.2019р. створена приймальна комісія. З 

метою чіткої координації роботи приймальної комісії розподілені обов’язки 

між членами приймальної комісії. До завдань приймальної комісії належать 

організація профорієнтаційної роботи, розгляд Правил прийому на поточний 

рік, організація та проведення вступної кампанії. Правила прийому затверджені  

педагогічною радою.  

Для забезпечення належного рівня проведення вступної кампанії, а саме 

розгляду заяв, допуску до участі у конкурсному відборі, рекомендацій до 

зарахування та здійснення інших повноважень, що відносяться до компетенції 

Приймальної комісії, проводились регулярні засідання Приймальної комісії 

Коледжу. 

         Вся робота приймальної комісії здійснювалася відповідно до діючих 

законодавчих, нормативних актів, Статуту, Умов прийому до закладів фахової 

передвищої освіти у 2020 році, Правил прийому в 2020 р., Положенням про 

приймальну комісію, Положенням про апеляційну комісію, Положення про 

екзаменаційну комісію, наказами, розпорядженнями, листами МОН України. 

Положення про приймальну комісію розглянуто на засіданні приймальної 

комісії та затверджено педагогічною радою. Робота приймальної комісії 

проводилась гласно та прозоро.  

         Ведення і оформлення документації приймальної комісії здійснювалось  

відповідно до наказів МОН України.  Усі рішення приймальної комісії 

оформлені відповідними протоколами і оприлюднені відповідно до 

Умов прийому до закладів фахової передвидшої  у 2020 році і «Правил 

прийому до комунального вищого навчального закладу Ужгородський  

музичний коледж імені Д.Є.Задора Закарпатської обласної ради в  2020 році». 

Рейтингові списки та рекомендації до зарахування оприлюднені на стенді 

приймальної комісії та на веб-сайті коледжу.  Накази про зарахування 

вступників на місця за регіональним  замовленням сформовані в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти у терміни, зазначені Правилами 

прийому та оприлюднені. 

Впродовж усього терміну прийому документів приймальна комісія 

працювала понеділок - п’ятниця з 10 до 18 години, субота з 10 до 13 години. 

Варто зазначити, що підбір техсекретарів є досить важливим і відповідальним. 

Достатня кількість персоналу та їхня відповідальність дозволяла це робити 

ефективно.  



  

       Наказом директора № 25 від 24.02.2020 були створені  предметні 

екзаменаційні та технічна комісія.  

Наказом директора № 26 від 24 .02.2020 затверджений склад апеляційної 

комісії. 

        Прийом документів здійснювався з використанням автоматизованої 

системи  Єдиної державної електронної бази з питань освіти (адміністратор 

бази – Кузьмінська Н.Я.). Адміністратор бази керувалась інструктивними 

вказівками ДП «Інфоресурс». Зараховано на І курс для здобуття фахового 

молодшого бакалавра 54чол. 

3. Сприяння працевлаштуванню випускників в 2020 році. 

          Відповідно положень Закону України «Про вищу освіту» та прийнятої 

постанови Кабінету Міністрів України № 216 від 15.04.2015р. «Про внесення 

змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.1996р. № 992» в 

Коледжі реалізується конституційне право випускників на вільний вибір місця 

подальшої роботи. 

За виконанням заходів щодо працевлаштування випускників 

здійснюється постійний контроль. На протязі навчального року це питання 

заслуховувалося на Адміністративній раді коледжу та раді кураторів 

академічних груп. У всіх випускних групах в вересні–жовтні були проведені 

бесіди з питання працевлаштування, зустрічі з роботодавцями. 

Підтримуються ділові контакти з Службою зайнятості м. Ужгорода. Так 

за її сприяння, студентів коледжу було ознайомлено з видами резюме, порядком 

складання резюме, порядком складання відео резюме, підготовкою до 

співбесіди з роботодавцем. 

          В коледжі у 2019-2020 н.р. працював  Підрозділ по сприянню 

працевлаштування випускників, куди входили директор коледжу, заступник 

директора, голови циклових комісій, викладачі, представники студентського 

самоврядування. В коледжі постійно проводився  моніторинг якості підготовки 

фахівців. З метою сприяння працевлаштуванню у коледжі зокрема проводяться 

наступні заходи:  

• адміністрацією коледжу здійснюється постійна робота з керівниками 

підприємств-роботодавців для вивчення їх потреб випускників коледжу; 

• організовуються виїзні концерти випускників в мистецькі навчальні заклади; 

• направляються листи у відділи культури області про випуск фахівців; 

• налагоджена співпраця  з  Ужгородським  міським центром зайнятості, 

підприємствами та  установами.  

       Тенденційно, чимало випускників, проходячи практику на початку року, 

працевлаштувалися за фахом і зараз лише підтвердили намір надалі працювати 

в обраних колективах. Водночас, помітна частина випускників планує 

продовжити навчання у престижних навчальних закладах.  

4.Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу. 

          Система роботи щодо підбору та використання педагогічних кадрів 

спрямована на покращення якісного складу педагогічного колективу. 

Адміністрація коледжу кожного навчального року аналізує кадрове 

забезпечення всіх спеціалізацій, планує поповнення його новими кадрами, веде 

підбір викладачів для професійного та практичного навчання серед випускників 

коледжу, які отримали у ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації освітньокваліфікаційний 



  

рівень магістра і мають практичний досвід роботи. До складу педагогічного 

колективу входять висококваліфіковані викладачі, які мають глибокі 

професійні знання і проводять заняття на належному фаховому та методичному 

рівні. Підвищення ефективності традиційних видів навчальних занять, 

впровадження нових активних форм навчання є основними напрямками в 

роботі викладачів з удосконалення якості викладання. Єдність навчального та 

виховного процесу – невід’ємний, пріоритетний принцип у діяльності 

педагогічного колективу. 

           Відповідно до структури управління затверджено штатний розклад і 

укомплектовано кадровий склад працівників. Це один із визначальних 

чинників, що зумовлюють ефективність функціонування коледжу як 

соціальнопедагогічної системи. Робота старшого інспектора з кадрів 

проводилась у відповідності до «Кодексу Законів про працю України», 

нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України. 

Випадків порушення трудової дисципліни протягом року зафіксовано не було, 

поновлення на посади за рішенням суду в звʹязку з суперечливими ситуаціями 

не виникало. Відповідно до «Кодексу Законів про працю України» звільнення 

здійснювалися за власним бажанням (ст. 38 КЗпП), за згодою сторін (п. 1 ст. 36 

КЗпП) та по закінченню строкових трудових договорів (п.2 ст. 36 КЗпП). 

Протягом року працівникам оголошувались подяки за бездоганне виконання 

службових обовʹязків та обовʹязків не передбачених посадовими інструкціями. 

У відповідності з 24 постановою КМУ від 17.06.2015 року №413 «Про порядок 

повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальними органами про 

прийняття працівника на роботу» до фіскальної служби подавались 

повідомлення про прийняття працівника на роботу. Систематично здійснюється 

подання інформації до Ужгородського об’єднаного військового комісаріату, 

щодо військовозобовʹязаних та юнаків призовного віку. Кадрове забезпечення 

навчального закладу здійснювалось відповідно до штатного розпису, 

затвердженого Департаментом культури Закарпатської ОДА. Підбір кадрів 

здійснювався відповідно до нормативно-правових документів, згідно зі 

штатним розписом, з урахуванням ділових та професійних якостей викладачів 

та їх відповідної освіти. В Коледжі запроваджено наставництво метою якого є 

формувати і розвивати професійні знання, вміння та навички працівників, 

передавати їм професійний досвід,адже успіх та якісні результати будь-якого 

закладу залежать від високопрофесійних працівників. В 2019-2020 навчальному 

році педагогічну роботу здійснювали 110 педагогічних працівників, з яких 

штатних педагогічних працівників –81, сумісників-29. Серед педагогічних 

працівників «Народні артисти України» -1, «Заслужені артисти України» -6, 

«Заслужені діячі мистецтв України» – 3, «Заслужені працівники культури 

України» -10, «Відмінник освіти України» -9, лауреати обласної премії імені 

Д.Є.Задора – 14 та 2 керівника колективів, кандидати мистецтвознавства – 2, 

кандидат філологічних наук – 1. Одним із важливих аспектів зростання 

педагогічної майстерності викладачів є проведення атестації педагогічних 

працівників, яка визначає всебічну комплексну оцінку педагогічної діяльності 

викладача та його відповідність займаній посаді та рівню кваліфікації. У 

навчальному закладі атестація педагогічних працівників здійснюється 

відповідно до Типового положення «Про атестацію педагогічних працівників», 



  

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 

року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за № 

1255/18550, змінами до нього, затвердженими наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року № 1473, зареєстрованими в 

Міністерстві юстиції 10 січня 2012 р. за № 14/20327 та наказом Міністерства 

освіти і науки України від 08.08.2013р. №1135, наказом Міністерства культури 

України від 12.07.2018 №628, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

16 серпня 2018 р. за № 926/32378 «Питання атестації педагогічних працівників 

закладів (установ) освіти сфери культури».  

         Протягом 2019-2020 н. р. атестувалось 23 педагогічних працівників . Всі 

педагогічні працівники пройшли курси підвищення кваліфікації. Результати 

атестації наступні: 

-всім педагогічним працівникам підтверджено відповідність займаній посаді. 

 -підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційні категорії - 18 педагогічним 

працівникам.  

-присвоєно кваліфікаційні категорії –5 педагогічним працівникам.  

Тетерюк-Кінч Ю.С.,  викладач циклової комісії «Фортепіано», Коцан О.М., 

викладач циклової комісії «Загальне фортепіано» та викладачі циклової комісії 

«Оркестрові духові та ударні інструменти» Попович Е.Ф. та Попович Т.Ф. 

навчаються  в аспірантурі Мукачівського державного університету. 

        За віком: до 30 років ( 5 осіб)  

                           від 30  до 40 років (11 осіб)  

                          від 40  до 60 років ( 34 осіб) 

                           пенсійного віку ( 31 особа)  

 У 2019-2020 навчальному році  було прийнято педагогічних працівників 1 

особу та звільнено 3 особи. 

Із звільнених штатних педагогічних працівників: 

за власним бажанням — 3 особи; 

          Необхідно звернути увгу на головній проблемі життєдіяльності коледжу– 

на його кадровому складі. Суть проблеми полягає у тому, що коледж поступово 

старіє. Ми маємо бачити кожного студента, який навчається в коледжі, виявляє 

відповідні професійні, громадянські і моральні якості. Бачити і сприяти його 

зростанню. І тільки так ми сформуємо заміну, яка не тільки утримає, але й 

розгорне педагогічну славу коледжу.Разом з тим є важливим досвід наших 

викладачів –ветеранів, у яких можна навчитися педагогічної майстерності.А 

викладачам старшого покоління побажання – не відставати від вимог 

сьогодення. 

5.Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього  процесу.  

 Організація освітнього процесу  в коледжі здійснювалась відповідно до 

«Положення про організацію освітнього  процесу в комунальному вищому 

навчальному закладі «Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» 

Закарпатської обласної ради.  

Підготовка молодшого спеціаліста в комунальному вищому навчальному 

закладі «Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської 

обласної ради зі спеціальності  Музичне мистецтво здійснювалась на підставі 

освітніх програм, навчальних планів спеціальності, які затверджені у 

встановленому порядку.  



  

На підставі навчальних планів був  розроблений графік навчального 

процесу, який передбачає дотримання термінів навчання, практик та канікул, 

проведення підсумкового контролю. Порушень виконання графіку навчального 

процесу не було.  

На  підставі  навчальних програм викладачами розроблені робочі 

програми навчальних дисциплін, які схвалені на засіданнях циклових комісій та 

затверджені заступником директора з навчально-виховної  роботи. 

Викладачами також з окремих дисциплін розроблено навчальні програми, які 

схвалені на засіданнях циклових комісій та отримали відповідні рецензії 

провідних викладачів навчальних закладів України. 

Розклад групових занять на І та ІІ семестри складено на підставі робочого 

навчального плану. Розклад  забезпечує виконання робочих навчальних 

програм. Розклад групових та індивідуальних занять постійний, складався на 

кожний семестр. 

Згідно з графіком освітнього процесу розроблена і затверджена 

організаційно-планова документація: розклад проведення семестрових, 

перевідних екзаменів,  атестації випускників, заліків, графіків проведення 

заліків з усіх видів практик, графіків консультацій, розкладів захисту курсових 

робіт. 

Освітній в коледжі здійснюється в таких формах: 

- лекційні заняття; 

- практичні заняття; 

- семінарські заняття; 

- навчальна практика; 

- консультації; 

- самостійна позааудиторна робота студентів; 

- контрольні заходи (поточний контроль, проміжний контроль, 

семестровий контроль, державна атестація). 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацію в країні, відповідних 

нормативних документів Міністерства освіти і науки України  з 12 березня 2020 

року освітній процес здійснювався за дистанційною формою навчання. Наказом 

директора від 12.03.2020 року № 28 «Про заходи протидії епідемії корона 

вірусної інфекції та недопущення поширення COVID-19» був затверджений 

Порядок організації дистанційного навчання під час карантину у комунальному 

вищому навчальному закладі «Ужгородський музичний коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради.  

            У зв’язку із загальнонаціональним карантином відповідно до рішень 

Кабінету Міністрів України від 11 березня, 25 березня,  22 квітня,  2020 року, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 

«Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу COVID-

19», листа Міністерства освіти і науки України №1/9-249 від 14.05 2020 року 

про «Рекомендації щодо організації поточного, семестрового контролю та 

атестації здобувачів фахової передвищої та вищої освіти із застосуванням 

дистанційних технологій навчання» в Ужгородському музичному коледжі імені 

Д.Є.Задора проведення атестаційних екзаменів випускників освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» у 2020 році організовано також 

за допомогою використання технологій дистанційного навчання. Всі процедури 



  

проведення атестації у формі атестаційних іспитів з використанням 

дистанційних технологій були затверджені рішеннями педагогічної ради 

Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора від 23.05.2020 р. 

(Протокол № 7) та описані у Порядку проведення атестаційного іспиту, 

доведені до відома здобувачів освіти та членів екзаменаційної комісії. 

 Дистанційна комунікація членів екзаменаційних комісій та здобувачів 

освіти під час екзаменів та обговорень здійснювалася через засоби комунікації 

Jitsi Meet з авторизованим доступом, електронної пошти, месенджерів (Viber, 

Telegram та інших), чатів тощо. Цикловими комісіями був організований 

дистанційно відео запис кожним випускником виконавської частини 

екзаменаційних завдань (виконання сольної програми з фаху, 

концертмейстерського класу, камерного ансамблю, диригування), 

використовуючи можливості ресурсів електронного цифрового зв’язку. 

На засіданнях циклових комісій було обговорено та погоджено програми 

виступів випускників зі спеціального класу, класу ансамблю, питання для 

білетів з  основ педагогічної майстерності тощо.  

Атестація здобувачів вищої освіти засвідчила високий рівень підготовки 

випускників. Із 61 випускника дипломи з відзнакою отримали 20 чол. 

Планування навчального навантаження та обліку виконання проводилось 

відповідно до наказу МОН України  № 450 від 7.08.2002 року «Про 

затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків 

основних видів методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів». Навчальне 

навантаження  узгоджувалось з первинною профспілковою організацією  

коледжу. 

Усі навчальні дисципліни та види практик забезпеченні навчально-

методичним комплексами, в які входили розроблені викладачами тексти лекцій,  

методичні плани  теоретичних, семінарських, практичних занять, методичні 

вказівки по виконанню самостійної  роботи,  матеріали для проведення  

підсумкового контролю знань, дидактичні матеріали, які наочно ілюстрували 

конкретні теми навчальних занять,  завдання для поточного і рубіжного 

контролю знань, питання  колоквіуму, комплексні контрольні роботи тощо.   

 Ефективності освітнього процесу сприяли такі заходи як: 

- засідання педагогічної ради; 

- засідання методичної ради; 

- засідання циклових комісій. 

    На засідання педагогічної ради коледжу виносились питання 

організаційного, проблемно-методичного, навчально-виховного характеру, 

пов'язані з удосконаленням освітнього процесу, а саме:  

- про підсумки роботи у 2018-2019 навчальному році та основні 

завдання  на 2019-2020 навчальний рік; 

- звіт про  результати  прийому на навчання до комунального вищого 

навчального закладу «Ужгородський музичний коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради у 2019 році;   

- звіт голови  екзаменаційної комісії, доцента Львівської 

національної музичної академії імені М.В.Лисенка, заслуженого 

артиста України Драгана М.Т. про результати атестації здобувачів 



  

вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший 

спеціаліст» спеціальності «Музичне мистецтво»  у 2019 році; 

- затвердження комплексного плану роботи комунального вищого 

навчального закладу «Ужгородський музичний коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради на 2019-2020 н.р.; 

- про затвердження освітніх програм та навчальних планів коледжу; 

- про структуру коледжу у 2019-2020 н.р.: 

- адаптація студентів  І курсу до навчання в коледжі; 

- про організацію профорієнтаційної роботи; 

- результати проведення директорських контрольних робіт з 

дисципліни «Гармонія»; 

- стан викладання предмету «Іноземна мова»; 

- результати зимової  та літньої заліково-екзаменаційних сесій та 

аналіз успішності студентів; 

- роль бібліотеки у освітньому процесі коледжу при підготовці 

майбутніх фахівців; 

- аналіз рівня навчальних досягнень студентів з історії України в 

контексті підготовки до ДПА у формі ЗНО; 

- результати проходження студентами всіх видів практики; 

- про допуск  студентів  ІУ курсу  до   складання  атестації здобувачів 

вищої освіти. 

Рішення педагогічної ради спрямовувались на вдосконалення підготовки 

майбутніх спеціалістів на належному теоретичному і практичному рівні.  

Для перевірки рівня знань студентів в коледжі використовувалися різні 

методи контролю: директорські контрольні роботи, письмові контрольні 

роботи,  усне опитування,  академконцерти, технічні заліки, тестовий контроль 

та інші види контролю. 

Показником якості знань є результати літньої екзаменаційної сесії. Всього 

складали сесію в коледжі    249 студентів. 

З них склали на «5» – 38 (15,3 %) студенти; 

        на «5 і 4» – 106  (42,6 %); 

                           тільки на «3» – 105 (42,2 %); 

        отримали «2» - 0. 

Таким чином, абсолютна успішність становила 100%, якісна – 58%.  

В коледжі  наявна навчально-методична документація, яка дає 

можливість забезпечити організацію освітнього процесу на належному 

організаційному  та методичному рівні. 

З метою підвищення фахової підготовки педагогічних працівників  в 

коледжі  постійна  увага приділяється  методичній роботі, яка спонукає 

кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному 

збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає 

змогу молодим викладачам вчитися педагогічної майстерності в старших і 

досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу 

творчості, прагнення до пошуку. У процесі методичної роботи здійснювалось  

підвищення професійного рівня викладача, його підготовка до засвоєння змісту 

нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з 

досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, 



  

вивчення і впровадження в практику передового педагогічного досвіду, творче 

виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й 

досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок 

самоосвітньої роботи викладача, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії 

та практичної діяльності.  

Важлива роль у підвищенні професійної майстерності викладача 

належить методичній раді коледжу. На їх засіданнях розглядаються проблеми 

вдосконалення різних видів навчальних занять, шляхи підвищення 

ефективності різних видів практик у формуванні фахівця, місце курсових і 

дипломних робіт у підготовці спеціаліста, впровадження інноваційних 

технологій і прогресивних форм навчання в навчальний процес. Діяльність 

методичної ради в основному була спрямована на теоретичну розробку питань 

змісту й технології навчання, а також на аналіз і запровадження рекомендацій, 

направлених на покращення науково-методичного забезпечення освітнього  

процесу. 

Протягом 2019-2020 н.р. методична рада коледжу працювала над 

вдосконаленням навчально-методичної та навчально-виховної роботи. Були 

проведені засідання методичної ради та розглянуті такі питання:  

- основні напрями роботи пріоритетні напрямки освітньої діяльності на  

2019-2020 н.р.; 

- про підготовку та проведення обласних методичних семінарів 

мистецьких закладів; 

- стан комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін 

циклової комісії «Фортепіано»; 

- про вивчення, узагальнення та оформлення перспективного 

педагогічного досвіду викладачів коледжу; 

- аналіз професійно-педагогічної компетенції викладачів, які 

атестуються; 

- результати вивчення методичної проблеми року «Комунікативна 

культура, педагогічна імпровізація – необхідні складові педагогічної 

майстерності викладача»; 

- підготовлено методичні доповіді «Роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у формуванні професійних компетентностей студентів», 

«Процес вивчення музичного твору та його методико-виконавський 

аналіз», «Використання джерел інформаційного простору  у 

викладацькій діяльності»; 

- результати проведення відкритих прослуховувань з дисциплін 

«Методика навчання гри на інструменті», «Методика навчання співу», 

«Методика викладання хорових дисциплін», «Методика викладання 

сольфеджіо», «Методика викладання музичної літератури». 

Важливу роль в організації навчально-методичної роботи відіграють 

циклові комісії, їх робота є логічним продовженням роботи педагогічної і 

методичної рад. Циклові комісії забезпечують викладання навчальних 

дисциплін на належному рівні та спрямовують свою роботу на підвищення 

якості теоретичних знань, практичних умінь та навичок студентів. В своїй 

роботі вони використовують сучасні форми та методи роботи. Голови циклових 

комісій проводять індивідуальну роботу з викладачами-початківцями та 



  

викладачами-сумісниками. Все зорієнтовано на кінцевий результат – 

підготовку всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця. Цикловими 

комісіями вивчався передовий педагогічний досвід, проводились відкриті 

заходи, конференції, «круглі столи», конкурси, зустрічі з провідними діячами 

культури і мистецтва. Активними учасниками цих заходів були студенти. 

Циклові комісії постійно поновлювали комплекси методичного забезпечення. 

 У 2019-2020 навчальному році викладачами коледжу було проведено 7 

відкритих  занять. На високому фаховому та  методичному рівні провели 

відкриті заняття викладачі – Данко М.В., Фалендюк Л.Є., Лозова Л.Ф. Калинич 

А.А. Теличко В.Ф. Горячко І.В. Кормош Н.І. 

Викладачами коледжу за звітний період підготовлено методичні розробки, 

реферати, доповіді, методичні рекомендації. 

Слід відмітити такі:  

Циклова комісія «Фортепіано»: 

 «Психологічні складові формування концертмейстера» (викладач 

Кудловська Н.М.); 

 «Психологічні особливості підготовки піаніста до концертного виступу» 

(викладач Касо Г.Й.); 

 «Психологічна та професійна мотивація як фактор активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів» (викладач Чернова А.І.); 

Циклова комісія «Оркестрові струнні інструменти»: 

 «Необхідність розвитку педагогічної майстерності викладача як одна з 

умов успішної підготовки молодого спеціаліста» (викладач Шутко М.І.); 

 «Психологічна та професійна мотивація як фактор активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів» (викладач Мельничок Л.В.); 

Циклова комісія «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

 «Зміст, форми і методи самостійної роботи» (викладач Томич Ф.Ф.»); 

 «Амбушюр, його зміст. Функції губ при грі на духових інструментах. 

Значення техніки губ та метод її розвитку» (викладач Попович Е.Ф.); 

Циклова комісія «Народні  інструменти»: 

 «Розвиток навичок читання нот з аркуша в студента в класі спеціального 

інструмента» (викладач Шевченко М.М.); 

Циклова комісія «Хорове диригування»: 

 «Диригентське мистецтво» (викладач  Олексин В.Д.); 

 «Професійна та психологічна мотивація як фактор активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів» (викладач Гайдук В.М.) 

Циклова комісія «Академічний спів»:  

 «Розвиток сучасної української музики» (викладач Комар І.Ю.);  

 «Роль дикції у вокальному виконавстві», «Стилістика  української 

класичної музики» (викладач Маркевич С.В.); 

 «Особливості вокальної манери у виконанні партесних творів» 

 «Вокальний стиль бельканто, як провідний метод сучасної вокальної 

освіти» (виклаадч Славець Л.І.); 

Циклова комісія «Теорія музики»: 

 «Спів з листа як одна з важливих форм роботи на уроці сольфеджіо»  

(викладач Пришляк Н.І.); 

Циклова комісія «Загальне фортепіано»:  



  

 «Розвиток музичних здібностей студента як основа його професійного 

зростання» (викладач  Чайковська О.М.); 

 «Акомпанемент в класі джазово-естрадного вокалу» (концертмейстер 

Шабанова Т.Д.); 

 «Психологічна та професійна мотивація як фактор активізації навчально-

пізнавальної діяльності студентів» (викладач Коцан О.М.); 

Циклова комісія «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-кекономічні 

дисципліни» 

«Інтелектуальне виховання на уроках фізики» (викладач Драшкаба М.І.); 

«Особливості фізичного розвитку в старшому шкільному віці» (викладач  Луців 

І.О.); 

«Формування морально-етичних якостей студентів на заняттях із зарубіжної 

літератури» (викладач Мурга О.В.); 

«Формування критичного мислення студентів на заняттях української 

літератури» (викладач Яковлєва В.Б.); 

«Методи розвитку творчого мислення у навчальному процесі з економіки» 

(викладач Серкез О.А.). 

Викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист Лоскоріх 

М.Ю. презентувала навчально-методичний посібник на тему: «Д.Задор. 

Вокальні твори на вірші Любові Забашти».  

Зростає і науковий рівень наших викладачів, а це і участь у проведенні 

наукових конференцій, написання наукових праць у педагогічних та фахових 

виданнях, ведеться моніторинг зростання наукового рівня викладачів, як по 

циклових комісіях, так і в масштабі всього коледжу. Викладачі коледжу 

активно залучаються до проведення наукових конференцій. Так, протягом 

2019-2020 н.р. викладачі взяли участь у проведенні  конференцій 

регіонального, Всеукраїнського та міжнародного рівня; зростає і кількість 

публікацій викладачів, як у педагогічній пресі, так і у фахових виданнях: 

– викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-методист Тетерюк-

Кінч Ю.С. – у Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з 

музикою» (м.Ужгород), ІІІ Міжнародній  науково-практичній конференції 

«Мистецька освіта в Європейському соціокультурному просторі ХХІ століття»  

(м.Мукачево); 

– викладач циклової комісії «Фортепіано» , викладач-методист 

Теличко Т.Ю. – у Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з 

музикою» (м.Ужгород); 

– голова  циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти» Шіпош 

Н.А. – у XIII міжнародній науково-практичній конференції «Цивілізаційні 

процеси українського націотворення, державного й церковного будівництва: 

уроки минулого століття та виклики сьогодення» (м. Ужгород); 

– викладачі циклової комісії «Загальне фортепіано» Кузьма Н.С., 

Чайковська О.М., Філіп І.Т. – у Міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції «Загальне та спеціалізоване фортепіано:сьогодення та перспективи 

розвитку» (м. Львів); 

– викладачі циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти»  

Гойберг О.В., Лешко О.М., Томич М.В. - у Всеукраїнській дистанційній 



  

науково-практичної конференції «Новаторські ідеї в галузі струнно-смичкової 

педагогіки»; 

– голова циклової комісії «Загальне фортепіано» Коцан О.М. – у 

Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Загальне та 

спеціалізоване фортепіано:сьогодення та перспективи розвитку» (м. Львів); І 

Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м. 

Ужгород); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції  «Мистецька освіта 

в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (м.Мукачево); 

– викладач циклової комісії «Теорія музики» Теличко В.Ф. – у ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції  «Мистецька освіта в 

європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» (м.Мукачево); І 

Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м. 

Ужгород); 

– голова циклової комісії «Теорія музики»  Стинич Н.І. – у ХІ 

Міжнародній науковій конференції: «Церковна монодія і релігійна культура 

візантійсько-слов’янського простору» (Львів - Мукачево); І Міжнародній 

науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м. Ужгород); 

– викладач циклової комісії «Теорія музики» Росул Т.І. – у ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Реалії та 

перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах інтеграційних процесів» 

(м. Мукачево); у І Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з 

музикою» (м. Ужгород); 

– викладач циклової комісії «Теорія музики» Мадяр-Новак В.В. – у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Видавничий рух в Україні: 

середовища, артефакти» (м.Львів); І Міжнародній науково-практичній 

конференції «У діалозі з музикою» (м. Ужгород); 

– викладач циклової комісії «Теорія музики» Мокану Л.М. – у І 

Міжнародній науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м. 

Ужгород); 

– викладач циклової комісії «Теорія музики» Пруднікова О.А.  – у V 

Всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні питання 

викладання музично-теоретичних дисциплін» (м. Львів) у І Міжнародній 

науково-практичній конференції «У діалозі з музикою» (м. Ужгород); 

– викладач циклової комісії «Загальносвітні,гуманітарні та соціально-

економічні дисципліни» Мурга О.В. – у  Міжнародній конференції 

«Проактивна толерантність – шлях до миру», Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному 

суспільстві». 

 Викладач циклової комісії «Теорія музики» Мокану Л.М.  виступила з 

лекціями для студентів Київської муніципальної академії музики ім. Р.М.Глієра 

та учнів Київської середньої спеціалізованої музичної школи-інтернату імені 

М.В.Лисенка в Музеї видатних діячів української культури Лесі Українки, 

Миколи Лисенка, Панаса Саксаганського, Михайла Старицького з 

темами: «Музична культура Закарпаття XX століття» та «Закарпатська 

композиторська школа».  

Викладач циклової комісії «Фортепіано»  Шутко Н.Ю. прийняла участь у 

Всеукраїнському семінарі «Осіння школа педагогічної майстерності викладача-



  

струнника» з доповіддю на тему «Школа майстерності концертмейстера 

струнників». 

У другому семестрі 2019-2020 н.р. (30 квітня – 1 травня 2020 року) у он-

лайн-режимі відбулася I Міжнародна науково-практична конференція «У 

діалозі з музикою», де прийняли участь більше 80 авторів – професорів, 

доцентів, аспірантів академій та університетів, викладачів музичних інститутів 

та коледжів України та зарубіжжя, музиканти з  семи країн світу –  України, 

Франції, Іспанії, Македонії, В’єтнаму, Китаю та Словаччини. За матеріалами 

конференції вийшла друком збірка, яка містить наукові матеріали у об’ємі 190 

сторінок.  

 
 

Щорічно у коледжі проводяться майстер-класи для підвищення 

педагогічної майстерності педагогічних працівників. У 2019-2020 н.р. були 

проведені майстер-класи Наталії Свириденко – народної артисти України, 

кандидата мистецтвознавства, професора Київського університету імені  

Бориса Грінченка; Анатолія Затіна та Влади Васіл'євої – піаністів дуету 

«Petrof» (Мексика); Степана  Лісецького – кандидата мистецтвознавства,  

професора Київського університету імені Бориса Грінченка; Олексія 

Молчанова – піаніста з Чорногорії;  Варнодь  Андреї – концертуючої піаністки, 

артистичного директора конкурсу фортепіанних ансамблів «Зачаровані 

музикою» (Угорщина). Викладачі циклової комісії «Оркестрові духові та 

ударні інструменти» Попович Т.Ф. та Попович Е.Ф. відвідали майстер-клас 

викладача Кошицької консерваторії та артиста  Оперного театру м. Кошіце  

Петра Славіка. 

До участі в роботі журі Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів 

залучалися: 

Сокач М.Е. (Міжнародний конкурс фортепіанних ансамблів «Зачаровані 

музикою» в м. Копошвар, Угорщина); 

Лоскоріх М.Ю. (дитячий  мистецький  дистанційний  конкурс   «Таланти 

срібної землі»); 

Тетерюк-Кінч Ю.С. (конкурс «Закарпатський едельвейс»); 

Попович Т.Ф. та Попович Е.Ф. (Міжнародний дистанційний он-лайн 

конкурс юних виконавців на духових та ударних інструментах серед учнів 

початкових мистецьких закладів  «Львівські фанфари карантин 2020»). 

Викладачі коледжу у 2019-2020 н.р. надавали консультативну допомогу 

викладачам  митецьких шкіл області, приймали участь у підготовці та 



  

проведенні методичних семінарів, обласних конкурсів, олімпіад, проведенні  

курсів підвищення кваліфікації викладачів  мистецьких шкіл. 

Згідно плану роботи обласного методичного об'єднання проведено всі 

методичні семінари, конкурси, олімпіади, а саме:   

– цикловою  комісією «Фортепіано»  –  методичний семінар на тему  

«Розвиток навичок читання нот з листа на уроках фортепіано (базові школи, 

відповідальні викладачі – Сокач М.Е., Туряниця О.В., Теличко Т.Ю., Сігеті 

О.В., Тетерюк-Кінч Ю.С.,  Шутко Н.Ю., Пал М.В., Лоскоріх М.Ю., Касо А.Й.);  

– цикловою комісією «Оркестрові струнні інструменти» – 

методичний семінар на тему «Звуковидобування як основа виконавського 

мистецтва» (на базі Ужгородської ДМШ № 1 імені П.І.Чайковського, 

Ужгородської ДШМ,      Мукачівської ДШМ № 2, Виноградівська ДШМ ім. 

Б.Бартока, Тячівської ДШМ, відповідальні викладачі – Лешко О.М.. Мельничок 

Л.В., Томич М.В., Шутко М.І., Шіпош Н.А.); 

– цикловою комісією «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

обласний методичний семінар на тему «Сучасні методи роботи над штрихами 

при навчанні гри на дерев’яних та мідних духових інструментах. Їх практичне 

значення» (на базі Хустської ДШМ, відповідальні викладачі – Томич Ф.Ф., 

Попович Е.Ф.,  Попович Т.Ф.); 

– цикловою комісією «Народні інструменти» – обласний методичний 

семінар на тему: «Ансамбль –   як  форма  колективного  виконавського  

мистецтва. Функції  та  завдання  керівника  та  учасників  ансамблю. Прийоми  

досягнення  синхронності  ансамблевого  звучання» (на базі Чопської ДШМ, 

Варіївської ДШМ, Н.Селищанської ДШМ, відповідальні викладачі Стегней 

В.В.,  Стулішенко П.В.. Вігула М.О., Собослой Є.К., Турлакова В.М.); 

– цикловою комісією «Хорове диригування»  –  методичний семінар на 

тему «Робота над творами Й.С.Баха в дитячому хорі» ( на базі В.Березнянська 

ДШМ, Міжгірської ДШМ,  Берегівської ДШМ ім. З.Кодая,   Вишківської 

ДШМ,  Великобичківської ДШМ,  відповідальні викладачі Гайдук В.М.,  

Шіпош В.А.,  Зюбрицька О.Г.,   Глеба С.В.,  Гайдук Н.І. ).  

– цикловою комісією «Академічний спів»  – обласний методичний 

семінар «Академічний спів як основний критерій розвитку дитячого голосового 

апарату» (на базі В.Лучківської  ДШМ  (відповідальні викладачі  –   

Підгородська Н.М., Данканич Г.М.); 

– цикловою комісією «Теорія музики»  – обласний методичний 

семінар на тему «Творчий портрет композитора романтика» (на базі 

Ужгородської ДШМ, Міжгірської ДМШ, Ясінянської ДШМ, 

Пийтерфолвівської ДШМ, Мукачівської  ДШМ № 2, відповідальні викладачі 

Стинич Н.І., Тюпа-Павай В.О., Мокану Л.М., Мадяр-Новак В.В., Пришляк Н.І.). 

Були проведені наступррпні обласні конкурси та олімпіади:  

– кущові конкурси  та обласний конкурс фортепіанних ансамблів мистецьких 

шкіл; 

– обласний конкурс виконавської майстерності учнів молодших класів 

мистецьких шкіл  області відділів струнно-смичкових інструментів. 

28 лютого 2020 року проведено обласний конкурс індивідуальних 

виконавців на народних інструмнетиах учнів молодших класів 



  

 

 
4 березня 2020 року на базі коледжу відбувся ІІ тур обласного вокального 

конкурсу малих ансамблевих форм (дуети, тріо, квартети).  
 
 

 

 
 

 
 

 



  

У зв’язку з запровадженим в країні карантином частина запланованих 

конкурсів не відбулася . 

На високому професійному рівні проведено лекційні та практичні заняття 

на курсах підвищення кваліфікації викладачів фортепіано, де залучалися 

викладачі Сокач М.Е., Теличко Т.Ю., Туряниця О.В., Пал М.В. 

Викладачі  брали також участь у мистецьких конкурсах в якості солістів 

та концертмейстерів. В  кінці серпня 2019 р. на міжнародному конкурсі «Caspi 

art» (Туреччина), Теличко Т.Ю. (циклова комісія «Фортепіано») стала  

лауреатом  конкурсу в ансамблі з  Томичем Ф.Ф. (циклова комісія «Оркестрові 

духові та ударні інструменти»).  

Викладач Тетерюк-Кінч Ю.С. стала лауреатом І премії  Міжнародного 

інтернет-конкурсу «Musical South Palmyra». Також  отримала подяки як 

концертмейстер  двох Міжнародних конкурсів: Golden Time, Gold Europe - з 

ансамблем скрипалів студентів коледжу. 

Викладач Сігеті О.В. отримала подяку як концертмейстер з дистанційного 

ІV Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Планета мрій» (м.Умань). Шутко 

Н.Ю. – з Міжнародного дистанційного  конкурсу віолончелістів «Odesa Music 

Olymp». Савченко Н.В. – з II Міжнародного фестиваль-конкурсу мистецтв 

"Super Art 2020" у м.Харкові, I міжнародного багатожанрового дистанційного 

фестивалю "STARSTART", Міжнародного онлайн фестивалю «Evde Sonat Var» 

(Турція). 

Викладачі циклової комісії «Загальне фортепіано» Григор’єва Л.Д. та 

Опаленик О.М. Д. успішно виступили на V Міжнародному конкурсі 

фортепіанних ансамблів «Магія музики»  в м. Копошвар (Угорщина), де 

отримали  диплом І ступеня.  

Викладач циклової  комісії «Загальне фотепіано» Горячко І.В. взяла 

участь в    ІV Міжнародному інтернет-конкурсі «Music South Palmira» в Одесі 

та за виступ у фортепіанному дуеті з Тетерюк-Кінч Ю.С. отримала І премію. 

Викладачі Емерих та Томас Поповичі стали лауреатами першого ступня 

Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв  «Grand Fest» (м. Київ). 

 
    

7.Студентське самоврядування і виховна робота. 

7.1.Студетське самоврядування 

Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського 

самоврядування Коледжу. На початку 2019-2020 навчального року проведено 

вибори до студентської ради Коледжу. Студенти, обрані на виборах, увійшли 

до складу педагогічної ради Коледжу, зборів трудового колективу Коледжу. 

Представники органів студентського самоврядування входять до складу 

стипендіальної комісії Коледжу. 



  

Головою студентської ради протягом 2019-2020 н.р. була студентка ІІІ 

курсу спеціалізації «Фортепіано» Адам Анастасія.  

Студентська рада за цей навчальний рік основні зусилля спрямувала на такі 

сфери діяльності: захист прав та інтересів студентства; національно-

патріотичне виховання; доброчинна діяльність; організація та проведення 

культурно-масових заходів, які сприяють згуртованості студентства та 

підвищенню іміджу коледжу. 

1 жовтня у всьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого 

віку.. А в Україні це також і День ветерана. Студентська Рада коледжу 

організувала благодійну акцію «Милосердя» з метою надання допомоги людям 

похилого віку, які проживають в Ужгородському територіальному центрі 

соціального обслуговування. Для працівників-ветеранів коледжу студенти 

організували святковий концерт. 

14 листопада з нагоди Дня студента проведено День першокурсника та 

дискотеку у клубі «Максимус». 

До Дня музики та Дня працівника освіти Студентська рада організувала 

святковий концерт за участю естрадного-духового оркестру, а у фойє коледжу 

студенти пригощали викладачів солодощами. 

Члени студентської ради активно співпрацюють з членами студентської 

 ради Закарпатської області. Спільно проведено регіональний конкурс «Кращий 

студент Закарпаття», який в цьому навчальному році відбувся в ляльковому 

театрі, де коледж представляла Дешко Андріана. 

14 лютого відбувся вечір до Дня закоханих. Після яскравої концертної 

програми студенти мали змогу відпочити на студентській дискотеці в клубі 

«Ейла». 

В зв'язку з запровадженням загальнонаціонального карантину, багато 

запланованих заходів не були проведені. 

У 2019-2020 навчальному році в Коледжі здійснювалася системна робота, 

спрямована на формування гармонійно розвиненої особистості. Заходи, які 

проводилися, мали на меті виховання студентської молоді, забезпечення умов 

для її самореалізації та самоорганізації. Водночас, складні виклики сучасності 

актуалізують доцільність посилення виховної роботи зі студентською молоддю. 

Зауважу, що досягнення мети виховання можливе за умови комплексного 

підходу і залучення до цієї роботи педагогічних працівників Коледжу, органів 

студентського самоврядування, громадських об’єднань студентської молоді. 

З огляду на вищезазначене, пріоритетними завданнями на 2020-2021 

навчальний рік студентська рада вважає такі: 

 посилення роботи щодо національно-патріотичного виховання студентської 

молоді, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, 

соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового 

способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 

умовах; 

 продовження роботи із залучення студентів до участі в управлінні Коледжу у 

порядку, встановленому Законом України «Про фахову передвищу освіту» та 

Статутом коледжу; 

 продовження роботи щодо залучення студентів до обговорення та вирішення 

питань удосконалення освітнього процесу; 



  

 продовження роботи зі створення необхідних умов для реалізації 

учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів; 

 продовження роботи щодо участі студентів у заходах (процесах) щодо 

забезпечення якості освіти; 

 посилення індивідуальної виховної роботи зі студентами, які пропускають 

навчальні заняття без поважних причин, мають академічну заборгованість; 

 сприяння адаптації студентів І курсу до навчання в Коледжі. 

7.2.Виховна робота 

     Важливою складовою освітнього процесу в коледжі є виховна робота 

зі студентською молоддю, що спрямована на виховання свідомого 

громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури 

міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та вміння 

жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, 

моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури. 

Досягнення мети виховання передбачає вирішення низки завдань, з-

поміж яких – формування національної свідомості; утвердження в свідомості і 

почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

культурного та історичного минулого України, гуманістичної моральності як 

базової основи громадянського суспільства; культивування кращих рис 

української ментальності (працелюбність, свобода, справедливість та ін.); 

формування мовленнєвої культури; забезпечення високого рівня професійності 

та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, 

таланту та самореалізації; дотримання і розвиток демократичних та 

академічних традицій коледжу та ін. 

Виховна робота зі студентською молоддю в коледжі здійснюється за 

пріоритетними напрямами, зокрема: 

- національно-патріотичне виховання; 

- громадянсько-правове виховання; 

- інтелектуально-духовне виховання; 

- морально-етичне виховання; 

- естетичне виховання; 

- екологічне виховання; 

- професійне (трудове) виховання; 

- фізичне виховання та формування здорового способу життя. 

За основними напрямами виховної роботи проведені заходи, основні з 

яких були висвітлені на сайті Коледжу. 

1.    Національно-патріотичне виховання 

Пріоритетом виховної роботи в коледжі є національно-патріотичне 

виховання студентів, в основі якого – ідея зміцнення української державності 

як консолідуючого чинника розвитку суспільства.  

 Упродовж звітного періоду проведено низку заходів, які сприяли 

утвердженню патріотичних цінностей, переконань і поваги до історичної та 

культурної спадщини України, зокрема: 

01.09.19 перший урок для студентів «З Україною в серці» (викладач історії 

Серкез О.А.); 

25.09.19 літературна зустріч студентів І курсу з письменницею, членом 

Національної спілки письменників А.Фельцан (Ужгородська міська бібліотека); 



  

25.09.19 виховний захід для студентів ІІ курсу «Бережімо мир на цій святій 

землі» до Дня партизанської слави (викладач історії Серкез О.А.); 

29.09.19 виховна година для студентів І курсу «Бабин Яр: без права на забуття» 

з переглядом документального фільму «Розсекречена історія. Бабин Яр» 

(викладач історії Серкез О.А.); 

09.10.19 виховна година для студентів І курсу «Слава незламним захисникам» 

до відзначення Дня захисника України (викладач історії Серкез О.А.); 

28.10.19 участь духового оркестру у покладанні квітів до пам’ятника загиблих 

воїнів (до 74-ї річниці визволення Закарпаття від фашистських загарбників); 

30.10.19 година історії для студентів І курсу (до 74-ї річниці визволення 

Закарпаття від фашистських загарбників) (викладач історії Серкез О.А.); 

06.11.19 інтелектуальна гра для знавців української мови «Що я знаю про рідну 

мову» до Дня української мови та писемності (Ужгородська міська бібліотека); 

11.11.19 інтелектуально-пізнавальна гра для студентів ІІ курсу «Наша, 

українська»; 

21.11.19 урок мужності для студентів І курсу «Герої завжди поміж нас» з 

переглядом документального фільму «Революція гідності» до Дня гідності та 

свободи (викладач історії Серкез О.А.); 

21.11.19 відвідування виставки «Події, що змінили Україну» (Ужгородська 

міська бібліотека); 

21.11.19 відвідування тематичної виставки в атріумі Закарпатської ОДА  до Дня 

гідності та свободи; 

06.12.19 участь духового оркестру в урочистостях до 28-ї річниці Збройних сил 

України; 

06.12.19 відвідування виставки зброї в Закарпатському облмуздрамтеатрі; 

22.01.20 година спілкування «Доленосна віха нашої історії» до Дня Соборності 

України (працівники бібліотеки); 

28.01.20 тематичний захід до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту  

«Безсмертна сила людського духу» (викладач історії Серкез О.А.); 

29.01.20 бесіда для студентів ІІ курсу: «Уроки голокосту: «Мужність і 

співчуття» з переглядом виставки «Скорботна свічка пам’яті святої» 

(Ужгородська міська бібліотека);   

30.01.20 урок історичної пам’яті «Героїзм юних українців у обороні 

батьківщини» з переглядом документальний фільм «Герої України. Крути. 

Перша Незалежність» до Дня пам’яті героїв Крут (викладач історії Серкез 

О.А.); 

19.02.20 перегляд документального фільму «Крим. Оточені зрадою» до річниці 

окупації Криму (викладач історії Серкез О.А.); 

20.02.20 участь в урочистостях до 6-ї річниці Революції Гідності та увічнення 

Героїв Небесної Сотні. 

10.03.20 участь духового оркестру в урочистостях до 206 річниці з дня 

народження Тараса Григоровича Шевченка. 

2. Інтелектуально-духовне виховання: 

09.09.19 участь студентів І-ІІ курсу в написанні диктанту до Міжнародного дня 

грамотності; 



  

09.09.19 відвідування книжкової виставки «І.П.Котляревський — зачинатель 

нової української літератури» до 250 років від дня народження (Ужгородська 

міська бібліотека);   

15.09.19 участь ансамблю «Мажоретки» та естрадно-духового оркестру у 

заходах до 1126-ї річниці Ужгорода; 

09.10.19 виступ духового оркестру у профорієнтаційному заході День кар'єри  

«Будь попереду» (центр зайнятості); 

06.11.19 інтелектуальна гра для знавців української мови «Що я знаю про рідну 

мову» (Ужгородська міська бібліотека); 

07.11.19 літературна музична композиція «Осінні акварелі»; 

08.11.19 написання радіодиктанту національної єдності (до Дня української 

писемності та мови); 

11.11.19 інтелектуально-пізнавальна гра для студентів ІІ курсу «Наша, 

українська...» 

20.01.20 лекція кандидата мистецтвознавства, професора Інституту мистецтв 

Київського університету імені Б.Грінчинка — С.Лісецького; 

05.02.20 культурно мистецький проект «Розкрий свій талант» (Ужгородська 

міська бібліотека); 

21.02.20 інтелектуально патріотична гра «Рідна мова — це музика й малювання 

душі людської»;  

3. Громадянсько-правове виховання: 

Важливе значення у розбудові правової держави та становленні 

громадянського суспільства має громадянсько-правове виховання. З цією 

метоюв коледжі були проведені наступні заходи: 
20.09.19 зустріч з головним спеціалістом Головного територіального 

управління юстиції у Закарпатській області Товтин В. на тему «Разом проти 

булінгу»; 

25.09.19 виховна година «Безпека на дорозі – безпека життя» до Тижня 

безпеки на дорозі (керівник відділу безпеки дорожнього руху Управління 

патрульної поліції в Закарпатській області Ковальчук О.М.); 

23.10.19. право просвітницький захід для студентів ІІ-ІУ курсів: «Молодь і 

право: розуміти, знати, дотримуватись» (гість Тимчук Л., начальник відділу 

систематизації законодавства, правової роботи та головний спеціаліст 

Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області Товтин 

В.) (Ужгородська міська бібліотека); 

20.11.19 зустріч на тему «Заходи безпеки при виявленні вибухонебезпечних 

предметів» (гості – інспектори-вибухотехніки Закарпатського науково-

дослідного експертного криміналістичного центру МВС в Закарпатській 

області старший лейтенант Хобор Ю.П.  та експерт Фанін М.Б.); 

09.12.19 Всеукраїнський урок для студентів І курсу «Права людини» (викладач 

правознавства Серкез О.А.); 

10.12.19 зустріч з заступником директора Регіонального центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області  Фучко Л.М. 

на тему «Права студентів»; 

11.12.19 зустріч студентів ІІ курсу з адвокатом Леміш О.О. на тему «Підліткова 

злочинність: хто винен?»; 



  

11.12.19 зустріч студентів  ІІІ-IV курсів з адвокатом Бачинською А.В. на тему 

«Майнові права: сучасний стан та перспективи»; 

11.12.19 студенти відвідали виставку в Ужгородській центральній міській 

бібліотеці «Права людини: історія та сучасність». 

Протягом навчального року проводились засідання Ради профілактики 

правопорушень з метою профілактики правопорушень, пропусків занять без 

поважних причин, виявлення причин неуспішності серед студентів. 

4. Морально-етичне виховання: 

01.10.19 концерт студентів коледжу до Дня людей похилого віку; 

01.10.19 благодійна акція «Милосердя» в Ужгородському територіальному 

центрі соціального обслуговування (до Дня людей похилого віку). 

14.11.19 інформаційна година «Усі ми рівні – всі ми різні» з нагоди тижня 

толерантності (Ужгородська міська бібліотека); 

21.11.19 виховна година для студентів ІІІ-ІУ курсів з елементами тренінгу 

«Торгівля людьми – ганебне явище сучасності» з переглядом документального 

фільму (Ужгородська міська бібліотека); 

25.11.19 участь у акції «Запали свічку»; 

20.02.20 участь студентів у загальноміському мітингу-реквіємі до шостої 

річниці Революції Гідноті та увічнення Героїв Небесної Сотні. 

 5. Екологічне виховання: 

12.12.19 зустріч студентів І-ІУ курсів з ліквідатором аварії на ЧАЕС Машикою 

В.І. (до Дня ліквідатора). 

6. Естетичне виховання: 

02.09.19 святковий концерт до Дня знань; 

18.09.19 участь духового оркестру в урочистому відкритті УІІ Всеукраїнської 

спартакіади «Сила духу»; 

15.09.19 участь духового оркестру  у концерті до 1126-річчя міста Ужгорода; 

23.09.19 майстер-клас керівника Ансамблю старовинної музики в м.Київ 

Т.Трегуб; 

24.09.19 лекція та майстер-клас з барокового мистецтва «Майстерні 

історичного виконання О.Хорольського та П.Захарян» (м.Київ); 

27.09.19 майстер-клас лютниста О.Чухліба (Мюнхен); 

30.09.19 майстер клас піаніста, композитора, диригента, ректора консерваторії 

міста Коліма (Мексика) А.Затіна; 

30.09.19 майстер-клас джазової співачки Лорін Таліз (США); 

04.10.19 святкове вітання духового оркестру та Студентської ради викладачам 

до Дня працівника освіти; 

04.10.19 концерт естрадно-духового оркестру та студентів спеціалізації 

«Музичне мистецтво естради» до Всесвітнього дня вчителя; 

16.10.19 майстер-клас Народної артистки України, кандидата 

мистецтвознавства, професора Київського університету ім.Б.Грінченка 

Н.С.Свириденко; 

07.11.19 літературно-музична композиція «Осінні акварелі»; 

12.11.19 участь естрадного оркестру у ХХІІ фестивалі джазової музики «Пап-

джаз-фест»; 

13.11.19 розважальний захід для студнтів ІІ-курсу “Від сесії до сесії живуть 

студенти весело” (Ужгородська міська бібліотека); 



  

14.11.19 вечір до дня першокурсника та Дня студента; 

18.11.19 концерт студентів загальне фортепіано “Мелодії осінніх барв” 

18.11.2019 майстер-клас Доктора музики, професора Манітобського 

університету м.Вінніпег (Канада) О.Похановського. 

21.11.19  концерт студентів спеціалізації “Академічний спів” “Від бароко до 

сучасності” 

27.11.19 концерт з нагоди відкриття оновленої зали коледжу; 

05.12.19 концерт гітарної музики; 

19.12.19 свято Миколая за участю учнів музичної студії; 

21.12.19 концерт органної музики; 

20.01.20 лекція кандидата мистецтвознавства, професора Інституту мистецтв 

Київського університету С.Лісецького; 

24.01.2020 майстер клас концертуючого піаніста із Чорногорії О.Молчанова; 

17-18.02.2020 майстер-клас угорської піаністки А.Варнодь; 

18.02.2020 майстер-клас скрипаля-педагога, професора Львівської національної 

музичної академії ім. М.В. Лисенка, кандидата мистецтвознавства, Заслуженого 

діяча культури Польщі Заранського В.І.; 

05.03.20 концерт Народного артиста України П.Матія «Весняні діалоги». 

7. Трудове виховання 

Одним із пріоритетних завдань роботи зі студентською молоддю є 

формування фахових компетентностей, психологічної готовності випускників 

до професійної діяльності. З цією метою в Коледжі організовано лекції для 

студентів І курсу на такі теми: «Система освіти в Україні у порівнянні з іншими 

країнами», «Моя майбутня кар’єра», «Професія учителя», «Яким повинен бути 

вчитель?» (вересень-жовтень 2019р., куратори навчальних груп). 

8. Робота психологічної служби 

З метою психопрофілактичної роботи серед студентів та викладачів 

розроблено психологічні рекомендації на такі теми «Як впоратись з тривогою 

на карантині», «Як уникнути емоційного вигорання», «Як організувати 

дистанційне навчання». Розроблено психологічний тренінг для педагогів  на 

тему «Збереження психологічного здоров’я». Розроблено профілактичне 

заняття суїцидальних намірів серед студентів «Життя прекрасне».  Розроблено 

профілактичне заняття на тему «Що ми знаємо про СНІД?». Розроблена 

авторська онлайн анкета-опитувальник для студентів, з метою дослідження 

рівня тривожності та актуальних проблем серед студентів під час карантину.  

Розроблено та проведено зі студентами 1-3 курсів профілактичне заняття на 

тему «Карантин для мене це…».  

Практичним психологом підготовлено статті на психологічні теми: «8 

простих рекомендацій як організувати дистанційне навчання», «Цілюща сила 

музики», «Як правильно готуватися до іспитів», «Як справитися з тривогою, 

пов’язаною з публічним виступом? Практичні рекомендації та вправи», «Як 

мотивувати студентів до навчання?» «Як вчителю відновити свої сили? ».  

Консультативна робота практичного психолога проводилась з кураторами 

навчальних груп щодо організації спільної роботи та щодо актуальних питань в 

студентському середовищі протягом всього періоду навчання.  Групові 

консультації проводились зі студентами, які потребували допомоги під час 

навчання в дистанційні формі. Також, зі студентами 4 курсів проводились 



  

дистанційні онлайн консультації з профорієнтаційних питань. Індивідуальні 

консультації проводилися за запитом.  

Організаційно-методична робота включала в себе складання 

індивідуального плану роботи на період карантину, упорядкування журналу 

практичного психолога, підготовку до проведення онлайн занять зі студентами, 

розробку тренінгів та занять, кількісну та якісну обробку результатів онлайн 

анкети для студентів, написання, публікацію та поширення просвітницьких 

статей на актуальні теми, пошук та поширення онлайн методик для студентів, 

роботу з методичною документацією та наказами МОН, систематизацію 

психодіагностичного інструментарію, пошук та підбір матеріалів, інформації 

для здійснення психологічної просвіти студентів та педагогів, упорядкування 

облікових, діагностичних, корекційних, просвітницьких та профілактичних 

матеріалів за папками, ведення журналу практичного психолога, написання 

звітів про роботу психологічної служби.  

7. Практична підготовка студентів та шляхи підвищення її ефективності                
           Практична складова освітнього  процесу в контексті сучасних тенденцій 

розвитку  освіти є визначальною частиною освітньо-професійної програми 

підготовки висококваліфікованих фахівців, необхідною ланкою освітнього 

процесу. Ступінь готовності студентів до майбутньої професійної діяльності 

визначається рівнем сформованості їх професійних здібностей на основі 

закріплення та розширення теоретичних і методичних знань зі спеціальності та 

вироблення умінь й навичок свідомо застосовувати їх в самостійній 

викладацько-творчій роботі, що і забезпечується системою практичної 

підготовки. 

            Практичне навчання студентів коледжу проводиться відповідно до 

діючих галузевих стандартів вищої освіти, варіативних компонентів освітньо- 

кваліфікаційних характеристик і наскрізних програм практик, які розроблені 

цикловими комісіями. Практична підготовка студентів регламентується 

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України затвердженого  наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 

року № 93, із змінами,  внесеними згідно з наказом Міносвіти від 20.12.1994 

року № 351 і навчальним планом. Послідовність практики визначається 

навчальним планом і графіком освітнього  процесу, який складається щорічно 

та затверджується директором коледжу. Зміст практики визначається 

програмами практики. Навчальні практики проводяться в коледжі під 

керівництвом викладачів. Зміст звітів відповідає програмам практик. Звіти 

захищаються на засіданні циклової комісії та за результатами захисту 

виставляються оцінки. Усі види практик забезпечені робочими програмами та 

методичними матеріалами. Виконання студентами вимог робочих програм усіх 

видів практик забезпечує формування у студентів грунтовних практичних 

навичок майбутньої професійної діяльності. 

У процесі професійної підготовки студентів увага викладачів-

консультантів завжди акцентується на: 

- розвитку творчих здібностей студента; 

- самостійності студента; 

- умінні студента приймати рішення; 



  

- спроможності працювати індивідуально з учнем, а також з творчим 

колективом; 

- вихованню у студента потреби систематично поновлювати та 

вдосконалювати свої знання та творчо їх застосовувати. 

Організацію та контроль за проведенням практики здійснюють керівники 

практики по спеціалізаціям, які призначаються наказом директора  на початку 

навчального року з числа найбільш досвідчених викладачів циклових комісій. 

Студенти протягом навчального року проходили такі види практики: 

- педагогічну (спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові струнні 

інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні 

інструменти», «Хорове диригування», «Академічний спів», «Музичне 

мистецтво естради»); 

- практику роботи з хором (спеціалізація «Хорове диригування»); 

- концертно-виконавську (спеціалізації «Фортепіано», «Оркестрові струнні 

інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні 

інструменти», «Академічний спів», «Хорове диригування», «Музичне 

мистецтво естради»); 

- практику роботи з оркестром (спеціалізації «Оркестрові струнні 

інструменти», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні 

інструменти»); 

- концертмейстерську (спеціалізації «Фортепіано», «Народні інструменти»); 

- практику викладання сольфеджіо та музичну літературу, лекторську, 

концертно-лекторську (спеціалізація «Теорія музики»). 

Питання якості всіх видів практики розглядалися на засіданнях циклових 

комісій та  педагогічної ради Коледжу. В організації освітнього процесу по 

практиці використовувалися наступні форми: 

- академконцерти, технічні заліки та екзамени для учнів музичної студії; 

- відкриті уроки по всім видам практики; 

- звітні концерти учнів музичної студії; 

- звітні концерти студентів з концертно-виконавської практики; 

- лекції-концерти, тематичні концерти. 

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при 

призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами підсумкового 

контролю. 

Основними базами проходження студентами практики  були студія 

практики коледжу, Ужгородська ДМШ №1 імені П.І.Чайковського, 

Ужгородськка ДШМ, заслужений академічний закарпатський народний хор. 

         Основною базою концертмейстерської практики є інструментальні та 

вокальні класи музичної студії. Всі студенти-практиканти спеціалізації 

«Фортепіано» закріплені за відповідним учнем, відвідують уроки один раз на 

тиждень за розкладом, студенти-практиканти спеціалізації «Народні 

інструменти» закріплені за студентами спеціалізацій «Хорове диригування» та 

«Академічний спів». Шкільний репертуар, а також інші форми роботи вони 

вивчають у класі зі своїм викладачем-консультантом за індивідуальним 

розкладом. 



  

          Оцінка з  концертмейстерської  практики виставляється в кінці семестру 

за результатами виступів студентів як концертмейстерів на академічних 

концертах учнів музичної студії, а також навчання у викладачів-консультантів.      

      Основне завдання концертно-виконавської практики - допомогти 

студентам придбати навички публічного виступу та запобіганню сценічного 

хвилювання, ознайомити їх з широкою аудиторією слухачів. 

     Форми концертно-виконавської практики різноманітні та охоплюють  

участь у: 

- концертах «Студентської філармонії»; 

- звітних концертах відділів; 

- концертах класу, тематичних концертах; 

- відкритих академконцертах, іспитах, конкурсах та фестивалях; 

- виступах в ролі концертмейстера; 

- онлайн-концертах; 

- участь у різноманітних концертах в складі творчих колективів (хори, 

оркестри, ансамблі). 

            Протягом року було проведено ряд сольних та класних концертів. 

Проведені були також онлайн-концерти. 

Практика роботи з хором та практика роботи з оркестром здійснювалася 

під керівництвом викладачів – консультантів. У хорових та оркестрових 

колективах мистецьких шкіл м. ужгорода та оркестрі Заслуженого 

Хакарпатського академічного народного хору.  

         Лекторська практика та концертно-лекторська практика проводилась  

студентами-практикантами спеціалізації «Теорія  музики». Саме лекторська 

практика сприяє формуванню навичок публічного виступу, креативному 

спілкуванню з колегами-виконавцями. Залучення до музично-просвітницької 

діяльності через опанування різних форм лекторської роботи є невід’ємною 

складовою професійної підготовки студентів. Випробування себе в публічному 

виступі потребує ретельної професійної та емоційно-психологічної підготовки. 

Процес підготовки виступу привчає студентів до осмислення стильових та 

жанрових особливостей того чи іншого твору, усвідомлення історичних умов 

конкретної доби, особистості композитора або музичного діяча, сприяє 

глибшому усвідомленню його творчої долі.  

8.  Робота з обдарованими студентами. Участь у всеукраїнських та    

міжнародних конкурсах. Концертна діяльність 

Студенти коледжу беруть активну участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах, обласних олімпіадах, міських заходах, де 

неодноразово ставали переможцями і призерами: 
 Порада Олександр – лауреат І премії Міжнародного конкурсу «Viva Stars 

of Arts» (клас викладача Стегнея В.В.). 
 Порада Олександр – Гран-Прі Всеукраїнського конкурсу «Зірковий крок» 

(клас викладача Стегнея В.В.). 
 Гарастей Дарина та Хамник Микола – лауреати ІІІ премії У Міжнародного 

конкурсу фортепіанних ансамблів «Магія музики» (м. Копошвар) (клас 

викладача Опаленик О.М.); 

 Кікало Марина – лауреат ІІІ премії VІІ Регіонального конкурсу хорових 

диригентів (м. Львів) (клас викладача Повхан Г.О.) 



  
 Семсічко Даниїл – лауреат І премії Міжнародного конкурсу молодих 

вокалістів імені Василя Сліпака (м. Львів) (клас викладача Підгородської 

Н.М.). 

 Саварина Анастасія – дипломант Міжнародного конкурсу молодих вокалістів 

імені Василя Сліпака (м. Львів) (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Сапожнік Катерина – володар Гран-Прі Міжнародного фестивалю-конкурсу 

"Golden Lion - 2019" (м. Львів) (клас викладача Комар І.Ю.). 

 Сапожнік Катерина – володар Гран-Прі ІІ Міжнародного фестивалю-

конкурсу мистецтв "Зоряні мости дружби" Україна-Угорщина (клас 

викладача Комар І.Ю.). 

 Слободенюк Віктор – ІІ місце на Міжнародному фестивалі-конкурсі дитячої 

та юнацької творчості «Pectoral of talents» (клас викладача Бреславського 

Я.І.). 

 Галас Валерія – лауреат І ступеня Всеукраїнського проекту «Золотий Голос 

України» (м. Херсон) (клас викладача Єгорової О.). 

 Сапожнік Катерина – володар Гран-Прі Міжнародного конкурсі «Зіркове 

осіннє Яремче» (м. Яремче) (клас викладача Комар І.Ю.). 

 Роман Вікторія – диплом ІІ ступеня І Всеукраїнського онлайн конкурсу 

виконавців на класичній гітарі (клас викладача Бреславського Я.І.). 

 Слободенюк Віктор – диплом ІІІ ступеня І Всеукраїнського онлайн конкурсу 

виконавців на класичній гітарі (клас викладача Бреславського Я.І.). 

 Лучков Олександр – лауреат ІІ премії І Міжнародного дистанційного  

конкурсу піаністів «Odesa Music Olymp» (клас викладача Сокач М.Е.). 

 Бучок Беатріс – 1 місце І Міжнародного мистецького інтернет-конкурсу 

«Панорама Арт» (клас викладача Данко М.В.). 

 Буглина Анастасія – ІІ місце дистанційного Міжнародного інтернет 

фестивалю-конкурсу «Samosvity-On-Line» (клас викладача Савченко Н.В.). 

 Дорцкій Вероніка – Гран-прі дистанційного Міжнародного інтернет 

фестивалю-конкурсу «Я йду за мрією» (клас викладача Пал М.В.). 

 Дорцкій Вероніка – диплом І ступеня Міжнародного мистецького інтернет-

конкурсу «Super Art 2020». 

 

 
 

 Габріелян Каріна – лауреат І премії ХУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс 2020» (клас викладача Теличко Т.Ю.). 

 Адам Анастасія – лауреат І премії ХУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс 2020» (клас викладача Теличко Т.Ю.) 



  

 Козарик Мирослава – лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс 2020» (клас викладача Теличко Т.Ю.) 

 Наталія Калюжна – І місце Міжнародного онлайн конкурсу-фестивалю  

піаністів  Evde Sanat Var Music Festival (Туреччина) (клас викладача Сокач 

М.Е.) 

 Барна Бернадетт – І місце Міжнародного онлайн конкурсу-фестивалю  

піаністів  Evde Sanat Var Music Festival (Туреччина) (клас викладача Журкі 

Т.Ю.). 

 Лучков Олександр – спеціальний приз Міжнародного онлайн конкурсу-

фестивалю  піаністів  Evde Sanat Var Music Festival (Туреччина) (клас 

викладача Сокач М.Е.) 

 Копинцю Василь – спеціальний приз Міжнародного онлайн конкурсу-

фестивалю  піаністів  Evde Sanat Var Music Festival (Туреччина) (клас 

викладача Касо А.Й.) 

 Сокач Петер – лауреат І премії І Міжнародного дистанційного  конкурсу 

піаністів «Odesa Music Olymp» (клас викладача Шутко М.І.). 

 Чокнадій Юліанна – диплом I ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкуру 

«Планета мрій» (клас викладача Томич М.В.). 

 Железняк Калелія – диплом I ступеня Всеукраїнського фестивалю-конкуру 

«Кольоровий драйв» (клас викладача Томич М.В.). 

 Снєткова Олександра – диплом I ступеня Міжнародного дистанційного 

фестивалю-конкурсу «Сузір’я талантів» (клас викладача Лешко О.М.). 

 Ковач Марк – диплом I ступеня II Міжнародного фестивалю-конкуру «Super 

Art-2020» (клас викладача Шіпош Н.А.). 

 

 
 

 Ковач Марк – Гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсі Evde Sanat Var 

Music Festival (Туреччина)  (клас викладача Шіпош Н.А.). 

 
 

 Ковач Марк – диплом I ступеня Міжнародного багатожанрового 

дистанційного інтернет-конкурсу «STARSTART», м.Дніпро (клас викладача 

Шіпош Н.А.). 



  

 
 

 

 
 

 Ковач Марк – лауреат I-го ступеня Міжнародного конкурсу «Gold Europe» 

(Чеська республіка) (клас викладача Шіпош Н.А.). 

 Кіселович Богларка – диплом I ступеня Міжнародного багатожанрового 

дистанційного інтернет-конкурсу «STARSTART», м. Дніпро (клас викладача 

Шіпош Н.А.). 

  

 
 



  

 Влад Аурел – Гран-прі Міжнародного он-лайн конкурсу «Idol of Ukraine»                             

(м. Дніпро) (клас викладача Томича Ф.Ф.). 

 
 Білічак Владислав – лауреат І премії Міжнародного он-лайн конкурсу «Idol 

of Ukraine» (м. Дніпро) (клас викладача Томича Ф.Ф.). 

 
 

 Семсічко Даніель – Гран-прі Всеукраїнського конкурсу «Яскрава країна» 

(клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Кунак Анастасія – Гран-Прі Міжнародного конкурсу-фестивалю «Талановиті 

діти України» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Пилипів Павло – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Тороні Юліанна – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Маркевич С.В.). 

 Софілканич Даниїла – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Тріо у складі Кунак Анастасії, Петечел Андріани та Маркетана Даніеля – 

лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю «Талановиті діти 

України» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Кунак Анастасія – Гран-Прі Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв 

Панорама-Арт 2020 (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Семсічко Даніель – Гран-Прі Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв 

Панорама-Арт 2020 (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Саварина Анастасія – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

мистецтв Панорама-Арт 2020 (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Гузинець Дар’я – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

мистецтв Панорама-Арт 2020 (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Кунак Анастасія – лауреат І премії Міжнародного конкурсу Гран-фест 

онлайн (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Семсічко Даніель – лауреат І премії Міжнародного конкурсу Гран-фест 

онлайн (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Саварина Анастасія – лауреат І премії Міжнародного конкурсу Гран-фест 

онлайн (клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Гузинець Дар’я – лауреат І премії Міжнародного конкурсу Гран-фест онлайн 

(клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Софілканич Даниїла – лауреат І премії Міжнародного конкурсу Гран-фест 

онлайн (клас викладача Підгородської Н.М.). 



  

 Лесів Дар’я – лауреат І премії Міжнародного конкурсу Гран-фест онлайн 

(клас викладача Підгородської Н.М.). 

 Попович Марія – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Данканич Г.М.) 

 Ганзел Анна – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Данканич Г.М.) 

 Сербин Христина лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Глеби С.В.). 

 Ракущинець Ярослав лауреат ІІІ премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Глеби С.В.). 

 Шоваг Богдана – лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Комар І.Ю.) 

 Мотиль Олександра – Гран-Прі Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Талановиті діти України» (клас викладача Ухача О.М.) 

 Галас Валерія –  Гран-Прі Міжнародного конкурсу-фестивалю мистецтв 

Панорама-Арт 2020 (клас викладача Єгорової Н.Г.). 

 Петер Каталін-Кітті – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

мистецтв Панорама-Арт 2020 (клас викладача Єгорової Н.Г.). 

 Попович Сергій – лауреат ІІ ступеня на УІІІ Міжнародному конкурсі 

виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (клас викладача 

Стулішенка П.В.). 

 Добоній Олег – лауреат ІІІ ступеня на УІІІ Міжнародному конкурсі 

виконавців на народних інструментах «Арт-Домінанта» (клас викладача 

Стулішенка П.В.). 

 Снєткова Олександра та Дорцкій Вероніка – Гран-Прі Міжнародного 

фестивалю конкурсу «DNIPRO ART FEST» (клас викладачів Пал М.В., 

Лешко О.М.). 

 Хамник Микола – лауреат ІІ ступеня Міжнародного багатожанрового 

фестивалю-конкурсу мистецтв «Пори року в Одесі. Зіркове літо -2020» (клас 

викладача Опаленик О.М.). 

 Добоній Олег – лауреат І ступеня на І Всеукраїнському онлайн-конкурсі 

виконавців на класичній гітарі «LA CVART» (клас викладача Стулішенка 

П.В.). 

 Попович Сергій – лауреат І ступеня на І Всеукраїнському онлайн-конкурсі 

виконавців на класичній гітарі «LA CVART» (клас викладача Стулішенка 

П.В.). 

 Микитина Анастасія – І місце дистанційного Міжнародного багатожанрового 

інтернет фестивалю-конкурсу «Samosvity-On Line» (клас викладача Стегнея 

В.В.). 

 Росул Максим – диплом ІІ ступеня І Міжнародного дистанційного конкурсу 

«Мистецтво без обмежень» (клас викладача Стегнея В.В.). 

 Грецька Ніколь – лауреат І премії Міжнародного дистанційного конкурсу-

фестивалю «Start of Olympus» (клас викладача Зубрицької О.Г.). 

 Євдокимова Тетяна – лауреат І премії Міжнародного дистанційного 

конкурсу-фестивалю «Start of Olympus» (клас викладача Зубрицької О.Г.). 

 Горбата Анастасія – лауреат І премії Міжнародного дистанційного конкурсу-

фестивалю «Start of Olympus» (клас викладача Зубрицької О.Г.). 



  

 Ансамбль скрипалів – лауреат І премії Міжнародного конкурсу «Gold 

Europe» (клас викладача Шіпош Н.А.). 

 

 

Лауреатами обласної премії імені Д.Є.Задора стали: 

• у номінації «художній колектив» – оркестр народних інструментів 

«Віртуози Закарпаття» Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є. Задора 

(керівник – Світлана Стегней), за концертну програму «Почуй мелодію душі»; 

 

 

 
 

у номінації «композитор» – Віктор Федорович Теличко, викладач 

циклової комісії «Теорія музики» заслужений діяч мистецтв України, за 

концертну фантазію "ASH_ROCK" для симфонічного оркестру та цимбал; 

 

 
 

у номінації «фольклорист» – Віра Василівна Мадяр-Новак, викладач 

циклової комісії «Теорія музики» заслужений діяч мистецтв України, за 

«Антологію наукової думки про народну музику Закарпаття».  



  

 

 
Викладачі та студенти  коледжу приймали активну участь у мистецькому 

житті міста, області, України та за її межами.  

9.Міжнародна діяльність. Організація та проведення конкурсів. 

 Викладачі Емерих та Томас Поповичі  взяли участь у Міджнародному  

проєкті організованому популярною сторінкою в соцмережах Facebook та 

Instagram «Trumpet Band», де взяли участь 60 музикантів з різних країн світу.  

 

 
 

10. ВСТУП У   ЗАКЛАДИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

З 57 випускників у заклади вищої освіти поступило  38 чол., що складає 67 %. 

Спеціалізація   «Фортепіано» 

Муніціпальний заклад вищої освіти «Київська академія мистецтв» 

- Худанич Т.І.( клас викладача Тетерюк-Кінч Ю.С.) 

Дрогобицький державний педагонгічний університет 

 імені Івана Франка 

- Дорцкій В.Є.( клас викладача Пал М.В.) 

 



  

Мукачівський державний університет: 

- Козарик М.В.(клас викладача Теличко Т.Ю.) 

- Фільо Ю.Ю.(клас викладача Боднар В.П.) 

- Шерегій І.І.(клас викладача ЛоскоріхМ.Ю.) 

- Бельо Х.В. (клас викладачаФалендюк Л.Е.) 

- Немеш В.С.(клас викладача Савченко Н.В.) 

- Гунтинович О.В.(клас викладача Туряниці О.В.) 

 

Спеціалізація   «Оркестрові струнні інструменти»  

Вища школа музики та танцю ім. Ф.Мендельсона  

(м.Лейпциг, Німеччина) 

- Сокач П. (клас викладача Шутка М.І.) 

-  

Музична академія Георге Діма (ПятраНямц, Румунія) 

- Шелевер Д. (клас викладача Томич М.В.) 

 

- Одеська національна музична академія імені А.В.Неждангової: 

- Станкевічус Д.О.(клас викладача Лешко О.М.) 

 

Мукачівський державний університет: 

- Герега Х.В.(клас викладача Шіпош Н.А.) 

- Гирч Б.Ю.(клас викладача Томич М.В.) 

- Снєткова О.С.(клас викладача Лешко О.М.) 

- Тудовші М.М.(клас викладача Томич М.В.) 

 

Спеціалізація   «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

Дебреценський університет (Словаччина) 

- Влад А.В.(клас викладача Томича Ф.Ф) 

 

Вища школа виконавських мистецтв (м. Братислава,Словаччина) 
- Обіцькі В.І. (клас викладача Козачука В.О) 

- Солонина О.В. (клас викладача Чирської А.С.) 

Академія мистецтв (м Банська Бистриця, Словаччина) 
- Поп А.М.(клас викладача Томича Ф.Ф) 

 

Мукачівський державний університет: 

- Німець Н.Е.(клас викладачаЧирської А.С.) 

- Шеремета В.В.(клас викладача Попович Е.Ф.)   

- Петрище В.В.(клас викладачаКозачука В.О) 

- Скворцов Д.В.(клас викладача Попович Т.Ф) 

 

Спеціалізація   «Народні інструменти» 

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 

- Приймич М.Ю.(клас викладача Стегней В.В.) 

 

Мукачівський державний університет: 

- Росул М.М.(клас викладачаСтегней В.В.) 



  

- Мандзюк М.В.(клас викладачаТурлакової В.М.) 

- Гергель Н.І.(клас викладачаСобослой Є.К.) 

- Драгун Б.В.( клас викладачаБровді М.В.) 

- Райда М.Ю.(клас викладачаМарущинець М.Й.) 

 

Спеціалізація   «Хорове диригування» 

Мукачівський державний університет: 

- Кікало М.І. (клас викладачаПовхан Г.О.) 

- Чіжмодій С.Я.(клас викладачаЗюбрицької О.Г.) 

 

Спеціалізація   «Теорія музики» 

Львівська національна музична академія імені М.В.Лисенка 

- Лучан С.І. (викладачі  Росул Т.І., Тюпа-Павай В.О., Мадяр-Новак В.В., 

Теличко В.Ф. ); 

- Кромпотич Є.Л. (викладачі Росул Т.І., Тюпа-Павай В.О., Мадяр-Новак 

В.В., Теличко В.Ф.). 

 

Спеціалізація   «Академічнийспів» 

Муніціпальний заклад вищої освіти «Київська Академія мистецтв» 

- Кунак А.Д.(клас викладачаПідгороської Н.М.)   

 

Мукачівський державний університет: 

- Маркетан Р.Г.(клас викладачаДанканич Г.М.)   

 

Спеціалізація   «Музичне мистецтво естради» 

Мукачівський державний університет: 

- Банго Б.С. (клас викладача Комар І.Ю.) 

- Сабадош В.С.(клас викладача Комар І.Ю.) 

 

11. ЗВ'ЯЗОК З ВИПУСКНИКАМИ.   

Коледж постійно підтримує творчі зв’язки з  випускниками,  котрі навчаються у 

закладах вищої освіти та з випускниками минулих років. Так, у вересні місяці 

відбулася зустріч з піаністом, композитором, диригентом, артистом дуету 

Petrof, професором університету Коліма, доктором музичних наук, лауреатом 

медалі Моцарта та Почесної медалі UNICEF, випускником коледжу Анатолієм 

Затіним. 

12.Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчально- 

виховного процесу, створення належних умов з питань  охорони праці, 

виробничої санітарії та протипожежної безпеки : 

       Питання  створення належних умов, зміцнення матеріально-технічної бази, 

дотримання відповідних умов з охорони праці, протипожежної безпеки та 

безпеки життєдіяльності постійно знаходяться на контролі дирекції. Створено 

необхідну матеріально-технічну базу для організації та забезпечення 

повноцінного навчально-виховного процесу, здійснення науково-творчої 

діяльності, як студентів, так і викладачів. Створена матеріально-технічна база 

дозволяє забезпечити проведення всіх видів занять.  

Протягом 2019-2020 навчального року керівництво Коледжу вживало 



  

необхідні заходи щодо забезпечення високоефективного і стійкого 

фінансового стану Коледжу, формування необхідних фінансових ресурсів для 

реалізації пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу. Матеріально-

технічне забезпечення освітнього процесу здійснюється шляхом ефективного 

використання 43 навчальних кабінетів, великої та малої концертної зали, 

читальної зали, бібліотеки, що відповідають вимогам навчальних планів і 

забезпечують якісне проведення занять студентами.  

З метою вдосконалення якості підготовки фахівців в коледжі проводиться 

певна робота по зміцненню, оновленню, модернізації та ефективному 

використанні матеріально-технічної бази, що сприяє успішному вирішенню 

основної освітньої функції – формування особистості висококваліфікованого 

спеціаліста. 

Пріоритетними були питаннями щодо поліпшення умов праці і побуту, 

облаштування середовища, в якому щоденно проходиться освітній процес. 

В коледжі аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: 

проекторами, проекційними екранами та ноутбуками.  

Поновлення матеріально-технічної бази коледжу здійснюється щорічно. 

В поточному році у велику концертну залу придбано: 

штори  на суму 44866грн.; 

коврову доріжку на суму 5350грн. ; 

театральні крісла на суму 364144 грн. 

Було закінчено капітальний ремонт  великої концертної зали  на суму 

1 538 598грн. 

Також в 2019-2020 н.р. було придбано підручники на суму 9067грн., 

Компютерів  (6шт.) та ноутбуків  (2шт.) всього на суму 81147грн. 

Придбано медичні засоби (маски,рукавиці,антисептики, термометри) на суму 

10080 грн. 

 Безкоштовно отримано від Закарпатського інституту післядипломної 

педагогічної освіти підручників на суму 25630 грн. 

Робота з охорони праці у 2019-2020 навчальному році була спрямована на 

створення умов безпеки життя і діяльності учасників освітнього  процесу й 

запобігання травматизму та носила комплексний характер і здійснювалася за 

наступними напрямками: 

 контроль за додержанням у навчальному закладі законодавчих та 

інших нормативних актів з охорони праці; 

 розробка та виконання заходів відповідно до листів МОН України 

щодо посилення роботи із запобігання нещасних випадків, поліпшення умов 

праці і навчання та доведення їх до вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності; 

 розроблення, виконання і перегляд інструкцій з охорони праці, 

стандартів безпеки праці; 

 проведення інструктажів зі студентами; 

 контроль проведення вступного та повторного інструктажів в 

навчальних кабінетах; 

 проведення перевірки стану охорони праці в навчальному корпусі; 

 організація та контроль проведення цільових інструктажів зі 

студентами перед проведенням екскурсій; 



  

 контроль за дотриманням правил поведінки студентами на заняттях та 

перервах; 

 проведення інструктивно-методичної роботи з учасниками освітнього 

процесу щодо проведення бесід, виховних годин, заходів з питань 

профілактики травматизму серед студентів коледжу, безпеки їх 

життєдіяльності, попередження шкідливих звичок та ін.; 

 організація і проведення інструктажів, навчання і перевірки знань 

працівників та інших учасників освітнього процесу з охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, в тому числі вступних інструктажів з охорони праці з усіма, 

кого приймають на роботу; 

 контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту. 

Щодо забезпечення пожежної безпеки, в поточному році були 

впроваджені наступні заходи: 

 регулярне проведення інструктажів з питань пожежної безпеки; 

 регулярне проведення огляду приміщення коледжу та  прилеглої 

території щодо дотримання протипожежного режиму; 

 ознайомлення працівників з правилами техніки безпеки та 

організованої евакуації у разі виникнення небезпеки руйнування будівлі 

приміщення; 

 постійний контроль за протипожежним станом навчального закладу. 

Режим економії у коледжі здійснювався через забезпечення 

раціонального використання енергоресурсів, а також заходів, спрямованих на 

підвищення енергоефективності та розумне зменшення споживання 

енергоресурсів; заборону використання побутових електричних нагрівальних та 

інших приладів, функціонування яких не пов’язане з виконанням прямих 

завдань та функцій навчального закладу; здійснення щоденного обліку 

споживання теплової та електричної енергії, холодної води, корегування 

обсягів їх споживання з метою зменшення.   

           Організація роботи з охорони праці учасників освітнього  процесу в 

коледжі здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про охорону 

праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах». Керівник та 

заступники один раз на три роки проходять навчання та отримують відповідні 

посвідчення державного зразка. Кожного навчального року наказом директора 

призначаються відповідальні особи за охорону праці, з якими проводяться 

семінари-навчання. Щорічно, відповідно до наказів директора, в усіх 

підрозділах зі співробітниками та студентами проводяться навчання та 

інструктажі з питань охорони праці, а на роботах з підвищеною небезпекою 

проводяться спеціальні навчання та інструктажі з питань охорони праці. 

Структурні підрозділи Коледжу укомплектовані аптечками першої медичної 

допомоги.  Випадків  виробничого травматизму не було. 

          Систематично проводяться заходи з охорони праці, а саме: 

випробовування опору заземлюючих контурів обладнання та стану ізоляції 

струмопровідних частин, придбання та заміна вогнегасників, оновлення 

інструкцій та журналів інструктажів з охорони праці. Санітарно-технічний стан 

будівель відповідає санітарним нормам, правилам охорони праці, безпеки 



  

життєдіяльності та вимогам пожежної безпеки. Будівлі мають необхідне 

освітлення, електрозабезпечення, центральне водо-, теплопостачання, 

каналізацію. 

Цілий ряд наказів директора коледжу сприяють ефективному вирішенню 

питань пов’язаних з дотриманням певних нормативно-законодавчих актів. 

          Наявна вся документація, а це - накази, інструкції, положення, відповідні 

журнали, графіки, наглядна документація.    

13. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я студентів та 

педагогічних працівників. Надання соціальної підтримки та матеріальної 

допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 

студентам із багатодітних та малозабезпечених сімей: 

Особливою увагою директора було є і буде питання соціального захисту 

та підтримки колективу, створення належних умов для роботи. 

У відповідності до пункту 34 підпункту 1 Положення про розміри та 

порядок стипендіального забезпечення, затвердженого Постановою КМУ № 

882 від 12 липня 2004 року «Деякі питання стипендіального забезпечення» зі 

змінами та доповненнями: 

 1 студент, батько якого визнаний учасником бойових дій отримував протягом 

року соціальну стипендію 890 грн.  

 4 студентів з малозабезпечених сімей отримували протягом року соціальну 

стипендію 890 грн. 

 1 студентці ІІІ курсу спеціалізації «Академічний спів»   виплачувалась 

соціальна стипендія в розмірі 2360 грн. щомісячно. Студентка 

забезпечувалась коштами на харчування. В кінці 2019 року студентка 

отримала матеріальну допомогу в розмірі 136 грн.  

 4 студентів   отримували  протягом року щомісячну грошову допомогу 

членам профспілки соціально-незахищених  категорій в розмірі 800 грн .від 

обласного комітету профспілки працівників культури. 

В зв’язку з економією стипендіального фонду на кінець 2019 року за 

здобуття звання лауреата Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів, активну 

участь у громадській та концертній діяльності було премійовано в розмірі 500 

грн. – 27 студентів, 244,24 грн. – 1 студента, 440 грн. – 37 студентів. 

Студентам з багатодітних сімей, а також напівсиротам надається місце в 

гуртожитку Ужгородського коледжу культури (за потребою).  

Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» педагогічним 

працівникам була надана допомога на оздоровлення у розмірі місячного 

посадового окладу при наданні щорічної відпустки та щорічна грошова 

винагорода в розмірі посадового окладу.  

Проводились всі виплати педагогічним та бібліотечним працівникам, 

працівникам коледжу.  

14. Моральне та матеріальне стимулювання студентів та викладачів.  

       За досягнуті результати  участі у всеукраїнських та міжнародних 

конкурсах, активну концертну діяльність та відмінне навчання студентам 

неодноразово оголошувалась подяка. 

              За сумлінну працю, досягнуті успіхи  у підготовці лауреатів міжнародних та 

всеукраїнських конкурсів, з нагоди професійних свят, з метою стимулювання за 



  

досягнуті результати роботи, педагогічні працівники в 2019 -2020 навчальному 

році  отримували премії.       

         Працівники коледжу нагороджувались почесними грамотами Міністерства 

культури України, обласної державної адміністрації, обласної ради, 

департаменту культури Закарпатської ОДА, департаменту освіти  і науки, 

міської ради, Національною всеукраїнською музичною спілкою. 

        На офіційному сайті коледжу постійно подавалась інформація про 

досягнуті результати. 

15.Фізкультурно-масова та спортивна робота, формування здорового 

способу життя 

 Протягом 2019-2020 навчального року фізкультурно-масова та 

спортивна робота в коледжі проходилась відповідно до Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», «Про фізичну культуру та спорт», Цільової 

комплексної програми  «Фізичне виховання – здоров’я нації», Концепції 

фізичного виховання в системі освіти України, Положення про організацію 

фізичного виховання і масового спорту, Національної стратегії з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність - 

здоровий спосіб життя - здорова нація». 

Завданнями фізичного виховання у коледжі є: 

1) Формування в студентської молоді основ теоретичних знань, 

практичних і методичних здібностей (умінь і навичок) з фізичного і 

спортивного виховання, фізичної реабілітації, масового спорту як компонентів 

їх повноцінної, гармонійної та безпечної життєдіяльності; 

2) набрання студентською молоддю досвіду в застосуванні здобутих 

цінностей впродовж життя в особистій,навчальній, професійній діяльності в 

побуті і в сім'ї; 

3) забезпечення в студентської молоді належного рівня розвитку 

показників їх функціональних та морфологічних можливостей організму, 

фізичних якостей, рухових здібностей, працездатності; 

4) сприяння розвитку професійних,світоглядних та громадянських 

якостей студентів; 

5) підготовка та участь студентів у різноманітних спортивних заходах.  

Закон України «Про фізичну культуру і спорту» статті 26 зазначає, що 

фізична культура у сфері освіти має на меті забезпечити розвиток фізичного 

здоров’я учнів та студентів, комплексний підхід до формування розумових і 

фізичних здібностей особистості вдосконалення фізичної та психологічної 

підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах 

індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого 

використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і масового 

спорту, безперервності цього процесу протягом усього життя. Фізична культура 

у сфері освіти базується на затверджених, відповідно до закону держаних 

стандартах освіти, спрямованих на забезпечення науково обґрунтованих норм 

рухової активності, дітей та молоді з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня 

фізичного та психічного розвитку. 

Навчально-виховний процес з фізичного виховання на таких основних 

принципах: 



  

1) пріоритетності освітньої спрямованості процесу фізичного виховання 

та функціонального фактора в оцінюванні фізичного розвитку студентів; 

2) багатоукладності, що передбачає створення у закладах вищої освіти  

умов для широкого вибору студентами засобів фізичного виховання для 

навчання та участі в спортивних заходах, які відповідали б їх запитам, 

інтересам, стану здоров'я, фізичній і технічній підготовленості, спортивній 

кваліфікації; індивідуалізації та диференціації навчального процесу з фізичного 

виховання; 

3) поєднанні державного управління і студентського самоврядування. 

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період 

до 2025 року «Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» 

схвалена Указом Президента України від 9 лютого 2016 року № 

42/2016передбачає: 

1) формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного 

здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з 

урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності; 

2) модернізація в навчальних закладах системи фізичного виховання, яке 

має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя; 

посилення відповідальності керівників навчальних закладів за забезпечення, 

розвиток і модернізацію фізичного виховання та належний рівень рухової 

активності;  

3) забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням 

дітей у загальноосвітніх навчальних закладах; 

4) врегулювання питання щодо віднесення до педагогічного 

навантаження вчителів фізичної культури та відповідних науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів функцій з надання ними учням та студентам 

консультацій з питань здорового способу життя. 

Організація навчально-виховного процесу з фізичного виховання у 

закладах вищої освти здійснюється на підставі вимог державного стандарту, 

галузевих стандартів та стандартів вищої освіти вищих навчальних закладів, 

затверджених в установленому законодавством порядку. Організація масового 

спорту у вищих навчальних закладах здійснюється на підставі календарного 

плану спортивних заходів, положення про змагання (універсіаду,спартакіаду 

тощо) та відповідних правил, які встановлюються їх організаторами та  

затверджуються в установленому порядку. 

Основним засобом навчально-виховного процесу з фізичної культури в 

коледжі є заняття. Заняття з фізичної культури проводяться  на базі стадіону 

«Спартак», площею 15000 кв. метрів та спортивному залі Закарпатського 

обласного товариства «Динамо», площею 210 кв. метрів. 

 До змісту програми з фізичної культури входять гімнастика, легка 

атлетика, спортивні та рухливі ігри, що сприяє розвитку та вдосконаленню 

основних фізичних якостей: сили, швидкості, витривалості, спритності, 

гнучкості. Велика увага приділяється формуванню цілісного ставлення до свого 

здоров’я та здорового способу життя. 

Навчально-методична робота спрямована на удосконалення навчального 

процесу та підвищення якості фізичної підготовки студентів. Головними 

вимогами до заняття фізичної культури є забезпечення виховної, освітньої, 



  

оздоровчої та розвивальної спрямованості. А для цього проводяться бесіди на 

тему: 

 Фізичне навантаження та відпочинок, як фактори впливу на фізичний 

розвиток. 

 Значення розминочних вправ для фізкультурника. 

 Характеристика фізичної підготовленості та методи її визначення. 

 Значення занять фізичними вправами на свіжому повітрі. 

 Олімпійська філософія та здоровий спосіб життя. 

 Паролімпійський рух на сучасному етапі. 

 Правила приймання водних процедур, повітряних і сонячних ванн. 

 Фізична культура у сім’ї. Вплив занять фізичними вправами на 

гармонійний розвиток майбутньої матері. 

 Основи методики розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкісно-

силових якостей та спритності. 

Розроблені методичні матеріали для самостійної роботи з фізичного 

виховання на теми: 

 Значення раціонального харчування та гігієнічні вимоги до нього. 

 Вплив фізичного виховання на розвиток основних фізичних якостей. 

 Історія розвитку футболу. 

 Виконання ранкової гімнастики та фізкульт паузи під час виконання 

домашніх завдань. 

 Активний відпочинок та його значення. 

 Складання комплексу фізичних вправ. 

 Комплекс вправ професійної спрямованості. 

 Вміння та фізичні навички, які необхідні для успішної самореалізації в 

майбутній професії. 

 Згубний вплив шкідливих звичок. 

Велику увагу під час проведення занять з фізичного виховання 

приділяється виконанню правил техніки безпеки та збереження здоров’я 

студентів. 

Керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2008 р. 

№1008  «Про невідкладні заходи збереження здоров’я учнів під час проведення 

занять з фізичної культури, захисту Вітчизни та  позакласних спортивно-

масових заходах», студенти коледжу пройшли інструктаж з техніки безпеки на 

уроках фізичного виховання, та розписалися у відповідному журналі. 

Провели роз’яснювальну роботу на батьківських зборах про необхідний 

контроль за реальним станом здоров’я студентів та інформуванням про зміни у  

стані здоров’я адміністрацію коледжу. Сповістили про вимоги щодо техніки 

безпеки і порядок проведення занять з фізичного виховання. 

При проведенні занять і здачі контрольних нормативів дотримувалися 

такі вимоги: 

1) Нормативи складають студенти основної групи, які на момент здачі 

нормативу не скаржаться на погане самопочуття. 

2) Перед складанням нормативу проводиться розминка, а після нормативу 

відновлювані вправи. 



  

3) Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не 

менше ніж два заняття) 

З жовтня було проведено контрольні нормативи з фізичної 

підготовленості. 

На першому курсі : “Біг на 60 метрів” та “Стрибок у довжину з місця”, 

«Гнучкість», «Сід з положення лежачи за 1 хв.». 

На інших курсах: “Гнучкість”, “Сід з положення лежачи за 1 хв.”. 

При оцінюванні студентів, оцінка за виконання нормативу не була 

домінуючою. Враховувалися особисті досягнення, засвоєння техніки виконання 

вправ, виконання навчальних завдань під час проведення уроку, ступінь 

активності на уроці, участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. Під час здачі 

контрольного нормативу студенти коледжу мали змогу порівняти свої 

результати з минулорічними. 

З метою підвищення спортивної майстерності, відбору кращих 

спортсменів і популяризації фізичної культури і спорту, в рамках Спартакіади 

коледжа між навчальними групами проведено змагання з таких видів спорту: « 

Настільний теніс» - юнаки, «Настільний теніс»– дівчата, «Волейбол», 

«Баскетбол», «Шашки», «Шахи».  

Кращим тенісистом став студент четвертого  курсу  відділу народних 

інструментів Руснак Олександр. 

ІІ місце – Палінкаш Раймунд (ІІ дух.) 

ІІІ місце – Шимон Сергій (І нар.) 

 А кращою тенісисткою  стала студентка третього курсу відділу 

«Фортепіано» Русин Євгенія. 

ІІ місце – Євдокимова Тетяна (ІІІ дир.) 

ІІІ місце – Тудовші Ліля (І естр. мист.).  

Кращою навчальною групою в першості коледжу з волейболу стала 

команда ІV курсу спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти», «Духові та 

ударні інструменти», «Академічний спів». 

ІІ місце – ІІ курс спеціалізації «Фортепіано», «Духові та ударні 

інструменти», «Естрадне мистецтво». 

ІІІ місце – ІІ курс спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти», 

«Народні інструменти», «Хорове диригування», «Академічний спів». 

В першості коледжу з баскетболу: 

І місце - ІV курс, спеціалізації «Оркестрові струнні інструменти», «Духові 

та ударні інструменти», «Академічний спів». 

ІІ місце – ІІІ курс, спеціалізації «Фортепіано», «Теорія музики», 

«Естрадне мистецтво». 

Результати турніту з шашок: 

І місце – Петрище Михайло ( І курс, «Народні інструменти») 

ІІ місце – Крічфалуші Аліна (ІV курс, “Фортепіано”) 

ІІІ місце – Білічак Владислав (ІV курс, «Оркестрові духові та ударні 

інструменти). 

Результати турніру з шахів: 

І місце – Фречка Іван (ІV курс, « Народні інструменти) 

ІІ місце -  Країло Андрій (ІV курс, «Оркестрові струнні інструменти» 

ІІІ місце – Ракущинець Ярослав (ІІ курс, «Академічний спів». 



  

 

Протягом 2019 - 2020 навчального року Ужгородський музичний коледж 

імені Д.Є. Задора приймав участь у Спартакіаді міста Ужгорода серед ВНЗ І – ІІ 

рівнів акредитації.  

Так,  у вересні наш коледж прийняв участь в осінній  легкоатлетичній 

естафеті, де ми зайняли  ІV місце, в  жовтні музичний коледж прийняв участь в 

першості міста з легкоатлетичного кросу і зайняв ІV місце.  

Успішно в цих змаганнях виступила студентка першого курсу  

спеціалізації «Музичне мистецтво естради» Тудовші Ліля, яка здобула І місце в 

особистих змаганнях серед дівчат. 

         В  листопаді  збірна команда коледжу з волейболу серед дівчат посіла V 

місце серед дев’яти команд міста. А команда коледжу серед юнаків зайняла VІ 

місце. В грудні місяці наша команда з баскетболу серед юнаків посіла ІVмісце 

серед ЗВО І-ІІ р.а. 

У лютому 2020 року команда музичного коледжу зайняла ІІ місце з шахів. 

Команду захищали: Фречка Іван, Країло Андрій, Сабо Естер та Ракущинець 

Ярослав. 

В лютому місяці 2020 року команда  коледжу зайняла ІV місце з шашок. 

Наш коледж захищали: Крічфалуші Аліна, Білічак Владислав, Країло Андрій. 

В березні 2020 року команда коледжу зайняла ІV місце з плавання. Наш 

коледж захищали: Альбрехт Катерина, Оленюк Лаура, Лях Богдан та Палінкаш 

Раймунд. 

В загальному заліку за всіма видами спорту команда Ужгородського 

музичного коледжу імені Д.Є. Задора зайняла ІV місце, серед дев’яти команд 

навчальних закладів міста Ужгорода. 

Для популяризації здорового способу життя та спорту поновлено новими 

фотографіями стенд «Спортивне життя», продемонстровані кращі спортивні 

результати у 2019-2020 навчальному році на стенді «Куток фізичної культури». 

Для якісного проведення уроків з фізичної культури та спортивних 

заходів спортивним інвентарем ми забезпечені. Уроки з фізичної культури 

проводяться в залі Закарпатського обласного товариства «Динамо» та 

спортивному майданчику парку «Під замком». 
 

16.Бібліотека.  

Бібліотека у 2019-2020 рр.інформувала  читачів про важливі подіїв 

суспільному і мистецькому житті держави. Значна увага приділялася 

популяризації літератури з питань національного відродження,  релігії, етики, 

естетики, культури та народознавства. Проведені бесіди, години спілкування, 

зустрічі, вечори, спільні заходи з Закарпатською обласною бібліотекою для 

дітей та юнацтва, які сприяли  підвищенню рівня знань студентів та викладачів.

 Питання саморозвитку особистості, формування активної життєвої 

позиції в юнацькому віціє надзвичайно актуальним. Зважаючи на це, бібліотека 

Ужгородського музичного коледжу імені Д. Є. Задоратакожпроводила заходи, 

спрямовані на розвиток громадянської та соціальної активності студентів як 

складових активної життєвої позиції особистості.    

 Працівники бібліотеки використовували різні форми і методи 

бібліотечної роботи з книгою з метою підвищення та вдосконалення 

професійної майстерності викладачів та формування компетентностей 



  

студентів.  Були створені умови для розвитку інтелектуального 

потенціалу студентів шляхом підвищення читацької активності, рівня 

культурної компетентності. Був забезпечений відкритий доступ до інформації, 

відповідно до інтересів і потреб користувачів.  З 12 березня 2020 бібліотека 

Ужгородського музичного коледжу продовжувала працювати дистанційно. 

Основним майданчиком для інтерактивного спілкування та взаємодії із 

читачами став сайт коледжу, де систематично висвітлювалися події 

мистецького, літературного, музичного та культурного життя. 

Протягом підзвітного періоду обслуговування читачів здійснювалося за 

такими напрямками: 

Формування інформаційної культури читачів та залучення  

їх до бібліотеки 

Протягом року проводилася роз’яснювальна  робота щодо використання 

та зберігання бібліотечних видань у формі бесіди «Бібліотека – скарбниця 

знань».  

Закладено основи читацької компетенції студентів за допомогою  бесід 

«Ознайомлення із Законом України «Про фахову передвищу освіту», «Нові 

імена в сучасній українській літературі». Проведено поетичні читання, години 

спілкування, виготовлено інформаційно-ілюстративні плакати.  

Запроваджено серію щомісячних уроків бібліотечно-бібліографічної 

грамотності для прищеплення основ і формування компетенції активного 

користувача. 

Систематично проводилось ознайомлення викладачів та студентів з 

новими надходженнями в читальній залі бібліотеки та на сайті коледжу.  

Організовано книжково-ілюстративні виставки:   

 До Дня рідної мови книжкова виставка «Не бійтесь заглядати у 

словник: це пишний яр, а не сумне провалля»; 

 З нагоди 206-ї річниці від дня народження Т. Г. Шевченка 

ілюстративно-книжкова виставка; 

 інформаційно-ілюстративний стенд, приурочений до особливої дати 

в історії сучасної України - Дня Гідності та Свободи; 

 «Козацькими стежками» - огляд книг, публікацій та довідкових 

матеріалів, приурочених до Дня українського козацтва.; 

 «Поетичне кіно» - стенд,  присвячений до 125-річчя з дня 

народження О. Довженка, знайомить із особливостями, цінностями 

та проблемами сучасного українського кінематографу; 

 Систематично проводились виставки нових надходжень: нотної, 

методичної літератури та підручників. 

         Вивчення читацьких запитів проводилось шляхом індивідуальних бесід та 

опитування. Студентів і викладачів було забезпечено необхідною літературою.  

Популяризація бібліотечних документів,  приурочених до визначних дат 

Було оформлено такі книжково-ілюстративні  виставки та інформревю: 

 До Всеукраїнського Тижня права у бібліотеці  Ужгородського 

музичного коледжу імені Д.Є. Задора відбулася презентація 

літератури правового змісту на тему: «Права людини: історія і 

сучасність». Головні завдання презентації – показати студентам 

коледжу важливість правової освіти, виховувати  повагу до закону 



  

та прав людини, залучати до участі в  правових заходах, які 

відбуваються в нашому місті, сприяти  підвищенню рівня культури  

правових знань.  

 Систематичний перегляд газетно-журнальних статей «Урядовий 

кур’єр», «Освіта України», «Українська музична газета», «Культура 

життя». 

 До Дня пам’яті жертв Голодоморів і політичних репресій в 

Україніпідготовлено «Книжково-ілюстративний стенд «Ціна 

скоринки хліба». 

 До міжнародного дня боротьби зі СНІДом проведена бесіда 

«Молодь проти СНІДу». 

 З нагоди відзначення 101-ї річниці проголошення Акту злуки у 

бібліотеці Ужгородського музичного коледжу відбулася година 

спілкування «Доленосна віха нашої історії». Протягом тижня 

студенти також мають можливість ознайомитися з матеріалами 

тематичної газетно-ілюстративної виставки. 

  9 грудня у бібліотеці музичного коледжу проведено годину 

спілкування на тему «Розв’язання питання європейської та 

євроатлантичної інтеграції в сучасній Україні» 

Під час заходу працівники бібліотеки докладно ознайомили 

студентів  з окремими пунктами Указу президента щодо Плану 

заходів з реалізації стратегічного курсу держави на набуття 

повноправного членства України в Європейському союзі та в 

Організації Північноатлантичного договору. 

Систематично поповнювався «Календар знаменних дат». 

  3. Професійна адаптація студентів 

 До  Міжнародного дня музики була проведена музична година із 

звучанням камерної музики. 

 До  Міжнародного дня студентів надано допомогу у проведенні 

вечора «День першокурсника». 

 До Дня толерантності проведено бесіду «Проактивна толерантність: 

шлях до миру».  

Надання допомоги викладачам у підвищенні їх професійного рівня 

Працівниками бібліотеки систематично проводилося інформування 

викладачів про нові надходження, проводилися відкриті перегляди літератури. 

Постійно діяли тематичні виставки «Професійний навігатор» (із циклу «На 

допомогу викладачам»), книжково-журнальні виставки «Джерело педагогічної 

майстерності» із циклу «На допомогу викладачам» та «Золотий рудник знань» 

із циклу «Зупинись на хвилинку подивись на новинку», «Краєзнавчі літературні 

новини». Здійснювалися огляди спеціальної фахової періодики: «Освіта 

України», «Музичний керівник», «Музична школа», «Музика», «Мистецтво та 

освіта»,  «Українська музична газета»,  «Українська культура», «Вища школа», 

«Професійно-технічна освіта», «Педагогіка і психологія», «Організація 

навчально-виховного процесу», «Культурологічні джерела». 

Естетичне виховання студентів. Популяризація художньої літератури 

 



  

 В бібліотеці коледжу пройшла година спілкування «Думаємо, пишемо, 

співаємо українською». Студенти  говорили про рідну мову як  живий  

організм. Також спілкувалися про нову редакцію українського правопису та 

про  подолання   психологічних  перепон  при спілкуванні різними мовами. 

 Напередодні Шевченківських днів у бібліотеці Ужгородського музичного 

коледжу ім. Д.Є. Задора студенти знайомилися із творчими доробками 

лауреатів цьогорічної Національної премії ім. Т.Г.Шевченка у галузі 

літератури та музичного мистецтва. Зокрема, переглядали музичні відеокліпи 

гурту «ДахаБраха». 

 Слухали та обговорювали есе українського письменника Тараса 

Прохаська – переможця Книги року ВВС-2019 у номінації «Есеїстика», а 

також цьогорічного лауреата Шевченківської премії в галузі літератури.   

 До Дня української писемності та мови в 

Ужгородськійцентральнійміськійбібліотецівідбуласьінтелектуальнагразнавців

українськоїмовипід назвою: «Що я знаю про ріднумову?». 

 До Міжнародного дня рідної мови підготовлено книжково-ілюстративну 

виставку «Без мови рідної й народу нашого нема» та проведено патріотичну 

п’ятихвилинку «Говори українською правильно!» 

 Обладнано книжково-ілюстративну виставку, присвячену 206-річчю від 

дня народження Т. Г. Шевченка. 

 У бібліотеці Ужгородського музичного коледжу ілюстративно-книжкова 

виставка, присвячена знаменній даті «Т.Г.Шевченко – художник». 

Український Кобзар прожив 47 років і один день, він відомий не лише як і 

поет, але як і талановитий художник, спадщина якого налічує понад 800 творів.  

Популяризація літератури з питань мистецтва 

 Спільно з викладачем коледжу В. Ф. Теличком проведено годину 

спілкування«Професійна музична культура Закарпаття: етапи становлення». 

 Підготовлено інформаційні матеріали про життя і творчістьБориса 

Лятошинського до 105-ї річниці від дня народження українського композитора, 

педагога та диригента. 

 Проведено огляд альбому Юрія Станішевського «Національна опера 

України». 

 Ознайомлення студентів з фотоматеріалами «Магія відданості рідній 

землі і світу» - про лауреатів обласної мистецької премії ім. Й. Бокшая та А. 

Ерделі з нагоди Дня художника. 

Популяризація краєзнавчих документів 

 До Дня міста Ужгород підготовлено фотовиставку «Ужгород – місто  

європейське». 

           Проведено цикл книжково-ілюстративних виставок «Мистецтво у 

нашому житті»: 

 «Церковний живопис Закарпаття» 

 «Поетичне кіно» 

 «Шедеври закарпатської школи живопису» 

Проведено  творчі зустрічі із закарпатськими письменниками Андрієм 

Любкою,та молодою письменницею Анною Фельцман. 



  

До Всеукраїнського дня працівника культури та аматорів народного 

мистецтва підготовлено традиційну книжково-ілюстративну виставку 

«Декоративно-прикладне мистецтво Закарпаття». 

Довідково-бібліографічна та інформаційна робота 

 Систематично проводились відкриті перегляди літератури, відбувалось 

ознайомлення з новими надходженнями.Інформування викладачів і студентів 

проводилось шляхом публікації анонсів заходів  бібліотекина сайтіколеджу. 

Проведено бібліографічні огляди «Як користуватисянотними 

виданнями», «Як користуватися посібниками і підручниками». 

 До Всеукраїнського дня бібліотек, у приміщенні бібліотеки музичного 

коледжу був проведений урок бібліотечної грамотності. Під час зустрічі 

студенти були проінформовані про особливості систематизації фахових  

музичних видань, правильне формування інформаційних запитів, основи 

ефективного пошуку потрібної літератури. Також працівники бібліотеки 

познайомили присутніх із літературними новинками    З нагоди свята присутні 

поділилися   своїми  враженнями від   прочитаних книг. Бажання обмінюватися 

цікавими фоліантами стало поштовхом для започаткування акції «Книга для 

друга».             

 Для студентів Ужгородського музичного коледжу було проведено 

ознайомчу екскурсію «Скарбниці знань». Студенти відвідали Ужгородську 

міську бібліотеку, ознайомилися з фондами та новими виданнями. Всі 

студентиІ курсу скористалися нагодою і стали читачами міської бібліотеки.  

Формування бібліотечного фонду, організація, зберігання 

Проведено передплату періодичних видань на 2020календарний рік. 

Здійснено доукомплектування фонду бібліотеки новою навчальною 

літературою згідно з вимогами навчального плану. Здійснювалосяведення 

сумарного та інвентарного обліку літератури, що  надійшла до фонду 

бібліотеки. 

Вилучення літератури не відбувалося. 

Систематично проводилася санітарна обробка фонду та ремонт книг (в 

останню п’ятницю місяця). Паралельно протягом семестру здійснювалися 

заходи щодо підтримання порядку та естетичного оформлення приміщення 

бібліотеки. 

17.  Завдання на  2020-2021 навчальний рік. 

 

        Основні завдання коледжу в 2020-2021 н.р.:  

1. Збереження контингенту студентів.   

2. Профорієнтаційна робота.  

 3. Використання різних методів навчання та сучасних педагогічних технологій 

з метою надання якісних освітніх послуг в умовах запровадження посилених 

протиепідемічних заходів. 

  4.Формувати позитивний імідж коледжу як сучасного 

конкурентноспроможного на ринку праці освітнього закладу.  

  5. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

  6. Продовжити розвивати матеріально-технічну базу. 

  7.Проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.  



  

  8.Продовжити роботу по налагодженню міжнародних зв’язків  

9. Налагодження зв’язків з провідними роботодавцями, народними депутатами 

та органами місцевого самоврядування. 

 

 

31.08.2020р. 

Директор комунального вищого  

навчального закладу  «Ужгородський  

музичний коледж імені Д.Є.Задора» 

Закарпатської обласної ради                                                          Світлана Стегней 

                                                       

 


