
 

З В І Т 
директора комунального вищого навчального закладу 

«Олександрійський коледж культури і мистецтв» 

за 2018-2019 навчальний рік 

 

Основним завданням коледжу за звітний період було забезпечення 

належного рівня підготовки фахівців, формування цілісної, творчо активної 

особистості спеціаліста з високим рівнем духовної і професійної культури. 

Зберігаючи  багаторічні добрі традиції коледжу пріоритетним напрямком 

діяльності педагогічного колективу був розвиток креативного потенціалу 

учасників навчально-виховного процесу через використання інтерактивних 

та інформаційних технологій. 

Завданням адміністрації коледжу, спільно із профспілковою 

організацією було створення належних,сучасних та безпечних умов праці.  

У продовж 2018-2019 н.р. функціонування закладу здійснювалось за 

рахунок фінансування департаменту культури, туризму та культурної 

спадщини Кіровоградської  обласної державної адміністрації, рахунок 

освітньої субвенції із державного бюджету та власних надходжень від 

надання послуг, оренди, благодійної допомоги.  

На 2018 рік за КФКВ 070601 «Вищі заклади освіти І та ІІ рівнів 

акредитації» затверджено кошторисом на рік 15409300,00 грн. надійшло 

асигнувань 15382598,61 грн. Із них по напрямках : 

 Заробітна плата  -  9337500,00 грн. 

 Нарахування на заробітну плату – 2012565,06 грн. 

 Предмети, матеріали, обладнання – 340500,00 

 Продукти  харчування – 257400,00 грн. 

 Оплата послуг, крім комунальних – 724997,72 грн. 

 Оплата комунальних послуг – 777635,83 грн. 

 Стипендії – 1909300,00 грн. 

 Інші поточні трансферти – 22700 грн.  

 



 

  

Дебіторської та кредиторської заборгованості на кінець року не було. 

Освітня субвенція:   

- за планом – 698,3 тис.грн. 

- фактично використано – 661,6 тис.грн. 

 

За спеціальним фондом :  
За 2018 рік  надходження коштів спеціального фонду, отриманих як 

плата за послуги, склали 877748,27 грн.(+20% до 2017 року) в тому числі: 

- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю  171006,00 грн.(+17,4 %) 

- від додаткової (господарчої) діяльності 675238,00 грн.(+22,4 %) 

- за оренду майна бюджетних установ 31089,07 грн. 

- від реалізації майна 415,20 грн. 

Залишок коштів на рахунку спеціального фонду на кінець 2018 року 

складає 47932,56 грн. 

 

За благодійним фондом: 

За 2018 рік надійшла благодійна допомога у сумі 105217 грн.               

у т.ч. у натуральній формі 103407,00 грн.  

Залишок невикористаних коштів на рахунку благодійного фонду 

станом на 1.01.2019 року  склав 5301,64 грн. 
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2019 рік  (І півріччя) 

За загальним фондом:  

На 2019 рік затверджено кошторисом на рік 15382400,00  грн.,                 

(на рівні 2018 року).  

Із них по напрямках  на рік : 

- Заробітна плата  - 10030200,00грн.  

- Нарахування на заробітну плату –2206600,00  грн. 

- Придбання предметів та матеріалів –7300,00 

- Продукти харчування – 359600,00 грн.   

- Оплата послуг, крім комунальних – 75000,00 грн.  

- Оплата комунальних послуг –739400,00  грн.  

- Стипендії –1903000,00   грн.  

- Інші поточні трансферти – 61300,00 грн.  

 

Дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками по 

загальному фонду не має. 

Освітня субвенція : 

За планом – 1277,3 тис.грн. 

Фактично використано за 5 міс. – 360,5 тис.грн. 

 

За спеціальним фондом :  

За 5 місяців   надходження коштів спеціального фонду, отриманих як 

плата за послуги, склали 307611,50грн. (- 5,8% за відповідний період 

минулого року) в тому числі: 

- за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 

діяльністю 63135,83  47208,60 грн.   ( +33,7%); 
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- від додаткової (господарчої) діяльності229678,00 266548,00 грн.  (-13,8%); 
  

- за оренду майна бюджетних установ14432,67 грн. (+12,8%); 
  

- реалізація майна  365,00 грн. 

Видатки спеціального фонду склали  236371,22 грн., у т.ч.: 

- заробітна плата – 77550,99,00 грн.  

- комунальні послуги  -86571,71 грн. 

- відрядження  - 8608,78 грн. 

 

Дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками по 

спеціальному фонду немає. 

Порівняння фінансування коледжу: 

Рік Фінансування У т.ч. зарплата Надходження плати за 

послуги 

Благодійна 

допомога 

 

2014 7605,2  4133,0  291,7  84,5 

2015 8897,4 +17% 4583,0 +10,9% 409,9 +40,5% 203,0 

2016 9400,2 +5,6% 5334,0 +16,4% 492,6 +20,2% 26,9 

2017 13224,3 +40,7% 8716,3 +63,4% 730,6 +48,3 % 113,6 

2018 15409,3 +16,5% 9909,8 +13,7% 877,7 +20,1% 105,2 

2018 

субвеція 
698,3  698,3     

2019 15382,4 -0,17% 10030,2 +1,2% 307,6 5 міс 43,7 

2019 

субвеція 
1047,0 +50% 1047,0 +50%    

 

 



                      Структура фінансування закладу у 2015-2019 роках 
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Придбання: 

• Придбано сценічних костюмів на суму - 16,0 тис.грн; 

• Меблів для кабінетів та аудиторій на суму - 52,6 тис.грн; 

• Компютерної техніки на суму - 82,8 тис.грн; 

• Пральну машину на суму - 8,4 тис.грн; 

• Кондиціонер на суму - 5,9тис.грн; 

• Ліжка в гуртожиток на суму - 22,5тис.грн; 

• Портативна акустична система на суму - 5,9тис.грн; 

• Радіомікрофонина суму - 4,5тис.грн; 

• Холодильник на суму - 5,9 тис.грн. 

 На липень виділені кошти в сумі 61,8 тис.грн. для промивки та ремонту 

системи опалення. 

          Окрім придбання було залучено меценатів та благодійників, які 

подарували коледжу наступні матеріальні цінності: 
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Реєстр благодійного надходження за  липень 2018 року                                            

- червень 2019 року   
 

№ 

з/п 
Найменування 

Од. 

вим. 

Кіль - 

кість 
Ціна Сума 

1 Телевізор шт. 1 8875,00 8875,00 

2 Телевізор шт. 1 11000,00 11000,00 

3 
Доска на треноге (флипчарт) 

магнитная  
шт. 

1 1400,00 1400,00 

4 Дошкааулиторна шт. 1 1185,00 1185,00 

5 Відеокамери шт. 7 8000,00 5600,00 

6 Стільці  звисокоюспинкою шт. 4 900,00 3600,00 

7 
ВідеореєстраторAtis XVR 

4108NA 
шт. 1 1682,00 1682,00 

8 
Жорсткийдиск Seagate 

tarocidahddtll 
шт. 1 1270,00 1270,00 

9 
Відеокамера AAW-1Mira-

20w/3,6  
шт. 2 

570,00 
1140,00 

10 МоніторViewSonic шт. 1 500,00 500,00 

11 
ВідеокамераTecsar AMDD -

20F1m 
шт. 2 

700,00 
1400,00 

12 
КупольнаTvi камера Tecsar 

AMDD - 1 m/20t 
шт. 2 368,00 736,00 

13 LED-SL - 50 w шт. 2 280,00 560,00 

14 Датчик руху HN - 06,1,03,1 шт. 1 150,00 150,00 

15 Вуличні лавочки  шт. 4 1200,00 4800,00 

16 Інтерактивнадошка 82 Intboard шт. 1 17790,00 17790,00 

17 Проектор Viewsonic RS501Х шт. 1 17118,00 17118,00 

18 Література шт. 76   8797,00 

 
   109   87603,00 

 

Ремонтні роботи (по коледжу) та придбання 

 За звітній період в умовах обмеження фінансування на проведення 

ремонтних робіт, проводились такі роботи:  

- виконані  поточні роботи по ремонту фасаду та відмостки будівель 

навчального корпусу;  

-  виконано поточний ремонт аудиторій  № 9 на суму 51,5 (силами 

викладачів); 

- замінено 6 вікон на сучасні металопластикові на суму 26,0 тис.грн. на 

першому поверсі та частково в бібліотеці;  

- виготовлена  загорожа для зберігання сміття, та обладнано сміттєбаки на 

суму 5,0 тис.грн.; 



- виконано роботи по вогнезахисній обробці будівель коледжу на               

суму 42,0 тис грн.;  

- обладнаний кабінет медсестри та придбане обладнання на суму 21,0 

тис.грн.  

         Гуртожиток 
 

• Облаштовано побутову кімнату  для студентів.  Вартість – 13,072 тис.грн. 
 

• Пральня для обслуговування  потреб гуртожитку. Вартість – 6,796 тис.грн. 
 

• Придбано  пральну  машину. Вартість – 8,400 тис.грн. 
 

• Відремонтувано покрівлю гуртожитку. Вартість – 586,000 тис.грн. 
 

• Встановлено пластикові  двері на центральному  вході та відремонтовано 

ганок. Вартість – 39,400 тис.грн. 
 

• Завершуємо ремонт 5-го правого поверху. 
 

• Встановлено енергозберігаючі 8 вікон, а також 2 балконних блоки на 

третьому поверсі. Вартість – 52,146 тис.грн. 

 

 

 Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі будується 

відповідно до нормативних документів та  наказу директора від                                     

03 січня  2019 року № 4 «Про організацію роботи з охорони праці». Спільно з 

профспілковим комітетом проконтрольовано стан виконання колективного 

договору, розділ «Охорона праці»; стан ведення трудових та медичних 

книжок працівників. За рік було організовано цикл книжкових виставок  з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також проведено виставку 

малюнків. 

Навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мереж»  пройшли 2 чол. (заступник директора з АГР, завідуюча 

гуртожитком). 

 Навчання та перевірку знань з «Правил експлуатації електроустановок 

споживачів» в м. Кропивницькому пройшли 3 чол.  (заступник директора з 

АГР, завідуюча гуртожитком, робітник з ремонту та обслуговуванню 

електрообладнання).  

 Вимоги пожежної безпеки в закладі регламентуються «Правилами 

пожежної безпеки в Україні», наказом  від 03 січня 2018 року  № 3 «Про 

призначення відповідальних осіб за пожежну безпеку».   

 В закладі створено добровільну пожежну дружину. 



 В 2018-2019 році для виконання заходів з охорони праці та пожежної 

безпеки затрачено коштів в сумі 33,7 тис.грн: (з них на навчання - 5,274 тис. 

грн на навчання.) 

 Робота з цивільного захисту в закладі будується відповідно до Кодексу 

цивільного захисту, Закону України “Про захист населення та  території від 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”, постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року №11 “Про єдину державну 

систему цивільного захисту ”, для виконання заходів щодо захисту учасників 

освітнього процесу в коледжу. 

 Розроблено та затверджено «План дій органів управління, сил і 

структурних підрозділів у разі раптового нападу противника, в режимах 

повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, 

надзвичайного стану». 

 Створено: 

-  об’єктову комісію з надзвичайних ситуацій;  

-  комісію з евакуації; 

-  формування цивільного захисту; 

- навчальні групи з підготовки працівників, які не входять до складу 

формувань. 

 Підготовку керівного, командно-начальницького складу, фахівців та 

керівників навчальних груп з підготовки працівників з питань захисту і дій у 

надзвичайній ситуації проводиться  на Олександрійських міських курсах 

цивільного захисту.  

 Навчання на Олександрійських міських курсах ЦЗ за 23-годинною 

програмою в 2018 -2019 році пройшли 4 працівника. 

 

Чисельність працюючих  

станом на 27 червня 2019 року  
 

 Всього – 93 особи, із них: 

• Адмінперсонал – 7 чол. 

• Викладачі – 42 чол. 

• Допоміжний персонал – 44 чол. 

• Сумісники – 9 чол. 

 

 

 

 

 



Контингент студенів 

на 27 червня 2019 року 
 

 Всього навчається студентів – 290 осіб, із них: 

• денна форма навчання – 232 студ. 

• заочна форма навчання – 58 студ. 
 

 Відділення «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

«Хореографія» – 143 особи (денна – 121 студ., заочна – 22 студ.) 
 

 Відділення «Менеджмент соціокультурної діяльності -  147 осіб     

(денна –  111 студ. , заочна – 36 студ.) 

Організація методичної роботи 

2018 - 2019 н.р. 
 

 Методична робота в коледжі продовжувалась згідно обраного  

пріоритетного напрямку роботи педагогічного колективу у 2018-2019 н.р. 

«Оптимізація освітнього процесу засобами інноваційних навчальних 

технологій» в межах реалізації головної методичної проблеми на               

2016-2021 н.р. – «Інноваційна діяльність закладу в системі формування 

компетентної особистості випускника». 

 Основними завданнями роботи навчально-методичного кабінету 

визначено: 

-  оновлення комплексів навчально-методичного  забезпечення предметів, що 

викладаються;  

- сприяння створенню новітніх ефективних елементів навчально-

методичного комплексу дисциплін; 

-  подальше впровадження в навчально-виховний процес інноваційних 

технологій;  

-    підготовка педагогічних працівників до атестації;  

-    вивчення і поширення досвіду кращих викладачів та циклових комісій. 

 Найкращі досягнення циклових комісій узагальнювались під час 

проведення тижнів ЦК. Варто відмітити, що в цьому навчальному році всі 

тижні було проведено згідно графіка. Серед великої кількості заходів 

зупинюсь на найбільш резонансних: 

- Шевченко Р.В. - День здоров’я «CollegeGames – 2018»;  

- Познаховська Г.С. – навчально-виховний захід «Бережіть собори душ 

своїх»;  

- Мирний Р.І. - Лекція-концерт «Духовна музика в творчості сучасних 

композиторів» (викладач Мирний Р.І.); 



- Ігнатьєва Л.П., Баннік О.В. та Федоренко С.М. -   конкурс  сценарної 

майстерності - номінація «Золота маска»; 

- Костенко І.Ю. - музично-розважальний захід «Музичний експрес». 

 Змістовними та якісними стали участь викладачів коледжу в різних 

заходах із обміну досвідом. Під час їх проведення були широко представлені 

різні форми, методи та прийомиінноваційної роботи, використовувались ІКТ. 

Серед них варто виділити: 

- Сидоренко А.В. участь у  великодній виставці «Великий день – Великдень»; 

- Жеребило Н.В. участь в засіданні методичного об'єднання викладачів 

образотворчого мистецтва мистецьких шкіл Кіровоградської області; 

- Сидоренко Г.В. - майстер-клас (писанка, восковий розпис, травлена); 

- Піскун Н.О. – нетрадиційне заняття – знімальний майданчик  “Бук трейлери 

в роботі бібліотек”.  

 Ці та інші викладачі були активними учасниками атестації – 2018-2019 

н.р., що проходила згідно чинного законодавства. До розгляду атестаційної 

комісії було подано 17 справ педагогічних працівників. З урахуванням 

досягнень педпрацівників підтверджено/встановлено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст І категорії»  2 особам, кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст ІІ категорії» - 1 особа, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» -     

1 особа. Порушено також клопотання про підтвердження/встановлення 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» - 13 особам, яке було 

задоволено атестаційною комісією ІІІ рівня. Підтверджено педагогічне 

звання «старший викладач» - 1 особі, та присвоєно педагогічне звання 

«викладач-методист» - 1 особа. 

 З метою формування компетентного випускника викладачі коледжу 

велику увагу приділяли власному вдосконаленню, формуванню насамперед у 

собі нових компетенцій педагогічної майстерності, беручи участь у різних  

формах підвищення кваліфікації: 

- Бугайова С.І - «Виховний простір як результат становлення та ресурс 

розвитку виховної системи закладу освіти», «Правопівкульне малювання 

як багатогранний інструмент в роботі психолога»;  

- Сухомлин О.А. - обласній педагогічній конференції при КОІППО                 

ім. В.Сухомлинського; 

- Чернявська О.В. - участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального 

захисту в умовах інклюзії», участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності 

викладачів у закладах мистецького напрямку»;  



- Тараненко О.В – участь у Всеукраїнській семінарі-нараді «Новітні 

підходи оцінювання професійних досягнень викладачів закладів 

мистецької освіти», участь у ІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Традиції та нові наукові стратегії у Центральній та Східній 

Європі», «Інфографіка як ефективний спосіб подачі даних»; 

- Соловйова В.В. – участь у Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі «Актуальні проблеми сучасної мистецької освіти в умовах 

впровадження Нової української школи»; 

- Стрельник Н.Д., Кулик В.А.  - творча лабораторія аматорських хорових 

колективів XXVІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу вокально-

хорового мистецтва «Калиновий спів»; 

- Крива О.В. – Х Всеукраїнський фестиваль-конкурс «Сузір'я талантів»; 

- Громадська А.І. -  Всеукраїнський вебінар «Упровадження Універсальної 

десяткової класифікації в практику роботи освітянських бібліотек» ; 

- Жир Я.С – участь в областному семінарі вокально-хорового мистецтва.  

 Викладачі та студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» взяли участь у Всеукраїнському вебінарі «Упровадження 

Універсальної десяткової класифікації в практику роботи освітянських 

бібліотек», який провела Державна науково-педагогічна бібліотека України 

ім. В.О. Сухомлинського спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» Міністерства освіти і науки України за сприяння Microsoft  (квітень 

2019 року ). 
 

Участь викладачів в роботі журі мистецьких заходів: 

 Ігнатьєва Л.П. -   Всеукраїнського конкурсу читців ім. О.Вишні ;  

 Стрельник Н.Д. - ХХVІІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»; 

 Стрельник Н.Д.- голова журі відбіркового етапу Всеукраїнського 

огляду-конкурсу художньої самодіяльності Українського товариства 

сліпих; 

 Кулик В.А. - участь в XXVII Всеукраїнському фестивалі-конкурсі 

вокально-хорового мистецтва «Калиновий спів»; 

 Жир Я.С. – голова журі обласного конкурсу учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких початкових закладів «Паросток» ; 

 Жир Я.С.– член журі обласного конкурсу хореографічного мистецтва 

«Весняні ритми». 

 Працюючи над втіленням поставлених завдань, творча група 

викладачів коледжу протягом року відвідувала організаційну школу 

педагогічної майстерності з пріоритетного напрямку та цикл занять із 

засвоєння методики створення візуальних навчальних матеріалів інфографіки 



в програмах Canva, Venngage, Visme. Проведені заходи із роботи з таблицями 

XL та тренінг для викладачів, що атестуються в 2019-2020 н.р.  

Своєрідним підсумком методичної роботи в закладі за рік  стала 

підготовка періодичного видання коледжу «Методичний вісник», де 

публікуються найкращі наукові та методичні досягнення викладачів 

протягом року. 

Події, що відбуваються в закладі постійно висвітлюються на сайті 

коледжу, який було створено на базі професійної платформи Wix.  

Важливо, що вся інформація, в тому числі і методична, закріплені на сайті і 

є доступною як для викладачів так і студентів закладу. 

 

         Практичне навчання 

Важливою складовою навчально-виховного процесу та обов’язковим 

компонентом освітньо-професійної програми на здобуття кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста є практичне навчання,  яке здійснюється у 

відповідності до навчального плану, Положення про проведення практики 

для студентів коледжу культури і мистецтв,  вимог Наскрізної програми. 

Мета практичного навчання – це закріплення і поглиблення знань, 

отриманих студентами в процесі теоретичного навчання, придбання 

необхідних умінь, навичок і досвіду практичної роботи в галузі культури і 

мистецтва, підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які відповідають 

сучасним вимогам ринку праці.  

       Викладачами коледжу розроблені та оновлені програми, завідувачем 

практичного навчання  укладені договори з новими базами навчальної та 

професійної практики, проведені залікові заходи з навчальної практики в 

загальноосвітніх навчальних закладах, бібліотечних установах, будинках 

дитячої та юнацької творчості, палацах культури міста.  

Підсумки  практики: 

Спеціальність,  

спеціалізація  

Назва практики  Курс  % успішність  % якість  

«Видовищно-

театралізовані 

заходи»  

Професійна 

(виробнича)  

4 100 94,7 

«Народне пісенне 

мистецтво»  

Професійна 

(виробнича)  

4 100 98, 2 

«Народне 

інструментальне  

мистецтво»  

Професійна 

(виробнича)  

4 100 97,4  

«Декоративно-

прикладне 

мистецтво»  

Професійна 

(виробнича)  

4 100 97,4  



«Хореографія» Професійна 

(виробнича)  

4 100 98,3 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа»  

Професійна 

(виробнича)  

3 100 96,7 

«Видовищно-

театралізовані 

заходи»  

Навчальна   3, 4 100 93, 6 

«Народне пісенне 

мистецтво»  

Навчальна   3, 4 100 94, 1 

«Народне 

інструментальне  

мистецтво»  

Навчальна   3, 4 100 95,3  

«Декоративно-

прикладне 

мистецтво»  

Навчальна   3, 4 100 96, 4  

«Хореографія» Навчальна   3, 4 100 95,2  

 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа»  

Навчальна   2,3 100 94,3 

 

 Навчальна і професійна ( виробнича) практики студентів коледжу є 

обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття 

кваліфікаційного рівня та відіграє важливу роль в адаптації студентів до 

сучасних вимог ринку праці. Вона спрямована на закріплення теоретичних 

знань та набуття, вдосконалення і розширення практичних навичок і умінь в 

роботі за обраною спеціальністю. 

      Загальна кількість заходів, які проведені під час навчальної та 

професійної практики 428 ( по навчальній практиці – 249, по професійній 

практиці – 179). 

 

Культурно-мистецькі заходи (концертна діяльність) 

 З метою закріплення студентами творчих здібностей, отриманих під 

час навчальної та професійної практик, популяризації українського та   

світового мистецтва протягом навчального року проводиться концертна 

діяльність, активними учасниками якої є  студенти спеціальностей Народна 

художня творчість», «Менеджмент соціокультурної діяльності», 

«Хореографія». Протягом звітного періоду було проведено 192 концертні 

програми (участь у Всеукраїнських,  обласних, загальноміських та районний 

заходах, професійні та ювілейні свята, новорічно-різдвяні ранки, конкурсно-



розважальні шоу - програми, благодійні концертні програми для осіб з 

обмеженими фізичними можливостями спільно з громадською організацією 

«Віра»;  для ветеранів Другої Світової війни спільно з територіальним та  

геріатричним центрами; увага приділялась  і професійним святам).  

   Загальна кількість коштів отриманих за концерти                                              

2018-2019 навчальний рік – 60 100 грн. 
 

Працевлаштування 

 Завдяки співпраці з начальниками відділів культури і туризму, освіти і 

науки міських рад, райдержадміністрацій, головами селищних та сільських 

рад, об’єднаних територіальних громад,  директорами закладів культури, 

освіти,  за підсумками якісного проходження навчальної та професійної 

практик  29 червня 2019 року диплом «Молодшого спеціаліста» отримали     

61 випускник комунального вищого навчального закладу  «Олександрійський 

коледж культури і мистецтв» та направлення на роботу в заклади культури, 

професійні колективи Кіровоградської, Полтавської, Чернігівської, 

Дніпропетровської та Одеської областей.   

 

Робота відділення  

«Бібліотечна справа», «Хореографія», «Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» 

у 2018-2019 н.р. 

Викладачі відділення «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 

«Хореографія», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво. 

Реставрація» протягом  2018/2019 н.р. продовжили  роботу над 

реалізацією головної  педагогічної проблеми коледжу «Інноваційна 

діяльність закладу в системі формування компетентної особистості 

випускника» та пріоритетного напрямку діяльності педагогічного 

колективу у 2018-2019  н. р.  «Сучасна навчально-методична база 

спеціальностей-засіб активізації студентів та викладачів, підвищення 

ефективності навчання».   Для успішного втілення науково-методичної 

проблеми закладу  комісіями було визначено основні  завдання  роботи. 

Слід відмітити, що кожен викладач відділення активно працював над 

реалізацією завдань, створюючи умови для якісного забезпечення  

навчально-виховного процесу.  

      Викладачі значну увагу приділяли розповсюдженню власного досвіду 

своєї роботи: комісія декоративно-прикладних дисциплін шляхом  

проведення майстер класів для вчителів художніх шкіл та шкіл мистецтв: 

«Аплікація з яєчної шкаралупи. Вітальна листівка в техніці квілінгу - 



Сидоренко А.В. «Петриківський розпис, рослинний мотив » - Жеребило Н.В. 

проведення відкритих занять, практикумів з декоративної творчості 

«Методика плетення прикрас з бісеру. Прилади та матеріали» (Сидоренко 

А.В.).; участь у персональному майстер - класі з виготовлення ляльки-

мотанки «Подорожниці», Сидоренко А.В. ( м. Київ, грудень) , майстер-клас з 

виготовлення новорічних листівок з яєчної шкаралупи, Сидоренко А.В. 

(обласний Центр народної творчості, творча лабораторія обласного творчого 

об’єднання «Дивосвіт», 18.12.2018), з композиції І курс «Стилізація 

рослинного аналогу. Принципи побудови стрічкового орнаменту»,     

Жеребило Н.В.,з рисунку І курс «Зображення натюрморту з побутових 

предметів різних за формою та тоном» Ніколенко С.Ф., Жеребило О.І.             

    Досягненням комісії в звітному періоді є проведення втретє на базі 

коледжу  обласного конкурсу дитячої та юнацької творчості «Золоті фарби 

Олександрійської осені» 12 жовтня 2019 року, в якому прийняли участь учні 

із Новоукраїнського, Світловодського, Новомиргородського, 

Новгородківського, Онуфріївського районів та міста Олександрії 

Кіровоградської області.  

Переможцями конкурсу в старшій віковій категорії стали: 

І місце - Чихальов Михайло (Новгородківська дитяча школа мистецтв), 

ІІ місце – Серієнко Кирило (Новоукраїнська дитяча музична школа), 

ІІІ місце – Романченко Вікторія (Світловодська дитяча школа мистецтв). 

 Переможцями конкурсу в середній віковій категорії стали: 

І місце – Вабіщевич Поліна (Світловодська дитяча школа мистецтв), 

ІІ місце – Сулімовська Вікторія (Олександрійська дитяча художня школа), 

ІІІ місце – Артишко Аліна (Новомиргородська дитяча школа мистецтв). 

 Всі учасники були нагороджені дипломами директора департаменту 

культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної 

державної адміністрації та цінними подарунками. 

          Важливим показником педагогічної майстерності викладачів комісії,  

досвіду їх роботи є запрошення до роботи у складі журі конкурсів та 

фестивалів різних рівнів. Так, Баннік Н.М., була членом журі районних 

фестивалей-конкурсів «Сонячні танці», «Родзинка», Жир Я.С., був членом 

журі обласного конкурсу хореографічного мистецтва «Весняні ритми», де 

хореографічний колектив коледжу отримав перше місце у номінації 

“Народний танець”, також був головою журі обласного конкурсу учнів 

початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів «Паросток». 

           Викладачі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа»  приділяли увагу вдосконаленню професійного рівня шляхом участі 



в  різних  формах  підвищення кваліфікації: обласному семінарі-практикумі 

«Досвід роботи бібліотек міста» на базі Олександрійської міської 

централізованої бібліотечної системи (26 вересня 2018 року ) -  Громадська 

А.І., Піскун Н.О.; обласному вебінарі «Універсальна десяткова класифікація: 

складні випадки систематизації», що  проводився на базі  обласної  

універсальної  наукової  бібліотеки  ім. Д. І. Чижевського (25 жовтня                                  

2018 року) Громадська А.І. Ніна Олексівна  брала участь в якості експерта 

під час перегляду документального фільму про Нью-Йоркську бібліотеку   в 

рамках  Міжнародного фестивалю перегляду документального кіно про права 

людини Docudays UA 2018, а також разом з провідними працівниками 

Олександрійської центральної районної бібліотеки  ім. Д.І.Чижевського 

організували Школу проектного менеджменту (ШПМ) для студентів ІІІ курсу 

спеціальності та  бібліотекарів району.  В рамках  ШПМ проведені тренінгові 

заняття з актуальних питань проектної діяльності бібліотек, архівів, музеїв.  

      Контингент студентів на початок 2018/2019 навчального  року становив 

128 студенти за денною формою і 22 - за заочною формою навчання. 

Протягом року  було відраховано  8 студентів:   денної форми – спеціальність 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» ІI курс (Панкову А., Султан 

Є.), IV курс (Білик В.), Рябокобила С. (I ОДМР), Штефана В., Кулибанич В. 

(ІІ танц.), Садовський А. (ІI ОДМР), Шпирка В. (I танц.). Отже, на 

завершення 2018-2019н.р. навчається 120 студентів денної форми і 22 

студентів заочної форми навчання.               

      Протягом року на відділенні проводився систематичний аналіз вивчення 

рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентів  шляхом проведення 

рубіжних атестацій, заліково-екзаменаційних сесій. Їх результати, 

заслуховувалися на нарадах при директорові, на поточних засіданнях  

циклових комісій, а також педагогічних радах. Були видані накази, 

розроблені рекомендації щодо усунення недоліків, намічені заходи щодо 

підвищення результативності роботи викладачів. 



       За результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії                                        

2018-2019 навчального року загальна успішність на відділенні  склала – 98%, 

якість – 54%. На денній формі навчання  якість становить – 35%;  успішність  

-  98%;  на заочній – 80% (якість), 100% (успішність). В розрізі академічних 

груп найкращі показники  на денному відділені в групах: ІV танц. (якість - 

84%, усп.-100%), ІV ДПМ (якість-83,3%,  усп.-100%,                            

Сидоренко А.В.); ІІІ ОДМР (якість – 53.3%, усп.- 100%, Жеребило О.І.).                            

На відмінно навчалося на  денній формі – 10 студентів – Сурмило Ю., 

Романюк Т., Шаповал О. (ІV ДПМ.); Васильєва М.(ІІІ ОДМР.); Зекова Д., 

Гребеннікова А., Шиманська Г., Кормич А.(ІV танц); Стоян О., Юркевич 

К.(ІII танц.);  на  «4 і 5» - 34 студентів.  

 На заочній на відмінно навчалося - 4 студентів -  Ясіновська Т., Галато 

О., Дубовик О., Артеменко С.  

        Одним із пріоритетних напрямів на відділенні є турбота про обдаровану 

і талановиту молодь.  З такими студентами на комісії проводиться робота: їх 

залучають до   участі в конкурсах,  навчальних заходах, в роботі клубів та 

органах студентського самоврядування. 

    На спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» викладачі комісії  

свої знання, вміння та досвід  натхненно передають  обдарованим студентам  

Романюк Т., Сурмило Ю., Васильєва М., Шаповал О., Гаїна Н., Кузнецовій Є, 

Хіті А., Кажан Ю.  Найкращим результатом співпраці - є їх творчі роботи, які 

представлені були  на міських виставках та  фойє нашого коледжу.  Залучали  

обдарованих студентів до проведення майстер – класів з художньої 

творчості: - Романюк Т., Шаповал О., Кучумова А.,  – 4курс – 20.12.18 

«Виготовлення новорічних прикрас з паперу», бібліотека коледжу.                          

Болтуць Н., Кругляк В., - 4 курс – до Дня художника, хол коледжу. 

     На спеціальності «Хореографія» викладачі в процесі роботи з 

обдарованими студентами (Шиманська Г.,  Кормич А., Зековою Д., Стоян О., 

Юркевич К., Гребенніковою А.) презентують  творчі досягнення  шляхом 

проведення ними власно розроблених майстер-класів, творчих проектів. 

Результатом  кропіткої роботи стала хореографічна композиція «Танго»,  

підготовлена студенткой  ІV курсу. 

    Для розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, 

викладачі коледжу  залучали  їх до участі в різноманітних конкурсах, 

фестивалях, олімпіадах . Підготовка творчих робіт студентки ІІІ курсу Хіти 

Анни на Х Міжнародний конкурс молодих дизайнерів «Україна квітуча 

2018», за запрошенням Київського «Інституту модернізації змісту освіти», 

вересень 2018. Підготовка творчих робіт студентів І-ІІ курсів для участі в 

міському конкурсі малюнків «Визнана українська автентичність». На базі 



галереї Ірини Кваши, за підтримкою Українського культурного центру 

(Холохоленко В., Баняс Т., Панюта А., Рокунь С., Серебрякова Є.  - ІІ ОДМР, 

Антонян Л, Яцина А. – І ОДМР). Підготовка творчих декоративних робіт в 

техніці вітражу в міському конкурсі на тему «Мальовничими стежинами 

Кіровоградщини» (Кравченко С., Васильєва М.,  - ІІІ курс, Кучумова А., 

Сурмило Ю, Кузнецова Є., Романюк Т., Кучеренко Л.). Проведення захисту 

та презентації робіт. Призові місця здобули – І – Кузнецова Є., ІІ – Романюк 

Т., ІІІ – Кучумова А., (листопад 2018).  

Хореографічний ансамбль «Лілея» КВНЗ «Олександрійський коледж 

культури і мистецтв» (керівник  Жир Я.С.) брав участь у XXII міському 

фестивалі хореографічного мистецтва «Весняні ритми», та був нагороджений 

дипломом; Ребер Т. В  разом зі студентами І курсу активно приймала участь  

в загальноміських фестивалі – конкурсі «Весняні ритми 2019», «Білий лелека 

2019» м. Дніпро. Баннік Н. М  з народним ансамблем «Віночок» приймали 

активну участь у підготовці творчого вечора заслуженої артисти естрадного 

мистецтва А. Моне, а також в загальноміських фестивалі – конкурсі 

«Щедрівок та колядок», «Весняні ритми 2019» обласного фестивалю 

«Весняні ритми» .  

     Поряд з навчальною роботою на відділенні здійснювалась  виховна,  яка 

проводилась в  напрямках: громадянського, національно-патріотичного, 

правового, морально-етичного, художньо-естетичного, екологічного, 

трудового, фізичного виховання. Всі  вони  реалізовувались згідно річних 

планів відділення, виховної роботи, плану роботи керівника навчальної 

групи, вихователя гуртожитку.  Його виконання  забезпечували  голови 

циклових комісій, керівники навчальних груп, студентська рада училища,  

методичне об’єднання керівників навчальних груп. 

 Поряд з традиційними формами проведення виховних заходів: бесіди,  

літературно-музичні,  виховні години, застосовувались інноваційні форми: 

години краси і здоров'я, мистецький круїз, бібліодартс, зустрічі з творчими 

особистостями, інформаційні вітальні, квести, подорожі до джерел рідної 

культури, історії, держави і права. Найцікавішими заходами у 2018-2019 н.р., 

як відмічають студенти були: перший урок  «Україна-держава європейська»; 

спортивне свято «Студенські ігри 2019» (викладач фізичного виховання 

Шевченко Р.В.); літературно-музична година «Квітни, мово наша рідна» 

(Громадська А.І.,Сухомлин О.А.); патріотична зустріч-діалог з  учасником 

АТО «Герої живуть поряд з нами» (Громадська А.І.,Сухомлин О.А.); 

концертна шоу програма до Дня студента (викладач Суздалєва А.В.); зустріч 

студентів з місцевими поетами – членами літературного об`єднання 



«Джерело». Свято «День знайомств», година духовності «Чарівна краса 

вишиванки» (Піскун Н.О.); естет-шоу «Дорогою до дива»; святкова програма 

«Гарний настрій – власними руками» з майстер-класом з писанкарства 

«Розмалюю писанку, розмалюю...» (Сидоренко Г.В.); літературно-музичний 

вечір «Святий дух Кобзаря»; година слави «Герої не вмирають. Небесній 

Сотні присвячується», година пам’яті «Великі твої жертви , Україно» (Піскун 

Н.О.). 

     Проведені заходи висвітлювались на офіційному сайті коледжу та у 

новинах місцевого телебачення ТРК КТМ, ТРК «Контакт-ЛТД». 

 

Робота відділення «Народна художня творчість», 

«Менеджмент соціокультурної діяльності»  

2018-2019 навчальний рік 

 

 Протягом року  викладачі  відділення  продовжували проводити роботу 

по реалізації пріоритетного напрямку діяльності педагогічного колективу в 

2018-2019 навчальному році: «Оптимізація освітнього процесу засобами 

інноваційних навчальних технологій». 

Навчально - методична робота викладачів відділення 

 Викладачі відділення постійно приділяють належну увагу вчасному 

оформленню навчально-методичного комплексу дисциплін. Запланований 

обсяг методичної роботи виконаний  як в  друкованій, так і в електронній 

формах. Удосконалюються завдання та методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів денної та  заочної форм навчання. 

       Удосконалення професійної компетентності, це – головна умова творчої 

діяльності і зростання педагогічної майстерності. Викладачі нашого 

відділення активно займаються  самоосвітою, осмислюючи  власний досвід 

роботи і досвід колег.  

           Протягом року викладачі відвідували заняття та підсумкові практичні 

роботи інших викладачів коледжу. Для підвищення своєї професійної 

майстерності відвідували та приймали участь в  заняттях школи педагогічної 

майстерності,  засіданнях циклової комісії та методично-координаційних рад.  

     Викладач Баннік О.В. прийняв участь у складі журі обласного конкурсу 

позашкільних навчальних закладів «Паросток»( категорія «Музичні театри»), 

районного конкурсу читців «У їхніх серцях жила Україна», районного 

огляду-конкурсу дитячої творчості «Крок до зірок», районного огляду-

конкурсу екологічних агітбригад «Земля - наш спільний дім», зонального 

етапу обласного конкурсу дружин юних рятувальників. Баннік О.В. був 

членом конкурсної комісії по виборах директора Олександрійського 

районного будинку культури.  



     Федоренко С.М. відвідала майстер-клас, тренінг для ведучих масових 

заходів в м.Одеса (м. Запоріжжя), організувала для студентів коледжу та 

випускників різних років спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» 

майстер-клас ігромайстера  В.Воробйової «Валіза секретів» . 

     Соловйова В.В. прийняла участь у Всеукраїнському науково-практичному 

семінарі (м. Миколаїв). Виступила у якості наукового керівника в підготовці 

студентки 3 хорового Кідрасової Т. для Всеукраїнської  науково-практичної 

студентської конференції «Музикознавчі студії Поділля»(м. Вінниця). 

Відвідала майстер-клас на тему «Прийоми розвитку вокально- 

артикуляційних навичок учнів на уроках вокалу», який проходив в рамках  

VI Міжнародного  мистецького фестивалю-конкурсу «Grand Fest Кам янець-

2019» . 

      Кулик В. А. приймала участь в складі журі  районного фестивалю-

конкурсу “Крок до зірок” (м. Олександрія).  

    Стрельник Н.Д. та  Ігнатьєва Л.П.- постійні члени журі на Всеукраїнському 

фестивалі «Калиновий спів»(м.Кропивницький) та Всеукраїнському конкурсі 

читців ім.Остапа Вишні (м. Суми) . 

     Викладач Стрельник Н.Д. прийняла участь в атестації петровського 

аматорського народного хору «Єдність» на набуття звання «народний»,                      

в роботі журі Всеукраїнського  фестивалю-конкурсу «Калиновий спів»                      

( м.Кропивницький). Брала участь в роботі журі на районному фестивалі-

конкурсі “Вокальні батли” у місті Долинська, в атестації аматорського 

народного хору “Калинонька” Гурівського СБК на підтвердження звання 

“народний”, в атестації аматорського народного хору “Червона калина” 

Маловодянського СБК на підтвердження звання “народний” . Приймала  

участь в роботі творчої лабораторії (“Калиновий спів”) по результатах 

виступів хорових колективів з аналізом їх виконавського рівня з питання 

“Основні принципи вокальної роботи та їх практичне застосування в 

аматорських колективах малих форм вокально-хорового жанру”. Приймала 

участь в  якості голови журі на відбірковому етапі Всеукраїнського огляду-

конкурсу художньої самодіяльності Українського товариства сліпих                        

(малі форми) у м. Кропивницький. 

      Викладачі Костенко І.Ю. та Костенко Р.В. відвідали майстер-клас, 

отримавши сертифікати, який проходив в рамках фестивалю-конкурсу «Зірки 

21 сторіччя» (м. Жовті Води).  



    Янчуков О.М. - участь в обласному семінарі директорів районних(міських) 

будинків культури та базових будинків культури об’ єднаних територіальних 

громад (доповідь на тему «Інноваційні технології менеджменту соціально-

культурної діяльності»). 

       Протягом року на відділенні проводився систематичний аналіз вивчення 

рівня засвоєння знань, умінь і навичок студентів  шляхом проведення 

рубіжних атестацій, заліково-екзаменаційних сесій. Їх результати, 

заслуховувалися на нарадах при директорові, на поточних засіданнях  

циклових комісій, а також педагогічних радах. Були видані накази, 

розроблені рекомендації щодо усунення недоліків, намічені заходи щодо 

підвищення результативності роботи викладачів. 

       Відділення має творчо обдарованих студентів, які з зацікавленістю, 

відповідальністю відносяться як до навчального процесу, так і до творчого 

життя в цілому. Розкриттю творчого потенціалу допомагає участь у 

фестивалях та конкурсах за межами навчального закладу, а саме:   

 Вокальний ансамбль «Гармонія» ( керівник Мирний Р.І.) став 

лауреатом І премії Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Калиновий спів»      

( м.Кропивницький);  

  Гурт “Ладо”(керівник Погоріла Л.М.) став лауреатом І премії 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Калиновий спів»( м.Кропивницький); 

  Студенти ІУ режисерського курсу Кирпита Д. та Устенко О. стали 

дипломантами 12 Всеукраїнського відкритого конкурсу  читців ім. О.Вишні 

(викладач Ігнатьєва Л.П.); 

 Студентка спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» Піскун Валерія 

та студент спеціальності «Народна хореографія» Чиж Іван стали лауреатами 

2 премії   VI Міжнародного мистецького фестивалю-конкурсу  «Grand Fest 

Кам янець-2019»; 

 Гурт «Independent» ( керівник Кулик В.А.)  стали лауреатами на 

Міжнародному фестивалі «DasFest»  (м. Чернігів) та лауреатами 2 премії у  

Всеукраїнському  фестивалі-конкурсі «Калиновий спів»( м.Кропивницький); 

 Студент 1 дух курсу Лапутько Ілля (викладач Студінська Я.В., 

концертмейстер Ткаченко О.В.) став володарем ІІІ премії Міжнародного 

конкурсу Євгена Станковича (м.Київ) ; 

 Хор «Піснелюби» (керівник Стрельник Н.Д., концертмейстер Костенко 

Р.В.) отримав Гран-прі на Всеукраїнському фестивалі вокально-хорового 

співу «Калиновий спів» (м.Кропивницький);  

 Студенти ІІІ курсу спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи»  

Василенко М. та Попадюк А. стали дипломантами ХІ  Всеукраїнського 

відкритого конкурсу читців ім. О.Вишні (викладач  Ігнатьєва Л.П.); 

 



 Дипломом ІУ відкритого районного свята фольклору «Минувшина» 

відмічено гурт “Ладо”(керівник Погоріла Л.М.). Цей колектив також є 

лауреатом І премії на Всеукраїнському конкурсі-фестивалі “Розмаїтті 

самоцвіти”(м.Львів). 

 

     

Директор коледжу      І.БАРАНОВ 


