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I.Загальні відомості 

КЗ «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» ДОР» 

розташований за адресою: 

Адміністративний корпус: 

49044, пр. Д.Яворницького, 47 

тел. 744-47-62 приймальня 

факс 744-14-32 

Гуртожиток на 210 місць розташований за адресою: 

вул. С.Ковалевської, 10 

тел. 27-07-96 

Освітній заклад фахової передвищої освіти 

Директор – Рудкевич Інна Володимирівна. 

  

II. Вступ 

Основними завданнями, які ставив перед собою 

 колектив коледжу у 2020-2021 н.р.: 

 пошук шляхів удосконалення системи фахової передвищої освіти з 

підготовки фахівців напрямів «Культура і Мистецтво»; 

 розробка та впровадження освітніх програм згідно нових навчальних планів 

в освітній процесс коледжу; 

 визначення єдиної структури освітнього процесу та навчально-методичної 

роботи педагогічних працівників трьох корпусів після реорганізації освітніх 

закладів; 

 вдосконалення форм дистанційного навчання для ефективної організації 

навчання здобувачів освіти за допомогою платформи G-swite; 

 оновлення матеріально-технічної бази коледжу. 

 

Пріоритетними заходами для вирішення цих завдань  

педагогічний колектив коледжу вважає: 

 вдосконалення структури і змісту оновлених державних стандартів освіти 

у робочих програмах і навчальних планах освітніх програм, за якими 

здійснюється підготовка фахівців; 

 поповнення бібліотечного фонду нотною та музичною літературою з 

дисциплін спеціального музичного циклу; 

 проведення щорічного обласного семінару-практикуму викладачів 

музичних шкіл та керівників творчих колективів; 

 створення сучасного вигляду сайту та систематичне його оновлення 

коледжу відповідно до вимог Законів «Про вищу освіту» та "Фахової 

передвищої освіти"; 

 спрямування соціальної роботи педагогічного колективу коледжу на 

виховання  правової свідомості, світогляду та культури, системи 

правових уявлень і переконань як складових громадянського виховання 

молодого покоління; 
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 вдосконалення системи методичної підтримки та контролю дистанційного 

освітнього процесу. 

 

III. Організація навчально-методичного процесу 

Підготовка фахівців за звітний період відбувалась на денному та заочному 

відділеннях за наступними спеціальностями: 

1. 022 Дизайн 

спеціалізація: 

- графічний дизайн 

2. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 

спеціалізація: 

- образотворче мистецтво (база 9 класів) 

- декоративно-прикладне мистецтво (база 9 класів) 

3. 025 Музичне мистецтво 

освітньо-професійні програми: 

- народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти, база 9 та 11 класів) 

- народне інструментальне мистецтво (народні інструменти, база 9 та 11 класів) 

- народне пісенне мистецтво (база 9 та 11 класів) 

- естрадний спів   (база 9 та 11 класів) 

4. 026 Сценічне мистецтво 
освітньо-професійні програми: 

- видовищно-театралізовані заходи (база 11 класів) 

- естрадний танець (база 9 та 11 класів) 

- циркові жанри (база 9  класів) 

спеціалізація: 

- актор драматичного театру (база 9 класів) 

- актор лялькового театру (база 9 класів) 

5. 024 Хореографія 

освітньо-професійна програма: 

- народна хореографія ( база 9 класів) 

- хореографія (база 9 класів) 

6. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

освітньо-професійна програма: 

- інформаційна, бібліотечна та архівна справа (база 9 класів) 

7. 028 Менеджмент соціокультурної діяльності 

освітньо-професійна програма: 

- менеджмент соціокультурної діяльності (база 11 класів) 

 

 У відповідності до діючих навчальних планів розроблені графіки 

освітнього процесу, в яких визначено термін навчання та форми поточного та 

підсумкового контролю знань студентів.  

 Заняття в коледжі проводяться за стабільним розкладом у дві зміни, 

тижневе навантаження студентів не перевищує встановлених норм. 

 В 2020-2021 навчальному році за держзамовленням в коледжі було 

зараховано 

250 чол., в т.ч. за формами навчання: 
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- денна форма – 209 осіб 

- заочна форма – 41 осіб 

             Відповідно до наказу Управління культури, національностей і релігій 

облдержадміністрації № 59 від 25.06.2020р. "Про затвердження плану прийому 

на навчання до закладів освіти сфери культури обласного підпорядкування в 

2020 році регіональне замовлення становить 237 осіб, у тому числі за формами 

навчання: 

 денна форма навчання – 223 особи;   

     з них: база 9 кл. – 183 особи; база 11 кл. – 40 осіб 

 заочна форма навчання – 14 осіб. 

З них: 

 - діти-сироти, діти  позбавлені батьківського піклування – 9 осіб; 

 - діти з інвалідністю, яким не протипоказане навчання – 2 особа; 

 - діти осіб, визнаних постраждалими учасниками 

 - Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю 

внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії  їх соціального захисту"                                           - 2 особи.   

 - діти осіб відповідно до Закону про "Престижність шахтарської праці" – 2 

особи 

Загальний контингент студентів, що навчались на 1 жовтня 2020 року 

складав 900 чол., в тому числі: 

по денній формі -  851 чоловік, з яких 63 чол. навчались за контрактом; 

по заочній – 68 чоловік, з яких 28 чол. навчались за контрактом. 

     На денному відділенні було випущено 164 студентів в т.ч. 21 студенти на 

контрактній основі. На заочному відділенні випуск склав 20 чоловік в т.ч. 5 чол. 

на контрактній основі. 

     Навчально-виховна та методична робота у коледжі була спрямована на 

вирішення головної загальноколеджевої задачі – визначення єдиної структури 

освітнього процесу та навчально-методичної роботи педагогічних працівників 

трьох корпусів після реорганізації освітніх закладів. Тому роботи всіх 

підрозділів планувалась з врахуванням актуальних питань стосовно головної 

задачі.  

     Графіки створення методичних робіт та відкритих занять викладачами 

коледжу були вчасно сформовані та ввійшли до Єдиного плану роботи 

Дніпропетровського коледжу культури і мистецтв на 2020-2021 н.р. 

Викладачами коледжу за звітний навчальний рік підготовлено та 

використовується в освітньому процесі 16 методичних рекомендацій, 15 

тематичних методичних розробок, 9 методичних порад викладачам, 70 

презентацій метоличної роботи у форматі Microsoft PowerPoint, заслухано 69 

методичних доповідей. За час карантину педагогічні працівники коледжу 

систематично брали участь в вебінерах та конференціях, які відбувалися 

дистанційно в період карантину на різних інтернет-платформах. 

      У період з 27.03.2021 р. по 24.04.2021 р. у Дніпропетровському фаховому 

мистецько-художньому коледжі культури відбувся VІІ Обласний методичний 

семінар-практикум для викладачів мистецьких шкіл або закладів початкової 

мистецької освіти по 11 секціям: 
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№ 

п/п 
Дата Назва секції Тема заходу 

1 
27.03. 

2021 

фортепіано Музика українських композиторів 

від класики до сучасності 

2 

17.04. 

2021 

«народний та 

академічний вокал» 

Українська народна пісня як 

підґрунтя вокальної творчості 

сьогодення 

3 
17.04. 

2021 

естрадний спів Специфіка артикуляції і дикції в 

роботі над естрадного манерою 

4 17.04. 

2021 

майстерність актора 

(вокал) 

Вокал як складова частина 

майстерності актора 

5 24.04. 

2021 

«естрадні 

інструменти» 

(синтезатор, ударні ін-

ти, духові інти, 

електрогітара) 

Програмна музика та її вплив на 

розвиток художньо-образного 

мислення музиканта 

інструменталіста 

6 24.04. 

2021 

режисерських 

дисциплін 

Особливості дитячого репертуару у 

роботі режисера з різновіковими 

учасниками театральних колективів 

7 24.04. 

2021 

викладачі музично-

теоретичних 

дисциплін 

Застосування мультимедійних 

технологій на заняттях з музично-

теоретичних дисциплін 

8 24.04. 

2021 

«народні 

інструменти» гітара 

Твори для гітари композиторів XX-

XXI століття 

9 24.04. 

2021 

«народні 

інструменти» баян, 

акордеон 

Специфіка розвитку поліфонічного 

слуху інструменталістів  

в класі баяну та акордеону 

10 24.04. 

2021 

«народні 

інструменти» домра 

Популярна музика як підґрунтя  

для виховання музичної думки 

інструменталіста 

11 24.04. 

2021 

«народні 

інструменти» бандура 

Обробки народних пісень як 

творчий базис бандурного 

мистецтва 

     Модератором методичного заходу вже п’ятий рік була завідуюча навчально-

методичним кабінетом коледжу, викладач-методист, голова Асоціації баяністів 

та акордеоністів Ободовська М.В. Координатори секцій забезпечили 

організацію та проведення семінару-практикуму на високопрофесійному рівні: 

М’яснікова Т.Л., Пушкарюк С.Т., Чуйко С.І., Ковальчук Т.А., Інталова В.Л. 

(секції "гітара" та "бандура"), Гаврилова Н.М., Подунай Я.А., Колтиріна Л.А., 

Погрібна Н.П. У період встановлення карантину та запровадження 

обмежувальних протиепідемічних заходів у поточному році було вирішено 

провести методичні заходи дистанційно – на інтернет-платформах Zoom,  

Google Meet, You Tube, Viber. 

     В семінарі-практикумі загалом взяли участь 1168 осіб, серед яких викладачі  

нашого коледжу, викладачі та концертмейстери музичних шкіл області та їх 

вихованці а саме: 
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- заяв на участь було подано 173, 

- кількість викладачів, які взяли участь – 194, 

- кількість концертмейстерів – 44, 

- кількість дітей, які взяли участь в практичній частині метод.заходів – 757. 

     Географія учасників: м.Дніпро, м. Новомосковськ, смт. Томаківська, 

м.Перщепино, м. Кам’янське, м. Кривий Ріг,  м. Павлоград, м. Апостолово, 

м.Покров, м. Вінниця, пгт Царичанка, м. Нікополь, с. Гвардійське, смтСофіївка, 

м. Першотравенськ, м. Марганець, м. Харків, м. П'ятихатки, с.Магдалинівка, с. 

Черкаське, м. Вільногірськ, смт. Слобожанське, м.Ілларіоново, п. Підгороднє, м. 

Сінельниково,   с. Любимівка, с. Вербівка, с.Кочерижківка, м. Жовті Води, с. 

Божедарівка, смт Меліоративне, м. Тернівка. 

      У 2020-2021 н.р. викладачами коледжу було заплановано 144 відкритих 

занять, але в зв'язку з карантином, більшість з них були оформлені у вигляді 

методичних розробок відкритих занять та затвердженні на дистанційних 

засіданнях ПЦК, а фактично проведено 22 відкритих заняття. Також 

викладачами коледжу вдосконалюються методично-допоміжні матеріали для 

самостійної підготовки студентів з циклу професійно-орієнтовних та 

спеціальних дисциплін. 

     У поточному році було проведено дев'ять Педагогічних читань серед 

викладачів коледжу та 8 засідань методичних об’єднань по секціям. Завдяки 

плідній роботі педагогічних працівників на даних заходах  в освітній процес 

коледжу продовжують впроваджуватись активні форми навчання, такі як: 

бінарні-заняття, заняття-вікторини, заняття-диспути, заняття-засідання “За 

круглим столом”, ділові ігри, майстер-класи, методичні дебати, заняття-

взаємонавчання студентів тощо. Багато часу викладачі приділяли позаурочній 

роботі – це тематичні заходи до знаменних дат, благодійні акції, конкурси, 

цикли бесід, зустрічей. 

     В коледжі застосовується поточний та підсумковий види контролю. Під час 

поточного контролю вивчається робота викладачів з організації різних видів 

теоретичних та лабораторно-практичних занять, форми та методи їх проведення, 

поточна успішність студентів. Наслідки узагальнюються та розглядаються на 

засіданні педагогічної ради. 

     На засіданнях педагогічної ради, крім питань про академічну успішність та 

дисципліну, розглядались питання про підсумки профорієнтаційної роботи 

предметно-циклових комісій, про організацію та результати виробничої 

практики студентів випускних курсів, про роботу атестаційної комісії. 

(впровадження перспективного педагогічного досвіду викладачів, що 

підтверджуються педагогічні звання), про етапи організації обласного 

методичного семінару-практикуму, про роботу викладачів фізичного виховання, 

про результати виконання бюджету коледжу у 2019 р. та планування його на 

2020 рік, про неперервну самоосвіту викладачів як складової системи 

самоосвіти у ВНЗ та інші. 

     Протягом 2020-2021 н.р. методичною радою коледжу раз на два місяці було 

проведено п'ять засідань в очному або дистанційному форматі. Напрямок 

питань, що роз 

глядались методичною радою: 
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- організація та підготовка до атестації викладачів коледжу 

- робота методичних об’єднань 

- форми профорієнтаційної роботи та їх результативність 

- навчально-методичне забезпечення самостійної роботи 

- організація виробничої практики 

- проведення обласного семінару-практикуму, педагогічних практикумів, 

конференцій, брей-рингів, 

- розгляд та затвердження "власних методів" викладачів, які планують 

проходження атестації. 

    Традиційно розглядались питання, спрямовані на покращення організації 

навчально-виховного процесу, щодо атестації педагогічних працівників 

коледжу, вирішувались поточні виробничі проблеми: надання різних документів 

для затвердження, відпрацювання святкових днів, графік прослуховування 

держпрограм, розклади індивідуальних занять, залишкове навантаження та інші 

питання організації та контролю навчального процесу 

 

 IV. Результати державних екзаменів 

В 2021 році було підготовлено 164 фахівців денної та 20 – заочної форм 

навчання. 

З них по денній формі зі спеціальностей: 

1. 022 Дизайн – 15 чол. 

2. 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація – 29 чол. 

3. 025 Музичне мистецтво – 29 чол. 

4. 026 Сценічне мистецтво – 79 чол. 

5. 024 Хореографія – 13 чол. 

6. 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа – 7 чол.  

          Наказом по коледжу до державних екзаменів було допущено 164 студентів 

денної форми навчання, та 20 студентів – заочної. 

Випускників, що отримали незадовільні оцінки, немає.  

 

V. Грантова діяльність 

 Весною 2020 року коледж виграв (але у зв'язку з карантином ще не 

отримав) грант від конкурсу творчих проектів «Культурна столиця» на 

реалізацію Фестивалю інклюзії «І Дніпровського міського фестивалю 

творчості для дітей з обмеженими можливостями «В обіймах таланту». Договір 

на співпрацю на стадії підписання. 

Метою Фестивалю «В обіймах таланту» є відкриття доступу до мистецької 

освіти особам з особливими потребами в місті Дніпро, розробка стратегії на 

довгострокові відносини з мистецькою аудиторією,  створення передумов для 

самореалізації осіб у мистецьких професіях, посилення інтеграції осіб з 

інвалідністю та особливостями розвитку в суспільне життя міста шляхом 

залучення їх до професійних мистецьких практик. Фестиваль сприятиме 

розвитку нового, налаштованого на європейські цінності ком'юніті, з 

дотриманням основних принципів толерантності та людиноцентризму. У такій 

інноваційний для навчального закладу сфері діяльності студенти коледжу разом 

з викладачами зможуть протягом місяця, до початку концертних програм 



 8 

Фестивалю, який проходитиме у жовтні протягом 2 днів, провести 5-7 майстер-

класів (хореографія, вокал, музичний інструмент, оригінальний жанр тощо) та 

поділитися власним досвідом участі у різноманітних мистецьких заходах.  

Фестиваль є відкритим соціокультурним адаптаційним заходом для дітей 

підлітків з особливими потребами  міста Дніпра. Фестиваль проводиться на 

засадах рівноправності всіх учасників та ставить за мету створити умови для 

всебічного розвитку кожного учасника, реалізації творчих здібностей та 

талантів, надання можливості талановитим дітям з особливими потребами 

презентувати власну творчість широкому колу глядачів м. Дніпра. 

      Проект спрямовано на, дітей та підлітків віком до 16 років (включно), які 

мають статус людини з інвалідністю або відповідне медичне заключения, а 

також їх батьків. 

 
VI. Виховна робота 

Виховна робота у 2020-2021 навчальному році була направлена на 

створення сприятливих умов для всебічного розвитку студентів на кожному з 

вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, 

ціннісних орієнтирів, засвоєння морально-етичних норм, сприйняття власної 

індивідуальності, впевненості в собі,  усвідомленому виборі здорового способу 

життя,  осмислення самовизначення в обраній професії,  пропаганду духовних 

надбань українського народу,  виховання любові до рідної землі та мови,  

формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, 

розвиток студентського самоврядування, співпрацю з батьками та громадськими 

організаціями. 

 Роботу зі студентами куратори планували за такими напрямками: 

національно-патріотичне, художньо-естетичне, правове,  екологічне, гендерне, 

інтелектуально-духовне, професійне, фізичне виховання і утвердження 

здорового способу життя. З метою  запобігання поширенню на території 

України коронавірусу СОVID-19 під час запровадження жорстокого карантину  

виховна робота проводилася он-лайн  через інтернет-мережі та платформи 

Google: Classroom,  Meet, Zoom, продивлялися відео за посилання з You Tube. 

Отже, карантин не є приводом для припинення виховання здобувачів освіти, в 

той же час така форма роботи мотивує педагогів вдаватися до сучасних 

інноваційних технологій, відкривати нові грані своєї майстерності. 

 

Протягом  2020–2021 н. р. було проведено інформаційні години, тематичні 

бесіди, організовувалися перегляди тематичних документальних фільмів з 

обговоренням, виїзні пленері, конкурси тематичних творчих робіт студентів, 

заходи у формі віртуальних екскурсій, відеоконференцій, онлайн-спілкування  з 

нагоди: 

- Дня Захисника України; 

- Дня Гідності та Свободи; 

- подіям та постатям Української революції 1917-1921 років;  

- вшануванню подвигу Героїв Небесної Сотні; 

- Дня рідної мови; 

- Дня Збройних Сил України;  
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- Дня пам’яті Героїв Крут; 

- Дня Соборності; 

- Дня української писемності та мови; 

- вшанування пам’яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні;  

- Дня пам’яті та примирення, присвяченого пам’яті жертв Другої світової 

війни; 

- Дня пам’яті Депортації кримськотатарського народу; 

- річниці Чорнобильської трагедії ; 

- флешмоб до Дня вишиванки; 

- День Європи; 

- Шевченківських днів; 

- Дня пам’яті політичних репресій; 

- Дня пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни;  

- Дня 25–й річниці Конституції України. 

 З метою формування любові до обраної професії: 

- Дня бібліотеки; 

- Дня кіно; 

- Дня художника; 

- Дня театру; 

- Дня лялькаря. 

З нагоди ювілеїв видатних постатей: 

- Самійла Величко; 

- Костянтина Острозького; 

- Клода Моне; 

- Бориса Лятошинського; 

- Івана Карпенка-Карого; 

- Катерини Білокур; 

- Михайла Старицького; 

- Григорія Верьовки; 

- Дмитра Бортнянського; 

- Івана Гончара; 

- Валер’яна Підмогильного; 

- Лесі Українки; 

- Амвросія Бучми; 

- Миколи Бурачека; 

- Євгена Коновальця 

 

Студенти і викладачі відвідали і обговорили виставки, які проводились у різних 

музеях та галереях : 

1. Відкриття виставки «Січеславські мисткині»; 

2. Екскурсія до Артсвіту студентів спеціальності «Менеджменту 

соціокультурної 

      діяльності»  

3.Творча зустріч з українським артистом-конферансьє, режисером, Народним 

артистом України Іваном Васильовичем Шепельовим; 
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4. Інтерактивна  тематична екскурсія «Свято Масляної у Палаці студентів 

ДНУ»; 

5.Виставку молодих художників «Ровесники Незалежності» у рамках 

Dnipropetrovsk region ARTFEST; 

6. Екскурсія до Будинку мистецтв на Міжнародну виставку акварелі; 

7. Кінолекція до 130-річчя від дня народження Амвросія Бучми у Дніпровському 

Будинку мистецтв; 

8. З нагоди Дня кримського спротиву російській окупації студенти  взяли участь 

у заходах на базі музею АТО; 

9. Музей українського живопису; 

10. Школу сучасного образотворчого мистецтва і дизайну ім. Сідура; 

11.Музей Блаватської; 

12.Дніпропетровський художній музей; 

13. Музей «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні»; 

14. Центр сучасної культури Дніпро 

Серед низки заходів слід відмітити наступні: 

- Конкурс «Портретні зарисовки з натури через призму творчості Т.Г. 

Шевченка» до 207 річниці з дня народження Тараса Григоровича 

Шевченко серед студентів художнього відділення; 

- Конкурс замальовок серед студентів спеціальності «Декоративно-

прикладного мистецтва»  - «Поки серце в небі сяє, тебе не забудуть»; 
- Участь  у міжнародному онлайн флешмобі #Global_Lesya_Ukrainka2021 від 

Наукової бібліотеки Київського національного університету культури і 

мистецтв бібліотека коледжу відзначила 150-річчя від дня народження Лесі 

Українки; 
- Участь у флешмобі Ліна Костенко 2021. також до Всеукраїнського 

поетичного флешмобу присвяченого 91 річниці з дня народження Ліни 

Костенко; 

- Участь у святкуванні   Масляної  в рамках дитячого фестивалю «Яскрава 

країна»; 

- участь у відкритті "Спартакіади" на стадіоні "Трудові Резерви" (м.Дніпро); 

- вистава "Бояриня"  та «Лісова пісня» Лесі України за постановкою 3-го 

драматичного курсу; 

- Шевченківські поетичні читання «Думи мої, думи мої»; 

- Віршований зорепад авторських віршів «На струнах чарівного слова» до 

Всесвітнього дня поезії; 

- Створення тематичного твору (портрет Лесі Українки із втіленням 

- петриківського розпису); 

- Святковий захід до Всеукраїнського дня театру «Наше життя – театр!» 

-  «Літературний портрет сучасниці: Оксана Забужко»; 

- Презентація студентських творчих робіт «З любов до рідного краю»; 

- Екскурс: «Писанкарство – весняні барви України»; 

- Долучилися до Міжнародного інтернет-флешмобу «Українська книжкова 

діаспоріана: читацький вимір»; 

- Онлайн-гра «Мої права-мої обов’язки»; 

- Участь у виставці унікальних робіт в селі Марії Приймаченко; 
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- Робота над ілюстраціями книг про Олександра Поля: «Степовий Колумб» та 

«Скарби Олександра Поля» 

  В рамках співпарці проводяться заходи з Дніпропетровською обласною 

науковою бібліотекою імені Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія, 

Молодіжною радою Дніпра та  з Дніпропетровською обласною молодіжною 

громадською організацією " Альтернативний погляд" (заходи з 

профілактики негативних явищ серед молоді).  .  

Згідно плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування 

системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року у коледжі,  в межах своїх 

компетенцій були проведені наступні заходи:  

- Надання консультаційної допомоги з питань запобігання і протидії 

насильству 

Інформаційна година «Пияцтво і алкоголізм — що це: шкідливі  звички, 

намагання швидше стати дорослим чи невиліковна  хвороба?»; 

- Правовий лекторій для студентів пільгових категорій на тему  «Право на 

соціальний захист» 

- Інформаційна година «Наркоманія, токсикоманія, алкоголь і їх вплив на 

- злочинність» 

- Інформаційні хвилинки «Толерантне суспільство – комфортне для всіх» 

- Зустріч з фахівцем Дніпровського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги з метою попередження проявів булінгу серед 

молодді 

   Система виховної діяльності педагогічного колективу сприяє оновленню 

студентами навчальних програм та вмінню застосовувати на практиці  отримані 

знання. Різноманітні форми та методи виховної роботи позитивним чином 

впливають на творчі здобутки студентів та викладачів коледжу.  

Наші досягнення: 

- Студентка ІІ р курсу Голубниченко Руслана посіла ІІІ місце у Всеукраїнському 

конкурсі серед навчальних закладів культури і мистецтв ім О. Вишні (м. Суми); 

- Переможці Всеукраїнського конкурсу «Я малюю Україну» (м. Переяслав) у 

номінації «АРХІТЕКТУРНИЙ ПЕЙЗАЖ» : 

 І місце – Вільхова Ліліана, студентка 4 курсу Дизайн  

   ІІ місце – Фоменко Аліна, студентка 4 курсу Дизайн; 

- У рамках співпраці з Дніпропетровським міжобласним відділенням 

Національної спілки театральних діячів України проведено Міжобласний 

конкурсу професійних читців сучасної української поезії та прози імені Лесі 

Українки на базі коледжу, за результатами конкурсу  студентка ІІІ курсу 

Каримова Карина посіла ІІІ місце; 

- Студенти коледжу взяли участь у марафоні патріотичних мистецьких подій 

присвячених Героям Небесної Сотні. За результатами відкритого конкурсу 

української патріотичної пісні та поезії «Поклик серця» отримали 3 диплома 

Лауреата І ступеня; 

-  У конкурсі авторської прози та поезії ЯwriteR студентка ІІІ курсу 

спеціальності «Актор лялькового театру» Діана Філіпська здобула звання 

Лауреата І ступеня за створення прозового твору; 
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- У Всеукраїнській онлайн-вікторині  «Леся Українка- голос України у світі» , 

присвяченій 150-річчю від дня народження Лесі Українки, Котелевська В., 

Скиба В., Уфімцева А. посіли 3 перших місця; 

- Студент ІІІ курсу Дизайн Микита Шпітько став переможцнм у художньому проекті 

Noosphere Art Rocket Park за результатами якого будуть оформлені скульптури ракет у 

парку ім. Ю. Гагаріна восени; 

- У рамках Міжнародного проєкту «ЕКОКУЛЬТУРА» IV курсу Дизайн взяли участь  у 

Міжнародному конкурі екоплаката. Роботи студентів вже почали публікувати у 

фейсбуці на сторінці ECO culture club; 

- взяли участь у відкритті Обласної виставки «Січеславські мисткині», організаторами 

якої виступила Національна спілка художників України, Дніпровська організація. На 

виставці також були  представлені роботи наших  викладачів та студентів; 

- Студенти ІІІ живопису стали Лауреатами ІІІ Міжнародного мистецького конкурсу 

"Panorama-Art": 

Лауреати І премії: 

Туманова Дар'я, Соловйов-Жирко Кирило, Терещук Катерина  

Лауреати ІІ премії: 
Теліпко Олександр, Тимофєєва Дар'я  

8.  Діяльність методичної ради кураторів була спрямована на реалізацію 

головної мети: створення освітнього середовища, яке сприяє розвитку 

інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, 

формуванню навичок здорового способу життя у студентському середовищі.  

          Протягом  навчального року були здійснені всі заплановані заходи, щодо 

організації виховного процесу: 

- упорядковані плани роботи з виховної роботи (заступника директора з 

соціальної роботи, завідуючих відділеннями, кураторів груп, вихователів 

гуртожитку); 

- сформовані Ради та громадські утворення;  

- проведені тижні комісій згідно затвердженого плану; 

- проведено акцію з озеленення прилеглої території гуртожитку. 

    Засідання відбувались у формі педагогічної дискусії, методично-практичної 

консультації, круглого столу, під час яких були розглянуті питання 

використання сучасних інноваційних виховних технологій і впровадження їх в 

практику роботи куратора з метою формування громадянської позиції та 

патріотичного виховання студентської молоді. Присутнім надавались 

рекомендації щодо організації дозвілля студентів з використанням 

інтелектуальних видів командних ігор, індивідуальної роботи щодо формування 

у студентів моральних цінностей, культури поведінки та спілкування. Засідання 

проходили в творчій атмосфері, де куратори вільно обмінювались думками та 

дискутували. 

 В цілому, система реалізації виховної програми в навчальному закладі 

знаходиться на задовільному  рівні. Вихована робота основується на 

патріотизмі, відповідальності, порядності, чуйності та інших морально – 

етичних цінностях, використовуються сучасні технології виховання студентів.  

Усі заходи висвітлюються на сайті та в соціальній мережі Facebook.  
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VIІ. Робота курсів підвищення кваліфікації 

працівників культури 

Основною метою підвищення кваліфікації працівників культури і 

мистецтв є підвищення ефективності їх діяльності в умовах ринкової економіки 

та здійснюється у відповідності з планом роботи, затвердженим наказом 

Управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації на 

навчальний рік. Робота співробітників відділення спрямована на задоволення 

професійних потреб слухачів, які входять до категорій підвищення кваліфікації 

за спеціальностями у галузі знань 0201 «Культура», 0202 «Мистецтво» та 

обсягом 300 осіб на навчальний рік, встановленого Ліцензією Міністерства 

освіти і науки [Серія АЕ № 527842], від 06. 01. 2015.. 

Критерії досягнення: 

     Протягом кожного навчального року відділення з підвищення кваліфікації 

веде підготовку до складання щорічного наказу Управління культури, 

національностей і релігій «Про підвищення кваліфікації працівників культури і 

мистецтв», а саме: 

- приймає заявки з районів Дніпропетровської області та ОТГ,  

- приймає заявки по місту Дніпро, 

- відокремлює категорії слухачів, які потребують невідкладного внесення до 

наказу «Про підвищення кваліфікації», 

- вносить щорічну заявку на придбання коледжем свідоцтв про підвищення 

кваліфікації згідно ліцензійного обсягу слухачів на навчальний рік, 

- працює з розташуванням кожної категорії слухачів згідно календарного 

графіку. Комплектування груп слухачів проводиться, як правило, з урахуванням 

спеціальності, освіти та посади. 

     Чисельність груп, яка зазначається у плані з підвищення кваліфікації є 

відносною та має певні закономірності, встановлені багаторічною співпрацею з 

кожною окремою категорією наших слухачів, але єдиний  показник у діяльності 

відділення з підвищення кваліфікації, який залишається незмінним кожного 

навчального року – це кількість слухачів на навчальний рік згідно чинної 

ліцензії – 300 осіб.  

Навчання слухачів здійснюється за робочими програмами та навчально-

тематичними планами затвердженими директором коледжу. 

      Розробка програм підвищення кваліфікації здійснюється на основі 

обґрунтованої моделі для кожної категорії слухачів і передбачає поглиблення 

професійних знань у галузі культури і мистецтв, удосконалення змісту, форм і 

методів роботи клубних та бібліотечних закладів в сучасних умовах, методики 

викладання окремих дисциплін в школах естетичного виховання. 

      Формування змісту навчального процесу відбувається з урахуванням 

актуальних проблем розвитку культурно-мистецької сфери в Україні, 

рекомендацій Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв та 

відповідно до функціональних обов'язків, посадових інструкцій певних 

категорій слухачів. 

В проведенні навчання з підвищення кваліфікації залучають штатний 

викладацький склад Дніпропетровського фахового мистецько-художнього  

коледжу культури, а також висококваліфікований позаштатний склад 
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викладачів, що сформувався протягом тривалого часу і отримав позитивні 

відгуки слухачів. Викладацький склад, який приймає участь у підвищенні 

кваліфікації, за рівнем освіти відповідає вимогам Міністерства освіти і науки 

України. 

Підвищення кваліфікації передбачає такі основні види занять: лекції, 

практичні, самостійні заняття слухачів, проведення круглих столів, співбесіди, 

відвідування театрів, концертних організацій, клубів, бібліотек, музеїв, вищих 

навчальних закладів з метою набуття досвіду та практичного ознайомлення з 

ефективними формами і методами їх роботи. 

     Слухачі, які виконали всі вимоги навчально-тематичного плану, за 

результатами співбесіди отримують Свідоцтва державного зразка, 

затвердженого Міністерством освіти і науки України, що є документом про 

перепідготовку та діє 5 років.  

Враховуючи зміни у навчальному процесі, керуючись постановою 

Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211, м. Київ «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та враховуючи 

подовження терміну карантину на території України, категорії слухачів, які 

були зазначені у плані наказу Управління культури від 19.07.2019 р. №67, 

перенесені у план наказу Управління культури на 2021 року та збільшено 

кількість категорій за спеціальностями на курсах до 12 груп з метою 

задовільнити потреби різних категорій працівників культури згідно заявок на 

проходження курсів підвищення кваліфікації.  

      Таким чином, у 2020-2021 навчальному році були відпрацьовані групи за 

наступними категоріями:    
№ 

з/п 

Строки навчання Категорії слухачів Кількість осіб 

1. 14 – 25 вересня 2021 р. Завідуючі сільськими 

бібліотеками ЦБС та 

бібліотеками ОТГ області 

31 особа 

2. 15 – 26 березня 2021 р. Працівники відділів 

комплектування в обробки 

літератури міських ЦБС, 

публічних бібліотек ОТГ 

області. 

35 осіб 

3.  29 березня – 09 квітня 

2021 р. 

Директори та заступники 

директорів мистецьких шкіл з 

фаху «Менеджмент 

соціокультурної діяльності» 

32 особи 

4. 31 травня – 11 червня 

2021 р. 

Директори сільських закладів 

клубного типу 

17 осіб 

Всього: 115 осіб. 

Всі групи з підвищення кваліфікації, починаючи з нового навчального 

2020 -2021 року, проходили навчання онлайн, враховуючи всі зміни у 

навчальному процесі у зв’язку з карантинними обмеженнями. 
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     Для обліку слухачів кожної категорії за фахом, починаючи з вересня 2020 

року, була створена група у додатку Viber, в якій надавалися всі коди та 

ідентифікатори для підключення до онлайн-конференцій, а також викладалася 

методична інформація за фахом для подальшої роботи працівників зазначених 

груп. 

     Для виконання навчального плану було задіяно платформу Zoom. Весь 

документообіг здійснювався електронним шляхом (через електронну пошту).  

     Торкаючись статистики районів області, можна відзначити, що цього 

навчального року спостерігалась велика активність у бажанні пройти курси 

підвищення кваліфікації у більшості районів та ОТГ нашої області, що 

спричинено змінами, які зазнала система освіти у зв’язку із введенням 

жорсткого карантину в Україні, адже з початком карантину всім довелось 

змінювати форми роботи та звітності, що спричинило певний дискомфорт у 

звичному робочому ритмі кожного співробітника. 

     Після проведення підготовки навчального процесу та занять хочу відзначити 

переваги та недоліки у онлайн-формі навчання. 

     Одним з суттєвих недоліків є комп’ютерна неосвіченість слухачів з районів 

Дніпропетровської області, вікова категорія яких майже виключає молодь та 

погана якість интернету, що не давало деяким слухачам змоги повноцінно 

сприймати навчальний процес, а також невміння слухати. Процес проведення 

курсів уповільнював факт одних й тих самих писань, які обговорювалися на 

онлайн-конференціях, але люди не змогли їх почути, що спонукало друкувати 

одні й ті самі повідомлення у особисті чати з кожним слухачем. Суттєва 

привілея онлайн-навчання є в відсутності потреби кудись їхати, витрачати 

кошти на житло, проїзд та харчування, враховуючи відсутність практики листів 

відрядження у останні роки. Процес набуття спеціалістами галузі культури 

комп’ютерної грамотності дуже важливий у наш час та потребує окремої уваги 

на постійній основі.    

     Протягом 2020-2021 н.р. співробітники відділення з підвищення кваліфікації 

здійснювали наступну роботу: 

- з підготовки навчального процесу, безпосередньо, для кожної окремої групи 

слухачів; 

- по залученню абітурієнтів для вступу у Коледж культури і мистецтв на 2021- 

2022 навчальний рік; 

- прийом заявок на проходження курсів у 2021-2022 навчальному році для 

формування плану підвищення кваліфікації; 

- із забезпечення довідками викладацького складу курсів підвищення 

кваліфікації. 

     За 2020-2021 навчальний рік, згідно наказу Управління культури, 

національностей і релігій «Про план підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників та  працівників культури і мистецтв області на 2020-2021 

навчальний рік» від 09.07.2020 р. №62, підвищили професійну кваліфікацію 

наступні категорії слухачів:  

№  

з/п 

Терміни навчання Категорія слухачів Кількість осіб 

1. 28 вересня – 09 Викладачі мистецьких шкіл з 27 осіб 
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жовтня 2020 р.   фаху «Баян, акордеон»  

2. 19 – 30 жовтня 

2020р. 

Викладачі мистецьких шкіл з 

фаху «Духові та ударні 

інструменти» 

20 осіб 

3. 02 – 13 листопада 

2020 р. 

Викладачі мистецьких шкіл 

області з фаху «Фортепіано»  

34 особи 

4. 30 листопада – 11 

грудня 2020 р.  

Викладачі мистецьких шкіл з 

фаху «Музично-теоретичні 

дисципліни» 

39 осіб 

5. 01 – 12 лютого 

2021р. 

Викладачі мистецьких шкіл з 

фаху «Струнно-смичкові 

інструменти» 

33 особи 

6. 22 лютого – 05 

березня 2021р.  

Викладачі мистецьких шкіл 

м. Дніпра з фаху 

«Фортепіано» 

42 особи 

7. 19 – 30 квітня 2021р. Викладачі мистецьких шкіл з 

фаху «Гітара» 

35 осіб 

Всього:  230 осіб. 

      Співробітники обласних курсів підвищення кваліфікації постійно 

вдосконалюють професійну майстерність для забезпечення високої якості 

проведення занять у кожній окремій групі слухачів, спираючись на всі 

зауваження та побажання, які зафіксували слухачі, що вже пройшли курси.    

Анкети-відгуки допомагають у побудові начального процесу для кожної 

наступної групи. 

     Враховуючи змінення положення «Про атестацію педагогічних працівників», 

ми повинні допомогти кожному слухачеві, який направляється на курси 

підвищення кваліфікації, щоб у майбутньому забезпечити його необхідним 

знаряддям знань та документів, необхідних для своєчасного та швидкого 

процесу  проходження чергової атестаційної комісії.  

     Відділення з підвищення кваліфікації також проводить роботу із залучення 

абітурієнтів до Коледжу культури і мистецтв – адже це гарантує у майбутньому 

нових, молодих спеціалістів, які будуть підвищувати кваліфікацію. Наші 

співробітники зацікавлені зберегти культуру України та навчити тих, хто у 

майбутньому забезпечить її повноцінне функціонування у нашій країні.  

      Для зручності та полегшення роботи з працівниками обласних закладів у 

2021 році розпочато роботу зі створення сайту Обласних курсів підвищення 

кваліфікації, адже розширюється коло сучасних можливостей для забезпечення 

навчального процесу, та важливо не тільки підвищити кваліфікацію кожного 

окремого працівника якісно, а ще й навчити його користуватися електронними 

ресурсами.  

 

X. Висновки та пропозиції 

         Незважаючи на зусилля, які прикладає викладацький склад коледжу, 

нагальним питанням є оновлення матеріальної бази (технічні засоби, 

комп’ютерна техніка, інше) та потреба у збільшенні кількості підручників і 

методичних посібників українською мовою. 
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Таблиця № 1 

 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТІВ, 

ПРИЙОМ, ВИПУСК, ВІДСІВ 

 
№ 

п/п 

П о к а з н и к и  2020-2021 н.р. 

1 Зараховано в коледж за рахунок плану: 

- всього 

- денне відділення 

- заочне відділення 

 

274 

233 

41 

2 Контингент студентів на початок навчального року: 

- всього 

- денне відділення 

- заочне відділення 

 

 

919 

851 

68 

3 Відсів студентів: 

- всього 

- денне відділення 

- заочне відділення 

в тому числі по неуспішності: 

- всього 

- денне відділення 

     -    заочне відділення 

 

57 

52 

5 

 

11 

7 

4 

4 Випущено з коледжу: 

- всього 

- денне відділення 

     -   заочне відділення 

 

184 

164 

20 

5 Отримали право самостійного працевлаштування - 
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Таблиця № 2 

 

ДЕРЖАВНІ ЕКЗАМЕНИ 

 

№ 

з/п 

Показники у 2020 – 2021 н.р.  

 Денне навчання Муз. 

мистецтво 

Хореогра

фія 

Сцен. 

мистец

тво 

Дизайн Образ.

мистец

тво 

1 Допущено до здачі 

державних іспитів 
28 33 59 15 29 

2 Здали державні 

іспити: 
     

Якісна успішність % 93,7% 58% 91,9% 100% 100% 

3 Отримали «2-3» - - - - - 

4 Отримали диплом з 

відзнакою 
- 3 1 3 3 

 Заочне навчання СМ, 

ММ 

ІБАС    

1 Допущено до здачі 

державних іспитів 
14 6   

 

2 Здали державні 

іспити: 
  

   

Якісна успішність % 90% 66%   
 

3 Отримали «2-3» - -    

4 Отримали диплом з 

відзнакою 
- 1 
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Таблиця № 3 

 

ВИКЛАДАЦЬКІ  КАДРИ 

 

 

№ 

п/п 

П о к а з н и к и  2020-2021 

н.р. 

1 Всього викладачів 216 

2 Всього штатних викладачів 

- в т.ч. з вищою освітою 

- пенсійного віку 

- мають почесні звання 

- викладачів – методистів 

- старших викладачів 

164 

163 

71 

6 

36 

13 

3 Кількість викладачів, які у звітному році пройшли 

атестацію 

32 
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Таблиця № 4 

 

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

 

№ 

п/п 

П о к а з н и к и  2020-2021 

н.р. 

1 Середньорічна кількість студентів денної форми навчання 303 

2 Виключено за порушення дисципліни - 

3 Виключено по неуспішності 6 

4 Допущено правопорушень - 

5 Притягнуто учнів до судової відповідальності - 
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Таблиця № 5 

 

СПОРТИВНА РОБОТА 

 

 

№ 

п/п 

П о к а з н и к и  2020 -2021 

н.р. 

1 Кількість спортивних секцій 2 

2 Кількість студентів – учасників спортивних секцій 44 

3 Кількість студентів, які займаються в спеціальних групах 47 

4 Участь у спортивних змаганнях серед ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації м. Дніпропетровська  

43 
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Таблиця № 6 

 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

 

№ 

п/п 

 

П о к а з н и к и  

2020-2021 

н.р. 

1 Кількість штатних викладачів 216 

2 Написано методичних робіт 62 

3 Проведено відкритих занять 24 

4 Сформовано розробок відкритих занять (в умовах 

карантину) 

25 

5 Узагальнено досвід викладачів 4 

6 Проведено педагогічних читань 39 

7 Проведено методичних об'єднань 68 

8 Підготовлено методичних доповідей для виступу на 

методичних заходах 

219 

9 Оформлено та презентовано власні методи викладачів, які 

будуть атестуватись в 2020-2021 н.р. 

12 
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Таблиця № 7 

 

 

НАВЧАЛЬНО– МАТЕРІАЛЬНА БАЗА 

 

 

№ 

п/п 

П о к а з н и к и  2020-2021 н.р. 

1 Кількість студентів, які потребують місце у 

гуртожитку 

210 

2 Проживають у гуртожитку 210 

3 Кількість місць у підприємствах  

громадського харчування 

- в учбовому корпусі 

- у гуртожитку 

 

 

- 

- 

4 Наявність спеціальних аудиторій: 

 

 

- кабінетів 

- лабораторій 

- костюмерна 

- музична кладова 

- актових залів 

- тирів 

По 

навчальному 

плану 

 

фактично 

36 

- 

1 

1 

1 

- 

36 

- 

1 

1 

1 

- 

 

 


