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За звітний період з 01.01.2020 -01.01.2021  року моя робота була 

направлена на здійснення основних правових, організаційних, фінансових засад 

функціонування коледжу, створення умов та забезпечення освітнього процесу з 

підготовки молодших спеціалістів. У своїй роботі, протягом звітного періоду, я 

керувалася Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про фахову передвищу освіту», іншими законами та кодексами 

України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства культури України та інших центральних 

органів виконавчої  влади, нормативними документами Закарпатської обласної 

ради, обласної держадміністрації, Галузевого органу управління, документами 

Уповноваженого органу Засновника, а також  Статутом і локальними 

нормативно-правовими актами Коледжу. 

            Рішенням  обласної ради 16.07.2020  №1771 Комунальний вищий 

навчальний заклад «Ужгородський музичний коледж імені  Д. Є. Задора» 

Закарпатської обласної ради перейменовано на Комунальний заклад 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закаратської 

обласної ради. Ми залишились у фаховій перед вищій освіті, розуміючи, що 

саме ця ланка відрізняється від академій, університетів, інститутів своєю 

міцною основою якісних знань та хорошою практичною підготовкою.  

         В 2020 році вперше  здійснено набір для здобуття освітньо-професійного 

ступеня  фахового молодшого бакалавра.  

В зв’язку з перейменуванням відповідно до наказу МОН від 11.11.2020 № 250-

л,. отримана ліцензія щодо права провадження освітньої діяльності у сфері 

фахової передвищої освіти. 

Робота всього колективу проводилась відповідно  Перспективного плану 

розвитку коледжу і була спрямована на його виконання.Однак, пандемія 

COVID-19 змусила пристосовуватися до роботи в нових умовах. 

 Недивлячись на особливі умови робрти, головним стратегічним завданням 

коледжу був розвиток як сучасного закладу освіти, який готує високоякісних, 

конкурентоспроможних спеціалістів для потреб регіону, які поєднують у собі 

професійні компетентності, ділові якості, високий рівень моральної культури і 

громадянської свідомості.  

Основними напрямами діяльності були: 

• ефективна профорієнтація та формування контингенту студентів; 

• підготовка висококваліфікованих кадрів; 

• виконання регіонального замовлення по підготовці спеціалістів; 

• підготовка високоякісного навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

• збереження контингенту студентів; 

• працевлаштування випускників; 

• якісна підготовка студентів до ЗНО; 

• створення умов для належного функціонування студентського 

самоврядування коледжу; 

• розвиток і збереження матеріально-технічної бази коледжу; 

• поширення позитивного іміджу коледжу; 
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• ефективне кадрове забезпечення діяльності коледжу; 

• економне використання та збереження комунального майна; 

• раціональне та ефективне використання бюджетних коштів; 

• інтеграція в міжнародний освітній простір. 

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  були створені всі  умови для 

отримання якісних знань студентами.  

          Аналізуючи діяльність усіх структурних підрозділів коледжу, зусилля 

викладачів, співробітників та студентів коледжу можна зазначити, що колектив 

достатньо успішно виконує свою справу щодо надання якісних освітніх послуг.   

Але все що ми робимо, ми робимо разом, кожний у відповідності до своїх 

повноважень і обов’язків.  

Коледжем укладені угоди про співробітництво з мистецькими школами, 

підприємствами та організаціями. 

1.Організація освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19.  

Пандемія COVID-19 вплинула практично на всі аспекти функціонування 

коледжу. Найбільша увага  приділялася забезпеченню збереженню життя і 

здоров’я учасників освітнього процесу та належному рівню організації 

освітнього процесу. 

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. 
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(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.  

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.   

На виконання вимог законодавства України та розпорядчих документів МОН 

України з вересня весь освітній процес проводився очно та дистанційно.  

Специфіка закладу мистецького спрямування надає перевагу очної форми 

навчання.  

Враховуючи це, незважаючи на наростання проявів пандемії з початком нового 

2020/2021 навчального року Педаогічною та студентською радою, було 

прийняте рішення про максимальне забезпечення можливості студентів 

навчатися в аудиторіях. Завдяки виваженим діям адміністрації, навчанню 

учасників осітнього процесу особливостям життєдіяльності в умовах пандемії, 

запровадженню жорстких санітарних заходів на території коледжу, зменшенню 

кількості присутніх в аудиторіях на заняттях студентів до рекомендованої 

уповноваженими органами кількості, проведенню лекцій он лайн, вдалося 

забезпечити комбіновану форму навчання впродовж першого семестру 

поточного навчального року, тоді як переважна більшість закладів освіти м. 

Ужгород і області перейшли на виключно дистанційну форму навчання. 

1.1 Формування контингенту здобувачів освіти 

Вступна кампанія у 2020 році здійснювалась на підставі Умов прийому, 

затверджених Міністерством освіти і науки України, Правил прийому  та інших 

нормативно-правових документів. Формування контингенту здобувачів освіти, 
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організація та проведення профорієнтаційної роботи одне із пріоритетних 

завдань колективу коледжу. Виходячи з цього, вважаю за необхідне 

активізувати роботу по формуванню контингенту студентів і педагогічному 

колективу коледжу не послаблювати цей напрямок. В умовах карантину 

необхідно використовувати для профорієнтації як перевірені часом методи, так 

і застосовувати нові. До крантину вдалось провести  Дні відкритих дверей та 

консультації для вступників. Для популяризації інформації про заклад, 

спеціальність у соцмережі Фейсбук є сторінка коледжу на якій висвітлюється 

вся діяльність закладу. В розділі «Вступнику» є вся інформація щодо вступу. 

Викладачі циклових комісій також ведуть сторінки у соцмережах, де 

висвітлюються усі заходи, що проводяться у коледжі, подають необхідну 

інформацію для вступників.   

Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи можна за рахунок: 

 - активної участі студентів коледжу;  

- удосконалення інформації на сайті коледжу та сторінках ЦК; 

 - укладання договорів про співпрацю з мистецькими закладами; 

 - через наших випускників, які працюють у мистецьких школах, на керівних 

посадах.  

 

 
 

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; 
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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». 

Впродовж усього терміну прийому документів приймальна комісія працювала 

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

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. 
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       Наказом директора № 25 та 26 від 24.02.2020 були створені  предметні 

екзаменаційні та технічна комісія, 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».  

Хочеться зауважити, що у 2020  році відбулося зменшення у наборі 

здобувачів фахової передвищої освіти. Цьому посприяли особливі умови-

пандемія та захворювання вступників. 

Спеціальність 2019 рік 2020 рік 

025«Музичне  мистецтво» 75 54 

Зараховано на І курс для здобуття фахового молодшого бакалавра 54чол. 

Фактів оскарження результатів вступних екзаменів та подання апеляції не 

зареєстровано. 

1.2 Практична підготовка 

Якісна практична підготовка студентів коледжу – фактор підвищення 

професійної майстерності майбутніх фахівців. Система практичного навчання в 

коледжі є складовою загальної системи підготовки молодших спеціалістів. 

Організація практичної підготовки студентів коледжу в достатній мірі 

забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців, адаптованих до вимог 

європейського ринку праці. Для студентів створені всі необхідні умови для 

проходження всіх видів практик, що є одним з пріоритетних напрямків роботи 

коледжу. Протягом всього навчального року у коледжі організовано роботу 

щодо проведення усіх видів практики згідно графіку освітнього процесу, 

ведеться контроль за наявності і правильним оформленням договорів про 

проходження практик між організаціями і підприємствами. Обов’язково 

перевіряється забезпечення на базах практики необхідних умов студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки 

            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. 
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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. 

1.3 Випуск і працевлаштування 

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 продовжується реалізація конституційного права 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 
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академічних груп. У всіх випускних групах в вересні–жовтні були проведені 

бесіди з питання працевлаштування, зустрічі з роботодавцями. 

           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 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 працевлаштувалися 

на роботу за фахом і після навчання підтвердили намір надалі працювати в 

обраних колективах. Водночас, помітна частина випускників продовжили 

навчання у престижних  закладах освіти.  

       У 2020 році атестація здобувачів вищої освіти проводилась в особливих 

умовах.Однак, адміністрацією була проведена вся організаційна робота, 

створені всі необхідні умови для успішної здачі державних іспитів здобувачами 

освіти. Атестація здобувачів вищої освіти підтвердила високий рівень фахової 

підготовки випускників : 

Спеціальність 

025 «Музичне мистецтво» 

2019 2020 

Випуск 57 61 

Якісна успішність 99,5% 98% 

Дипломи з відзнакою 22 20 

1.4 Навчально-методична робота 

 Ефективності освітнього процесу сприяли такі заходи як: 

- засідання педагогічної ради; 

- засідання методичної ради; 

- засідання циклових комісій. 

   Колегіальним органом управління Фахового коледжу є Педагогічна рада. 

На засідання педагогічної ради виносились питання організаційного, 

проблемно-методичного, навчально-виховного характеру, пов'язані з 

удосконаленням освітнього процесу, а саме:  

- про підсумки роботи у 2019-2020 навчальному році та основні 

завдання  на 2020-2021 навчальний рік; 

- звіт про  результати  прийому на навчання ;   

- звіт голови  екзаменаційної комісії, професора Львівської 

національної музичної академії імені М.В.Лисенка, заслуженого 

діяча мистецтв України Соколовського Ю.А. про результати 

атестації здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «молодший спеціаліст» спеціальності «Музичне мистецтво»  

у 2020 році; 

- затвердження комплексного плану роботи комунального закладу 

«Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є.Задора» 

Закарпатської обласної ради на 2020-2021 н.р.; 
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- про затвердження освітніх програм та навчальних планів 

коледжу; 

- про структуру коледжу; 

- адаптація студентів  І курсу до навчання; 

- 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.  

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, 
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направлених на покращення науково-методичного забезпечення освітнього  

процесу. 

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. Циклові комісії постійно 

поновлювали комплекси методичного забезпечення. 

 На високому фаховому та  методичному рівні проведено 7 відкритих 

занять  викладачами – 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 наступні:  

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.); 
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 «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 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:  

Стегней С.Н.-участь в XIV Міжнародній науково-практичній конференції 

«Multidisciplinary research» ( Більбао, Іспанія) 

Тетерюк-Кінч Ю.С.-участь в XIV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Multidisciplinary research» ( Більбао, Іспанія) 

Пруднікова О.А. участь у  I Міжнародній науковій конференції з 

міждисциплінарних досліджень (м. Берлін (Німеччина) 

Стинич Н.І. участь у  I Міжнародній науковій конференції з 

міждисциплінарних досліджень (м. Берлін (Німеччина) 

Бізіля Н.Ю. участь у I Міжнародній науковій конференції з міждисциплінарних 

досліджень (м. Берлін (Німеччина) 

Тюпа-Павай В.О. участь у I Міжнародній науковій конференції з 

міждисциплінарних досліджень (м. Берлін (Німеччина) 

Шіпош Н.А. участь у I Міжнародній науковій конференції з 

міждисциплінарних досліджень (м. Берлін (Німеччина) 
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Томаш М.Ф. участь у I Міжнародній науковій конференції з 

міждисциплінарних досліджень (м. Берлін (Німеччина) 

Мадяр-Новак Віра Василівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія 

музики») – доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У 

ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород). 

Мокану Людмила Михайлівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія 

музики») – доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У 

ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород). 

Пруднікова Олена Анатоліївна (викладач циклової комісії «Теорія музики») –

 доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З 

МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород). 

Пруднікова Олена Анатоліївна (викладач циклової комісії «Теорія музики») –

 доповідач на V Всеукраїнській науково-методичній конференції «Актуальні 

питання викладання музично-теоретичних дисциплін» - (м. Львів). 

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», 

к.мист.) – доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У 

ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород). 

Росул Тетяна Іванівна (викладач-методист циклової комісії «Теорія музики», 

к.мист.) – доповідач на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції «Реалії та перспективи розвитку індустрії гостинності в умовах 

інтеграційних процесів» - (м. Мукачево). 

Стинич Наталія Іванівна (голова циклової комісії «Теорія музики») – доповідач 

на І Міжнародній науково-практичній конференції «У ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» 

– (м. Ужгород). 

Теличко Віктор Федорович (викладач-методист циклової комісії «Теорія 

музики») – доповідач на І Міжнародній науково-практичній конференції «У 

ДІАЛОЗІ З МУЗИКОЮ» – (м. Ужгород). 

Теличко Віктор Федорович (викладач-методист циклової комісії «Теорія 

музики») – доповідач на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Мистецька освіта в європейському соціокультурному просторі ХХІ століття» - 

(м. Мукачево). 

Тетерюк-Кінч Ю.С. (викладач циклової комісії «Фортепіано», викладач-

методист) – 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); 

Шіпош Н.А. (голова  циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти»)– у 

XIII міжнародній науково-практичній конференції «Цивілізаційні процеси 

українського націотворення, державного й церковного будівництва: уроки 

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

Кузьма Н.С., Чайковська О.М., Філіп І.Т.(викладачі циклової комісії «Загальне 

фортепіано») – у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції 

«Загальне та спеціалізоване фортепіано:сьогодення та перспективи розвитку» 

(м. Львів); 

Гойберг О.В., Лешко О.М., Томич М.В. (викладачі циклової комісії 

«Оркестрові струнні інструменти») - у Всеукраїнській дистанційній науково-
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практичної конференції «Новаторські ідеї в галузі струнно-смичкової 

педагогіки»; 

Коцан О.М. (голова циклової комісії «Загальне фортепіано»)– 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); 

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

науково-практичній конференції «Видавничий рух в Україні: середовища, 

артефакти» (м.Львів);  

Мурга О.В. (викладач циклової комісії «Загальносвітні,гуманітарні та 

соціально-економічні дисципліни»)– у  Міжнародній конференції «Проактивна 

толерантність – шлях до миру», Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві». 

Студенти коледжу під керівництвом наукових керівників також приймали 

участь у конференціях: 

КРОМПОТИЧ Євгенія. Кантата «О краю мій, Карпати милі» В.Гайдука – 

музична візитівка Закарпаття // У діалозі з музикою: Матеріали І Міжнародної 

науково-практичної конференції, Ужгород, 30 квітня – 01 травня 2020 р. – 

Ужгород : Вид-во «Карпати», 2020  – С.65-67 (наук. керівник – Мадяр-Новак 

В.В.). 

КРОМПОТИЧ Євгенія. В.Гайдук. Кантата «О краю мій, Карпати милі» // 

Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції 

«Молодіжне музикознавство - 2020». – Хмельницький, 2020. – С.45-48 (наук. 

керівник – Мадяр-Новак В.В.). 

ЛУЧАН Станіслав. С. Борткевич. Фортепіанний цикл «10 прелюдій (ор.33): 

музичні образи і концепція» // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції «Молодіжне музикознавство - 2020». – 

Хмельницький, 2020. – С.55-57 (наук. керівник – Мадяр-Новак В.В.). 

ХУДАНИЧ Тетяна. Стильові орієнтири творчості М.Колесси (на прикладі 

сонатини для фортепіано) // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної 

студентської конференції «Молодіжне музикознавство - 2020». – 

Хмельницький, 2020. – С.103-105 (наук. керівник – Росул Т.І.). 

 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». 
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У он-лайн-режимі  (30 квітня – 1 травня 2020 року) 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. 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 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. 
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Згідно плану роботи обласного методичного об'єднання проведено 

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

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

 

 
 

 
 



 18 

 

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. 

Одним із найдієвіших інструментів інформаційної роботи закладу освіти є 

офіційний сайт та офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook. Вебсайт є 

своєрідним обличчям закладу освіти і уміла інформаційна політика сприяє 

формуванню  позитивного іміджу закладу,разом з тим відповідність статті 30 

Закону України «Про освіту» -це забезпечення прозорості та інформаційної 

відкритості. Відтак, інформаційна відкритість і прозорість закладу освіти на 

сьогодні -це не лише норма закону. Це вимога часу, яка надає можливість 

коледжу організувати ефективний комунікаційний простір для усіх учасників 

освітнього процесу. За звітній період на сайті висвітлено усю освітню, 

методичну, фінансову діяльність коледжу, досягнення викладачів та студентів, 

тендерні закупівлі, запобігання корупції, заходи, спрямовані на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню). 

           Вся інформація розміщується оперативно, з використання фото- і 

відеоматеріалів.  

1.5 Навчально-виховна робота 

Пандемія COVID-19 внесла зміни у виховну роботу коледжу. З початком 

карантину адміністрація, циклові комісії, куратори, практичний психолог разом 

зі студентською радою щодня здійснювали інформування про заходи щодо 

запобігання поширенню коронавірусу на всіх доступних інформаційних 

ресурсах: сайті, сторінках у соціальних мережах. Було проведено онлайн 

виховні години на тему: «Коронавірус: профілактика, інфікування та 

поширення». Під час спілкування зі студентами була опрацьована пам’ятка 

профілактики інфікування та поширення коронавірусу, змодельовані можливі 

життєві ситуації та розглянуті питання щодо зниження ризику інфікування 

тощо. 

Реалізація основних принципів і цілей виховання в коледжі здійснюється 

відповідно до річного плану. 

 Суттєвим випробуванням для проведення виховної роботи стало 

запровадження карантинних заходів навесні 2020 р., пов’язаних із пандемією 

коронавірусу.  

     Виховна мета закладу освіти – виховання у здобувачів фахової передвищої 

освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та 

екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, 

здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах. 

Головною метою навчально-виховної роботи в коледжі є формування 

національної інтелігенції, справжнього українського патріота, вільної 

європейської людини з креативним мисленням, що пізнає себе, світ, перебуває 

в постійному творчому пошуку і становить духовно- інтелектуальний генофонд 

нації. 
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Виховна діяльність у коледжі покликана поєднувати цілеспрямовану 

організацію і управління процесом розвитку творчої конкурентоспроможної 

особистості фахівця з індивідуалізацією навчання та поза навчальними 

заходами. Безумовно, виховна робота, в широкому розуміння цього поняття, не 

є відокремленим напрямком в освітянської діяльності . По великому рахунку 

увесь освітянській процес – тобто процес певного впливу на особу або групу 

осіб з метою досягнення якогось конкретного результату, потрібно вважати 

вихованням. Тому при здійсненні навчально-виховної роботи керівництво і 

викладацький склад основну увагу звертають не тільки на формування суто 

професійних, а таких якостей, які роблять з людини особистість, виховання 

таких осіб, які будуть в змозі впевнено носити ім’я випускника Ужгородського 

музичного фахового коледжу імені Д.Є.Задора. 

Розуміючи це, з метою певного удосконалення в останні роки ми почали 

звертати спеціальну увагу на організацію цієї роботи на більш значному, 

теоретично обґрунтованому і організаційно налагодженому рівні.  

Така змістовна та організаційна діяльність, яка має багато напрямів 

дозволяє не тільки планувати а й в певній мірі контролювати її здійснення. 

 Виховна робота в коледжі проводилась відповідно до плану виховної 

роботи  та планів кураторів навчальних груп за наступними напрямами: 

національно-патріотичне виховання, інтелектуально-духовне виховання, 

громадянсько-правове виховання, моральне виховання, естетичне виховання, 

екологічне виховання, трудове виховання, фізичне виховання та утвердження 

здорового способу життя.  

Пріоритетними напрямами виховної роботи визначено національно-

патріотичне виховання студентської молоді у поєднанні з вихованням 

толерантної особистості в умовах полікультурного соціуму, популяризація 

здорового способу життя серед студентської молоді. Виховна робота була 

спрямована на формування у студентської молоді особистісних рис 

громадянина України, які включають у себе національну свідомість, розвинену 

духовність, міжетнічну толерантність, моральну, художньо-етичну, правову, 

трудову, фізичну та екологічну культуру. 

Організація, координація та контроль системи виховної роботи відносяться до 

компетенцій та функціональних повноважень заступника директора з 

навчально-виховної роботи, завідувача відділення, кураторів навчальних груп, 

голів циклових комісій, викладачів, бібліотекарів. Виховна робота проводилась 

згідно з планом виховної роботи коледжу. У коледжі проводяться засідання 

ради кураторів академічних груп, виховні години, тематика яких розробляється 

на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України, професійної 

специфіки коледжу, визначних дат історії держави, області, міста й 

узгоджується із завідувачем відділення. 

 Діяльність керівника академічної групи регламентувалася «Положенням про 

керівника академічної групи Ужгородського музичного коледжу», в якому 

висвітлені основні завдання роботи, права і обов'язки керівника академічної 

групи, перелік необхідних умінь і навичок з організації виховної діяльності у 

групі, заохочення і покарання. Система виховних завдань, на які була 
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спрямована діяльність керівника академічної групи, планувалася з 

урахуванням перспективних цілей виховання молоді в умовах національної 

освіти. 

Важливим напрямом роботи керівників академічних груп є формування 

студентського колективу, створення атмосфери творчого пошуку, що сприяє 

виявленню, розвитку, повному розкриттю нахилів, талантів і здібностей 

кожного студента. Саме тому значну увагу вони зосереджували на створенні 

сприятливого психологічного мікроклімату, виховного середовища, що є 

комфортним для кожного студента і забезпечує соціалізацію кожного студента. 

Для цього керівники академічних груп проводили цілеспрямовану роботу з 

батьками, активом групи, оскільки, як показує досвід, тільки спільними 

зусиллями можна подолати негативні прояви у вчинках кожної особистості, 

позитивно впливати на її почуття, свідомість, поведінку. 

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на 

належному рівні, використовуються сучасні технології виховання студентів. 

Кращому обміну досвідом роботи сприяло проведення змістовних відкритих 

виховних заходів під керівництвом викладачів та керівників академічних груп. 

Реалізація основних виховних завдань адміністрацією та педагогічним 

колективом Коледжу здійснювалась за такими напрямами виховання: 

1. Національно-патріотичне виховання 

2. Інтелектуально-духовне виховання 

3. Громадянсько-правове виховання 

4. Морально-етичне виховання 

5. Екологічне виховання 

6. Естетичне виховання 

7. Трудове виховання 

8.Протидія булінку (цькуванню) 

9.Соціально-психологічний супровід 

10. Фізичне виховання та формування здорового способу життя         

За основними напрямами виховної роботи проведені заходи, основні з яких 

були висвітлені на сайті Коледжу. 

Упродовж навчального року питання виховної роботи розглядалися на 

 нарадах при директорові,  засіданнях педагогічної та адміністративної ради. 

Завдяки, правильно спланованій змістовній та цікавій для студентів виховної 

роботі та організованому соціальному захисту,активній роботі органів 

самоврядування та педагогічних працівників, у коледжі створена сприятлива 

атмосфера для професійного становлення майбутніх фахівців та є всі необхідні 

умови для повноцінного морально-духовного їх розвитку. 

 Проведена відповідна робота щодо дотримання правопорядку студентами та 

вжиті профілактичні заходи щодо попередження правопорушень серед 

студентської молоді. 

Виховна робота щодо попередження правопорушень серед студентської 

молоді в коледжі проводилась відповідно до  плану виховної роботи.    

Наказом директора затверджена Рада з профілактики правопорушень. 

Діяльність Ради була направлена на упередження проявів правопорушень, 

злочинності та попередження пропусків занять. 
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 Правопорушення за участю студентів коледжу відсутні. На 

профілактичному обліку у відділі кримінальної міліції по справах дітей 

студенти  не перебувають. З студентами постійно проводились відповідні 

заходи, направлені на попередження правопорушень: 

- проводились батьківські збори; 

- батьки студентів постійно інформувались телефоном та поштою про 

успішність та пропуски занять.   

  Хочеться відзначити, що робота щодо попередження правопорушень серед 

студентів в коледжі проводиться на належному рівні. 

Протягом 2020 року практичним психологом проводилась відповідна робота в 

наданні психологічної підтримки та допомоги. 

Щоденно потребуючі студенти консультувалися згідно питань та проблем, які 

їх цікавили  як в кабінеті психолога коледжу так і в телефонному режимі. У 

зв’язку із дистанційною та змішаною формою навчання дистанційно 

проводились: заняття на покращення психічного стану (зняття напруження, 

підвищення емоційного тонусу, вивільнення пригнічених емоцій), відбувалось 

консультування (частково в режимі online) студентів,  педагогів та працівників.  

Із здобувачами освіти на виховних годинах  проведені семінари «Здоров’я  – 

найвища цінність,бережіть його», бесіда «Булінг – проблема світового 

масштабу», година спілкування та перегляд відеороликів – «Ні – булінгу», 

уроки з протидії булінгу «Стоп булінг».  

Робота практичного психолога,щодо рекомендацій в умовах пандемії 

висвітлювалась на офіційному вебсайті. 

1.6 Фізично-оздоровча та спортивно-масова робота 

 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». 

В коледжі проводились профілактичні заходи, спрямовані на 

попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх. 

В коледжі  проводяться турніри з настільного тенісу серед юнаків та  

 дівчат,турнір на першість з шашок  та  шахів, волейболу та баскетболу.  

Студнти коледжу приймали  участь у Спартакіаді міста Ужгорода серед 

закладів фахової перед вищої світи,здобуваючи певні перемоги.  

Для популяризації здорового способу життя та спорту постійно 

оновлюється  стенд «Спортивне життя», продемонстровані кращі спортивні 

результати на стенді «Куток фізичної культури». 

 

2. Зміцнення матеріально - технічної бази, створення належних умов з питань 

охорони праці , виробничої санітарії та протипожежної безпеки. 

 

Особливістю 2020 роцу стосовно безпеки – всесвітня пандемія з приводу 

розповсюдження коронавірусу «COVID-19». Всі вимоги нормативних 
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державних актів з цього приводу дотримувались як в період очного, так і в 

період дистанційного навчання. 

       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 2020  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. 

Проведений косметичний ремонт місць загального користування.Внаслідок 

несприятливих погодніх умов, а саме буревію проведений ремонт даху, жолобів 

та штукатурка прилеглої стіни. 

В санвузлах встановлений  бойлер.  

Закуплені стільці розкладні - 12шт. у велику концертну залу. 

Інфрачервоні термометри -  2шт. 

Медичні маски – 1150 шт. 

Рукавички  - 100шт. 

Дозатори ліктьові – 11 шт. 

Дезінфікуючи засоби на суму 8 425,00грн. 

Принтери – 3 штуки на загальну суму 19 400,00грн. 

Вивіска  500грн. 

Проведено підписку на періодичні видання на 2021 рік  20 найменувань на суму 

33 008грн. 

Виготовлені різні бланки  та журнали для навчальної роботи на суму 

11 625,00грн. 

           Адміністрація коледжу у своїй роботі по забезпеченню та дотриманню 

вимог охорони праці та умов безпеки життєдіяльності студентів та 

педагогічних працівників керується Конституцією України, Законом України 
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«Про охорону праці», Кодексом законів про працю України, основними 

нормативними актами з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, 

державними і галузевими стандартами, санітарними нормами і правилами. 

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.            Систематично проводяться заходи з охорони праці, а саме: 

випробовування опору  заземлюючих контурів обладнання та стану ізоляції 

струмопровідних частин, перезарядка та ремонт 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. 

В належному стані утримується й зовнішня територія закладу. Щоденно до 

приходу учасників освітнього процесу прибирається зовнішня територія 

коледжу. У літній період не допускається заростання території травою та 

бур’янами, очищається від, сміття, сухої трави, листя, тощо. У зимовий період 

своєчасно чистять від снігу відмостки, тротуари й доріжки, сходи очищають від 

снігу й ожеледі посипають піском. Виконувалось підрізання застарілого гілля 

дерев, надають правильної форми кущам, очищають бордюри від трави і бруду, 

проводиться побілка бордюрів і дерев. 

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. 

Особлива увага приділялась інструктажам щодо запобіганню 

розповсюдження  коронавірусу «COVID-19». 

Видано цілий ряд наказів щодо запобіганню поширенню гострої  

распіраторної хвороби «COVID-19» та відповідні інструкції. 

Відповідно до постанови Головного державного санітарного лікаря України 

«Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 

22.08.2020 р. № 50, з метою запобігання поширення гострої респіраторної 

хвороби COVID-19 серед учасників освітнього процесу y коледжі забезпечено 

реалізацію заходів: 
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щоденний контроль за виконанням заходів; 

проведення роз’яснювальної роботи з персоналом та здобувачами освіти щодо 

індивідуальних заходів профілактики та реагування на виявлення симптомів 

коронавірусної хвороби (COVID-19) серед персоналу або здобувачів освіти; 

розробку алгоритмів дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з 

реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) 

серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти; 

недопущення до роботи персоналу, визначеного таким, який потребує 

самоізоляції відповідно до галузевих стандартів y сфері охорони здоров’я; 

проведення інструктажу для працівників щодо запобігання поширенню 

коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни 

та протиепідемічних заходів. 

Допуск до роботи персоналу здійснювався за умови використання засобів 

індивідуального захисту (респіратора, захисна щитка або маски, в тому числі 

виготовленої самостійно) після проведення термометрії безконтактним 

термометром. 

  У коледжі є посада сестра медична, яка постійно здійснює контроль за станом 

здоров’я студентів.Ведеться постійна робота з охорони здоров’я та 

профілактики різних видів захворювань. Сестра медична, класні керівники, 

викладачі проводять бесіди з студентами щодо профілактики респіраторних та 

інфекційних захворювань, лекції для батьків, інструктажі тощо. 

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.   

Аналіз витрат комунальних послуг 
Комунальні 

послуги 

2019 2020 Відхилення 

Електроенергія 24,6тис.к

Втч 

72,1тис.грн 19,9тис.кВтч 62,5тис.грн - 4,7 

тис.кВтч 

-9,6тис.грн. 

Водопостачання 

водовідведення 

417 куб.м. 7,1 тис.грн. 272 куб.м. 8,9 тис.грн. -145 куб.м. -1,8 тис.грн. 

Дощові стоки 1094куб.м

. 

9,5 тис.грн. 31,5058 

тис.куб.м. 

263,6тисгрн. -

8,5922тис.ку

б.м. 

-204,7тис.грн 

Газопостачання 40,098 

тис.куб.м. 

468,3тисгр

н. 

  - 4,7 

тис.кВтч 

-9,6тис.грн. 

Випадків  виробничого травматизму не було. 

3.Кадрове забезпечення .  

У коледжі станом на 01.09.2020 р. працюють 139 осіб, з яких педагогічних 

працівників, які здійснюють освітній процес включаючи і сумісників – 109.  

З них: 
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• мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 74 

особа; 

• мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії» – 11 осіб; 

•  мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» – 4 особи; 

• мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 20 осіб. 

Таким чином, кількість викладачів, які мають вищу кваліфікаційну 

категорію, становить 67,8%. 

19 осіб з числа викладачів з вищою категорією мають педагогічне звання 

«викладач-методист». 

20 осіб мають почесні звання та/або державні відзнаки. 

9 осіб -«Відмінник освіти України»  

14осіб -лауреати обласної премії імені Д.Є.Задора 

2 керівника колективів 

 2–кандидати мистецтвознавства,  

1 –кандидат філологічних наук. 

4 осіб навчаються в аспірантурі. 

Час диктує все нові й нові вимоги до викладача, тому доречним зараз є вміння 

працювати у різних програмах та на різних платформах, зокрема дистанційної 

освіти. У цьому навчальному році педагоги та студенти опанували системи: 

Zoom-конференції, Classtime, Google Apps for Education, використовували для 

зв’язку з студентами  можливості додатків Viber, Skype, Telegram.  

Прийшов той час, коли викладач, який не володіє навичками роботи на 

комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не відповідає освітнім 

вимогам та не може ефективно забезпечувати освітній процес для студентів.  

Аналіз кадрового забезпечення освітнього процесу в коледжі свідчить, що 

керівництвом закладу приділяється належна увага до формування якісного 

складу педагогічних працівників, зокрема поповнення його новою генерацією 

педагогічних працівників. До складу педагогічного колективу входять 

висококваліфіковані викладачі, які мають глибокі професійні знання і 

проводять заняття на належному фаховому та методичному рівні. 

          Кадрове забезпечення навчального закладу здійснювалось відповідно до 

штатного розпису, затвердженого Департаментом культури Закарпатської ОДА. 

Штатний розпис станом на 01.01.2020 року затверджено в розрізі структурних 

підрозділів та найменування посад.  

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.  

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). 
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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.  

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».  

Атестаційна комісія коледжу щорічно згідно плану-графіку проводить 

атестацію педагогічних працівників, за результатами засідань присвоює 

відповідні кваліфікаційні категорії, а також порушує клопотання перед 

Департаментом культури та Департаментом освіти Закарпатської обласної 

державної адміністрації про присвоєння кваліфікаційної категорії «вища 

категорія» та присвоєння педагогічного звання «викладач методист». 

Результати атестації затверджуються наказом по коледжу. 

У 2020 році атестувалось 29 педагогічних працівників ( у сфері освіти – 4, у 

сфері культури – 25). Всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення 

кваліфікації. За результатами атестації:  

 -всім педагогічним працівникам підтверджено відповідність займаній посаді. 

-15 педагогічним працівникам підтверджено педагогічну категорію «спеціаліст 

вищої категорії», з них 1 – позачергово. 

-6 педагогічним працівникам підтверджено концертмейстерську категорію 

«спеціаліст вищої категорії», з них 1 – позачергово. 

-1 педагогічному працівнику присвоєно концертмейстерську категорію 

«спеціаліст першої категорії» 

-7 педагогічним працівникам присвоєно педагогічну категорію «спеціаліст 

другої категорії», з них 7 – позачергово. 

-4 педагогічним працівникам присвоєно концертмейстерську категорію 

«спеціаліст другої категорії», з них 4 – позачергово. 

-2 педагогічним працівникам підтверджено педагогічне звання «викладач-

методист». 

-4 педагогічним працівникам присвоєно педагогічне звання «викладач-

методист». 

Викладачі всіх відділів, особливо випускних циклових комісій, підтримують 

тісні зв’язки з відповідними кафедрами Національної музичної академії імені 
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П.Чайковського, Львівською Національною музичною академією імені 

М.Лисенка, Одеською національною музичною академією імені О.Нежданової 

та іншими закладами вищої освіти в Україні та за її межами.  

Ефективному функціонуванню системи кадрового забезпечення буде 

сприяти: 

- якісний  відбір педагогічних кадрів; 

- динамічне підвищення педагогічної і професійної майстерності 

шляхом стажування, самоосвіти та участі в конкурсах, майстер-класах, 

конференціях, семінарах з підвищення педагогічної майстерності; 

- використання сучасних активних форм і методів навчання, 

інноваційних технологій навчання, впровадження результатів наукової, 

інноваційної, методичної, педагогічної діяльності педагогічних  працівників, 

впровадження  кращого вітчизняного та світового досвіду організації 

освітнього процесу; 

- створення системи стимулювання підвищення ефективності 

діяльності педагогічних працівників і  забезпечення варіативних соціальних 

гарантій для професійної самореалізації, підвищення їх соціального статусу. 

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

працівників. Надання соціальної підтримки та матеріальної допомоги 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, студентам із 

багатодітних та малозабезпечених сімей: 

У своїй діяльності для мене є особливим питання створення належних 

умов для роботи, а також  питання соціального захисту та підтримки колективу. 

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,а  2 студентів отримувалим стипендію з 

вересня 2020 року. 

• 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 2020 року студентка 

отримала матеріальну допомогу в розмірі 519,74 грн.  

• 4 студентів   отримували  протягом року щомісячну грошову допомогу 

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

обласного комітету профспілки працівників культури. 

За рахунок стипендіального фонду на кінець 2020 року за здобуття звання 

лауреата Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів, активну участь у 

громадській та концертній діяльності було премійовано в розмірі 1000 грн.-60 

студентів, 1570 грн.-31 студент, 400 грн.-50 студентів. Матеріальну допомогу в 

розмірі 1570 грн. отримало 14 студентів. 

Студентам з багатодітних сімей, а також напівсиротам надається місце в 

гуртожитку (за потребою).  
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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 

коледжу.  

5. 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  отримували премії.       

         Працівники коледжу нагороджувались почесними грамотами обласної 

державної адміністрації, обласної ради, департаменту культури Закарпатської 

ОДА, Почесними грамотами міського голови. 

        На офіційному сайті коледжу постійно подавалась інформація про 

досягнуті результати. 

Стипендіальний фонд у 2020 році склав 1 675 400грн., в тому числі: 

- за рахунок бюджету 1 643 400грн. 

в тому числі 

  матеріальна допомога – 22 499,74грн. 

  премія – 128 670,00грн. 

- за рахунок профспілок 32 000,00грн.  

 2019 рік 2020 рік 

Фонд заробітної 

плати 

14 017 984,00грн. 17 231 224грн 

Допомога на 

оздоровлення 

438853,00грн. 460 839,35грн. 

Щорічна грошова 

винагорода 

406767,00грн.  

 

462 981,35грн. 

Премія 808049,00грн. ( 6% від фонду 

оплати праці 

1 123 954,38грн. ( 6,5% від 

фонду оплати праці) 

Лікарняні 161863,00 грн. 

 

176 889грн. 

 

Стипендіальний 

фонд: 

за рахунок 

бюджету; 

грошова допомога 

за рахунок 

профспілки 

1570298,00грн., 

 

15394980,00грн. 

 

 

 

30800,00грн.  

 

1 675 400грн. 

 

1 643 400грн. 

 

 

 

32 000,00грн.  
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6.  Робота з обдарованими студентами. Участь у всеукраїнських та    

          міжнародних конкурсах. 

Викладачі Коледжу постійно вели роботу по підготовці здобувачів освіти 

для участі в олімпіадах, студентських науково-практичних конференціях та 

конкурсах, де неодноразово ставали переможцями і призерами: 

• Стой Юліанна – лауреат ІІ ступеня УІ Міжнародного конкурсу 

академічного учнівського та студентського музичного мистецтва 

«Дніпровські хвилі» (клас викладача Тетерюк-Кінч Ю.С.). 

• Товт Катерина – Гран-прі УІІІ Міжнародного багатожанрового 

фестивалю-конкурсу мистецтв «Telent Fest» (клас викладача 

Підгородської Н.М.). 

• Канчій Софія – Гран-прі УІІІ Міжнародного багатожанрового фестивалю-

конкурсу мистецтв «Telent Fest» (клас викладача Шутко Н.Ю.). 

• Лукачович Анна – лауреат І ступеня УІІІ Міжнародного багатожанрового 

фестивалю-конкурсу мистецтв «Telent Fest» (клас викладача Шутко М.І.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного дистанційного 

фестивалю-конкурсу мистецтв «Імперія мистецтв» (клас викладача 

Підгородської Н.М.). 

• Канчій Софія – лауреат І премії Міжнародного дистанційного фестивалю-

конкурсу мистецтв «Імперія мистецтв» (клас викладача Шутко Н.Ю.). 

• Лукачович Анна – лауреат І премії Міжнародного дистанційного 

фестивалю-конкурсу мистецтв «Імперія мистецтв» (клас викладача 

Шутко М.І.). 

• Егреші Олекс – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу «Zimni 

Melodіe» (Словаччина) (клас викладача Томича Ф.Ф.). 

• Калюжна Наталія – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Zimni Melodіe» (Словаччина) (клас викладача Сокач М.Е.). 

• Лучков Олександр – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Zimni Melodіe» (Словаччина) (клас викладача Сокач М.Е.). 

• Мандзюк Юлія – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу «Zimni 

Melodіe» (Словаччина) (клас викладача Сокач М.Е.). 

• Чворсюк Ростислав – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Zimni Melodіe» (Словаччина) (клас викладача Стегнея В.В.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу «Zimni 

Melodіe» (Словаччина) (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Чокнадій Юліанна – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Zimni Melodіe» (Словаччина) (клас викладача Томич М.В.). 

• Егреші Олекс – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Cristmas Stars  «WEIHNCHTSSTERNE» (Німеччина) (клас викладача 

Томича Ф.Ф.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу « 

Cristmas Stars  «WEIHNCHTSSTERNE» (Німеччина) (клас викладача 

Підгородської Н.М.). 
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• Поладі Матей – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Cristmas Stars  «WEIHNCHTSSTERNE» (Німеччина) (клас викладача 

Сокач М.Е.). 

• Лучков Олександр – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Cristmas Stars  «WEIHNCHTSSTERNE» (Німеччина) (клас викладача 

Сокач М.Е.). 

• Калюжна Наталія – лауреат І премії Міжнародного онлайн-конкурсу 

«Cristmas Stars  «WEIHNCHTSSTERNE» (Німеччина) (клас викладача 

Сокач М.Е.). 

• Товт Катерина – лауреат І ступеня Всеукраїнського дистанційного 

конкурсу «Зорянчики і Зорянички» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Квартет «Сузір'я» – Гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» (клас викладача Зюбрицької О.Г.). 

• Матіко Андріана – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» в номінації «Народний вокал» 

(клас викладача Зюбрицької О.Г.). 

• Євдокимова Тетяна – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-

конкурсу «Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» в номінації «Фортепіано» 

(клас викладача Горячко І.В.). 

• Грецька Валерія – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» в номінації «Академічний вокал» 

(клас викладача Зюбрицької О.Г.). 

• Грецька Ніколь – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу 

«Зимова фантазія. Різдвяні візерунки» в номінації «Академічний вокал» 

(клас викладача Зюбрицької О.Г.). 

• Егреші Олекс – Гран-прі Міжнародного конкурсу «Сузір'я Україна-

Європа» (клас викладача Томича Ф.Ф.). 

• Дешко Андріяна – лауреат І премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Комар І.Ю.). 

• Фреган Марина – лауреат І премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Комар І.Ю.). 

• Сапожнік Катерина – лауреат І премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Комар І.Ю.). 

• Шоваг Богдана – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Комар І.Ю.). 

• Дует у складі Дешко Андріяни та Фреган Марини – лауреати І премії 

Міжнародного вокально-хорового конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача 

Комар І.Ю.). 

• Семсічко Даниїл – Гран-прі Міжнародного вокально-хорового конкурсу 

«Vocal-Art» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – Гран-прі Міжнародного вокально-хорового конкурсу 

«Vocal-Art» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Дундук Катерина – лауреат І премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Костя Оніко – лауреат І премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Підгородської Н.М.). 
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• Баюр Віталіна – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Тріо у складі Товт Катерини, Гузинець Дар’ї, Сербин Кристина – 

лауреати І премії Міжнародного вокально-хорового конкурсу «Vocal-Art» 

(клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Ракущинець Ярослав – лауреат І премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Глеби С.В.). 

• Сербин Кристина – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Глеби С.В.). 

• Стегура Олександра – лауреат ІІІ премії Міжнародного вокально-

хорового конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Глеби С.В.). 

• Баюр Олександра – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Данканич Г.М.). 

• Цимболинець Іштван – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-

хорового конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Данканич Г.М.). 

• Попович Марія – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Данканич Г.М.). 

• Наймушина Анастасія – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-

хорового конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Маркевич С.В.). 

• Малюк Дарина – лауреат ІІ премії Міжнародного вокально-хорового 

конкурсу «Vocal-Art» (клас викладача Маркевич С.В.). 

• Семак Аліна – лауреат ІІ премії У Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Soloviov Art» (клас викладача Тетерюк-Кінч Ю.С.). 

• Калюжна Наталія – Гран-прі 115 Всеукраїнського конкурсу-фестивалю 

«Зоряні мости до Дня Святого Миколая» в номінації Інструментальне 

мистецтво, фортепіано (клас викладача Сокач М.Е.). 

• Мандзюк Юлія – лауреат І премії 115 Всеукраїнського конкурсу-

фестивалю «Зоряні мости до Дня Святого Миколая» в номінації 

Інструментальне мистецтво, фортепіано (клас викладача Сокач М.Е.). 

• Чокнадій Юліанна – дипломант Міжнародного конкурсу скрипалів 

«PRIME VIOLINE» (Словаччина) (клас викладача Томич М.В.). 

• Лучков Олександр – Гран-прі У Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Kharkiv Fest – 2020» в номінації Інструментальне мистецтво, 

фортепіано (клас викладача Сокач М.Е.). 

• Ковач Марк – лауреат ІІІ ступеня Міжнародного конкурсу скрипалів 

«PRIME VIOLINE» (Словаччина) (клас викладача Шіпош Н.А.). 

• Буглина Анастасія – лауреат І ступеню Міжнародного конкурсу 

«EUROPEAN TALENTS 2020» (м. Будапешт) (клас викладача Савченко 

Н.В.) 

• Лучков Олександр – лауреат ІІ премії ІІІ Всеукраїнського конкурсу 

молодих піаністів пам’яті Серафими Могилевської (м. Одеса) (клас 

викладача Сокач М.Е.) 

• Бучок Беатріс – Гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсу талантів 

«Пасхальна столиця України» (клас викладача Єгорової О.Г.) 

• Бучок Беатріс – лауреат І премії Всеукраїнського фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Писанкова країна» (клас викладача Єгорової О.Г.) 
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• Бучок Беатріс – Гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсу талантів 

«Таланти України» в номінації «Авторська пісня» (клас викладача 

Єгорової О.Г.) 

• Бучок Беатріс – лауреат І премії Міжнародного багатожанрового 

телефестивалю «Поціловані Богом» в номінації «Авторська пісня» (клас 

викладача Єгорової О.Г.) 

• Бучок Беатріс – лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу «Золотий 

голос»  (Мальта) (клас викладача Єгорової О.Г.) 

• Бучок Беатріс – лауреат І премії ІV Дистанційного Міжнародного 

Багатожанрового конкурсу-фестивалю «Samotsvity-On line»  (клас 

викладача Єгорової О.Г.). 

• Бучок Беатріс – Гран-прі Міжнародного фестивалю-конкурсу талантів 

«Київські каштани» в номінації «Авторська пісня» (клас викладача 

Єгорової О.Г.) 

• Гузинець Дар’я – лауреат І премії Міжнародного конкурсу Austria-Wien-

Melody (Австрія) (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу Austria-Wien-

Melody (Австрія) (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного дистанційного конкурсу-

фестивалю «Start of Olympus» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Зіркові хвилі Світязя»  (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії ІV Дистанційного Міжнародного 

Багатожанрового конкурсу-фестивалю «Samotsvity-Online»  (клас 

викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного дистанційного конкурсу-

фестивалю «Melodies of the Sea» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії III Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Soloviov-Art» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв «Pectoral of talents» (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І премії Міжнародного конкурсу-фестивалю 

«Зіркові хвилі талантів»  (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Товт Катерина – лауреат І ступеня І Міжнародного дистанційного 

конкурсу-фестивалю вокального та інструментального мистецтва «Star 

music time»  (клас викладача Підгородської Н.М.). 

• Хайнас Дженіта – лауреат І премії V Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу мистецтв «Чарівний світ» (м. Київ) (клас викладача Шевченко 

М.М.). 

• Слободенюк Віктор – лауреат І премії Міжнародного конкурсу «Tatra of 

stars» (м. Попрад, Словаччина) (клас викладача Бреславського Я.І.). 

• Снєткова Олександра – лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу «Tatra 

of stars» (м. Попрад, Словаччина) (клас викладача Лешко О.М., 

концертмейстер Кузьма Н.С). 

• Порада Олександр – лауреат І премії Міжнародного конкурсу «Viva Stars 

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

крок» (клас викладача Стегнея В.В.). 

• 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.). 
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• 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.) 
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• 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.). 

• Кікало Марина – лауреат ІІІ премії VІІ Регіонального конкурсу хорових 

диригентів (м. Львів) (клас викладача Повхан Г.О.) 
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• Ансамбль скрипалів – лауреат І премії Міжнародного конкурсу «Gold 

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

• Естрадно-духовий оркестр – лауреат І премії Міжнародного конкурсу 

«Сузір'я Україна-Європа» (керівник Томич Ф.Ф.). 

• Естрадно-духовий оркестр – лауреат І премії Міжнародного конкурсу 

«Tatra of stars» (м.Попрад, Словаччина) (керівник Томич Ф.Ф.). 

• Оркестр народних інструментів – лауреат І премії Міжнародного онлайн-

конкурсу «Zimni Melodіe» (Словаччина) (керівник – Стегней С.Н.). 

• Ансамбль народних інструментів –  лауреат І премії Міжнародного 

онлайн-конкурсу «Zimni Melodіe» (Словаччина) (керівник – Стегней 

В.В.). 

• Ференц Томич,Тетяна Теличко- Лауреат І премії   Міжнародного     конкурсу 

«WIEN Melody-AUSTRIA 2020»  

• Калинич А.А.-Лауреат І премії  І Міжнародного     конкурсу «Сузір’я 

Україна-Європа»  

• Попович Е.Ф., Попович Т.Ф.-Лауреати І премії  І Міжнародного     конкурсу 

«Сузір’я Україна-Європа»  

• Попович Е.Ф., Попович Т.Ф.- Лауреати І премії   «Першого 

Всеукраїнського  конкурсі- фестивалі   «ART  VIVAT» 

•  Попович О. М., Савченко Н. В.- ГРАН- ПРІ на Міжнародному конкурсі 

«Soloviov ART» в номінації інструментальні ансамблі 

• Тетерюк-Кінч Ю. С. -Лауреат І премії на Міжнародному конкурсі в номінації 

"Гра з оркестром" 

Викладачі  брали також участь у мистецьких конкурсах в якості солістів 

та концертмейстерів. 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). 
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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».  
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7. Управлінська діяльність.  

Від управлінської діяльності директора коледжу значною мірою залежать 

успіхи чи невдачі всього колективу. 

Для забезпечення виконання головних завдань визначена організаційна 

структура управління в коледжі на різних рівнях і складових, якою передбачено 

тісний взаємозв’язок між структурними підрозділами і функціонуванням 

системи в цілому. Коледж має в своїй структурі робочі і колегіальні органи 

(адміністративна і педагогічна рада), склад яких щорічно затверджується 

відповідними наказами. Вони відіграють важливу роль в управлінні коледжем в 

полі уваги яких постійно перебували питання розвитку коледжу, провадження 

освітньої, фінансово-господарської діяльності, кадрові та інші питання, які 

обговорювалися колегіально. 

У звітному періоді активну роль в управлінні коледжем здійснювали й 

органи студентського самоврядування. Її представники постійно брали участь у 

засіданнях педагогічної ради, загальних зборах трудового колективу тощо. 

Для діяльності органів студентського самоврядування було забезпечено 

належні умови (надане приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечено телефонним 

зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводені місця для встановлення 

інформаційних стендів тощо), про що укладено відповідну угоду. 

Усі накази і розпорядження директора в обов’язковому порядку 

візувалися посадовими особами на предмет відповідності чинному 

законодавству. За погодженням з органами студентського самоврядування 

приймалися рішення щодо призначення стипендій здобувачам; відрахування 

осіб, які навчаються у коледжі, їх поновлення на навчання; переведення осіб, 

які навчаються за контрактом, на навчання за регіональним замовленням та 

інші. 

            Управління коледжем здійснюється згідно річного плану роботи, плану 

внутрішнього  контролю та планів виховної роботи кураторів. У коледжі в 

наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність 

закладу фахової перед вищої освіти. Одною з необхідних функцій управлінн  є-

контроль. Контроль керівника дозволяє тримати в полі зору управління 

найважливіші питання коледжу, своєчасно реагувати на відхилення від норми 

та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати 

оптимально трудову атмосферу в колективі. В коледжі адміністрацією 

використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного 

процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану 

предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка 

індивідуальних та групових журналів, якість надання освітніх послуг, ведення 

документації, дотримання трудової дисципліни. Аналіз результатів 
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внутрішнього  контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної 

ради, відповідних наказах по навчальному закладу.  

8. Фінансово-господарська діяльність.  

Коледж є бюджетною установою і фінансується за рахунок коштів місцевого 

бюджету Закарпатської області та власних доходів. Вони поділяються на власні 

надходження бюджетної установи та доходи за іншими надходженнями 

спеціального фонду. Фінансово-економічна діяльність коледжу була 

направлена на виконання забов′язань по оплаті заробітної плати, стипендії, 

енергоносіїв, зміцнення матеріальної бази. По загальному фонду у 2020 р. у 

повному обсязі виділено видатки на стипендію, на оплату заробітної плати.В 

коледжі відсутні заборгованості по заробітній платі,стипендії, за спожиті 

енергоносії і комунальні послуги. 

Порівняльна таблиця видатків  за 2019 та 2020 роки 
КЕКВ Назва Видатки 2019 Видатки 2020 Відхилення            

( +  - ) 

2111 Зарплата 14017983,96 17231223,84 +3 213 239,88 

2120 Нарахування на заробітну плату 3033582,42 3716236,99 +682 654,57 

2210 Придбання  інвентарю, 

матеріалів 

494110,00 137025,88 -357 084,12 

2230 Компенсація харчування 6570,00 4592,00 -1978,00 

2240  Інші послуги, крім 

комунальних 

396921,82 147595,00 -249 326,82 

2250 Відрядження 9884,76 0,00 -9 884,76 

2272 Водопостачання, 

водовідведення,дощові стоки 

16566,23 18400,00 +1 833,77 

2273 Електроенергія 72056,64 62474,68 -9 581,96 

2274 Газопостачання 468301,17 263579,32 -204 721,85 

2275 Інші комунальні послуги 27339,00 3609,90 -23 729,10 

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних «регіональних» 

програм не віднесені до заходів 

розвитку 

3196,00 1020,00 -2 176,00 

2720 Стипендія 1539497,50 1643400,00 +103 902,50 

2730 Інші трансферти (страхування) 3004,56 2880,00 -124,56 

2800 Інші поточні видатки 4782,22 1620,86 -3 161,36 

3110 Придбання обладнання і 

предметів  довгострокового 

користування 

100000,00 0 -100 000,00 

3132 Капітальний ремонт 1538598,58 0 -1 538 598,58 

Разом 21987794,86 23233658,47 +4 543 704,57 

 

Аналіз використання коштів загального та спеціального фонду за 2020 рік по- 
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показує, що вони використані за цільовим призначенням для забезпечення 

сталого функціонування та зміцнення матеріально- технічної бази коледжу. 

За 2020 рік заробітна плата, відпускні, лікарняні та грошова допомога, 

сплачувалися в повному обсязі в установлені терміни.  

Формування та використання фонду заробітної плати здійснювалось на підставі 

Закону України «Про державний бюджет України на 2019 рік», Закону України 

«Про 48 освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII, наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження 

схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та 

наукових установ» від 26 вересня 2005 року № 557, Порядку виплати надбавок 

за вислугу років педагогічним працівникам навчальних закладів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 78, постанови 

Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 року № 373 «Про встановлення 

надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, 

загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), вищої освіти, інших 

установ і закладів незалежно від їх підпорядкування» (зі змінами, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року 

№ 23 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»), 

якою встановлені надбавки за престижність праці педагогічним працівникам у 

розмірі 30 % посадового окладу (ставки заробітної плати) за рахунок обласного 

бюджету і освітньої субвенції, Інструкції про порядок обчислення заробітної 

плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерством освіти і науки 

України від 15 квітня 1993 року № 102, доплати до мінімальної заробітної 

плати за штатним розписом, тарифікаційними списками, контингентом 

студентів, застосування типових норм і нормативів при розрахунках. 

  Проводилася виплата підвищення  посадових окладів на 10%  педагогічних 

працівників (Постанова Кабміну від 10.07.2019 р. № 695). 

Місячна сума заробітної плати педагогічним працівникам визначалась за 

тарифікаційним списком, складеним за підсумками атестації викладачів та їх 

педагогічним навантаженням. Тарифікація, яка затверджена Департаментом 

культури Закарпатської обласної державної адміністрації є основним 

документом для встановлення посадових окладів і тарифних ставок і щорічно 

додається до кошторису. На підставі нормативних документів: абзац 8, 10 

частини першої статті 57 Закону України «Про освіту»; Бюджетного кодексу; 

Закону України «Про Державний бюджет України на кожен рік»; Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 зі змінами і 

доповненнями; Постанови Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року 

№ 963, постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2018 року № 23 

передбачено формування і використання надбавок за вислугу років, за 

престижність праці, матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки, щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам в 

межах фінансових ресурсів. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 

30 серпня 2002 року № 1298, наказу Міністерства освіти і науки України від 26 
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вересня 2005 року № 1557 зі змінами в межах фонду заробітної плати в  2020 

році виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам коледжу у 

сумі 460 839,35грн. 

Формування стипендіального фонду здійснювалось на підставі постанови 

Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1050) «Питання 

стипендіального забезпечення», постанови Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2016 року № 1043 «Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки України для 

виплати академічних стипендій», постанови Кабінету Міністрів України від 25 

січня 2017 року № 32 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України з питань стипендіального забезпечення», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2017 року № 261 «Про 

затвердження Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів, 

курсантів невійськових вищих навчальних закладів (наукових установ) для 

призначення академічних стипендій, Постанови Кабінету Міністрів України від 

08 листопада 2017 року № 918 «Деякі питання виплати стипендій у державних 

та комунальних навчальних закладах, наукових установах» і встановлено, що 

академічні стипендії призначаються згідно з рейтингом успішності, який 

складається на підставі навчальних досягнень студента протягом останнього 

навчального семестру по кожному курсу, спеціальності. Підставою для 

розрахунків зі стипендіатами є належним чином оформлені первинні 

документи: навчальні журнали, відомості, формування рейтингового балу 

успішності студентів, протоколи засідання стипендіальної комісії, накази про 

призначення академічної стипендії, реєстри виплат на перерахування. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1045 

«Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 08 лютого 

2017 року № 81 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 28 

грудня 2016 року № 1045».    

   У 2020 р. своєчасно проводились розрахунки з підприємствами, установами 

та іншими організаціями, вносились платежі, обов’язкові внески до місцевого 

бюджету. Економічні взаємовідносини з підприємствами, організаціями та 

установами здійснювались на основі двосторонніх договорів в межах 

бюджетних асигнувань. У 2020 році було укладено 107 господарських 

договорів.  

Для підтримки належного санітарного стану в коледжі проводиться 

щоденне прибирання в приміщеннях та місцях загального користування з 

використанням дезінфікуючих та миючих засобів, періодично проводиться 

дератизація приміщень.   

Навчальний заклад має стабільне фінансово-економічне становище 

завдяки дотриманню у встановленому порядку обслуговування та використання 

бюджетних коштів. Протягом навчального року забезпечено цільове та 

раціональне використання коштів загального і спеціального фондів місцевого 

бюджету. Директором здійснюється постійний контроль за фінансово- 

бюджетною дисципліною, видавалися накази про якомога раціональніше 
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використання бюджетних коштів. Протягом навчального року бухгалтерією 

коледжу ведеться щомісячний аналіз надходжень та використання бюджетних і 

спеціальних коштів. Основним завданням залишається складання та 

затвердження в установленому порядку річного кошторису доходів і видатків 

навчального закладу, штатного розкладу,  тарифікаційних списків, проекту 

бюджетної пропозиції, а також своєчасне подання фінансової та статистичної 

звітності, необхідної інформації про майновий стан коледжу. Умови, що 

закладені в колективному договорі, як правило, виконуються. Боргів перед 

фондами, організаціями коледж не має. Звіти про роботу нашого закладу 

здаються вчасно. Кошторисні призначення виконуються та контролюються 

директором. Юридичні та фінансові зобов’язання бухгалтерією своєчасно 

реєструвались у ГУДКСУ у Закарпатській області . Все майно, яке знаходиться 

на балансі коледжу, ефективно використовується в освітньому процесі та 

знаходиться на зберіганні у матеріально - відповідальних осіб. Фактична 

наявність та умови зберігання матеріальних цінностей перевіряється щорічно 

інвентаризацією.Дирекцією коледжу ведеться постійний контроль за 

ефективним використанням майна та енергоносіїв.  

 

9. Додержання умов колективного договору, Статуту коледжу.  

В коледжі є первинна профспілкова організація, студентський 

профспілковий комітет, адміністративна рада навчального закладу, рада 

студентського  врядування. Налагоджено співпрацю з ними та забезпечено 

участь їх у громадському самоврядуванні, обговоренні основних питань 

діяльності закладу. Заохочення працівників здійснювалось за погодженням 

зпервинною профспілковою організацією. Впродовж звітного періоду трудові і 

соціально-економічні відносини між адміністрацією та трудовим колективом, 

захист прав та інтересів працівників коледжу регламентувались та 

врегульовувались відповідно до чинного Колективного договору. Колективним 

договором передбачено розробку, фінансування та виконання комплексних 

заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки і гігієни праці  та 

виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, 

запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань, 

аварій та пожеж, проведення заходів з охорони праці.  Вівся контроль за станом 

виконання Колективного договору між роботодавцем  та виборним органом 

первинної профспілкової організації   на 2018-2021 роки, розуміючи  що  

виконання мною умов Колективного договору – обов‘язкове. На виконання 

зобов’язань адміністрації щодо впровадження системи інформування трудового 

колективу про результати економічної діяльності та фінансовий стан закладу, 

виконання соціальних програм та перспективи його розвитку на сайті коледжу 

оприлюднено звіт директора за 2019 рік щодо виконання умов контракту, 

річний звіт про результати фінансової діяльності, звіти про використання 

коштів в розрізі бюджетних програм, кошторис та штатний розпис на 2020 рік. 

У коледжі використовуються загальноприйняті та власні форми морального та 

матеріального заохочення учасників освітнього процесу відповідно до умов 

Колективного договору. Порушень щодо виконання Колективного договору 
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немає. Спірних питань між сторонами про порушення умов Колдоговору 

протягом звітного періоду не виникало. 

             Первинна профспілкова організація приділяла постійну увагу до 

працівників: виділялись кошти  з нагоди ювілеїв та знаменних дат, на 

поховання співробітників. Діти та онуки працівників отримали подарунки до 

Новорічних свят (цукерки). 

Аналіз виконання Колективного договору між адміністрацією і трудовим 

колективом свідчить про повне дотримання адміністрацією принципів 

соціального партнерства, взаємної відповідальності у соціально-економічних і 

трудових відносинах. 

           У зв’язку з перейменування  на Комунальний заклад «Ужгородський 

музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» Закаратської обласної ради 

рішенням  обласної ради 16.07.2020  №1771 затверджено нову редакцію 

Статуту. Всі умови Статуту дотримуються. 

 

10. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань 

діяльності навчального закладу.  

          Вся робота зі звернень громадян здійснювалась відповідно до Закону 

України від 02.10.1996 р. № 393/96  «Про звернення громадян», інструкції з 

діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого 

самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 р. № 348, 

Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на 

звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування». 

Ведеться «Журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян». Графік 

особистого прийому директора та заступників визначений відповідно до наказу 

директора «Про організацію особистого прийому громадян в коледжі» і 

наглядно доведений біля приймальної директора. Відповіді на звернення 

громадян надаються вчасно. Питання про стан роботи із звернень громадян 

постійно заслуховується на адміністративній раді. 

11. Стан виконавчої та трудової дисципліни. 

              За звітній період фінансова та статистична звітність, відомості про 

майновий стан, стан навчально-виховної роботи закладу до Департаменту 

культури та  Департаменту науки і освіти Закарпатської облдержадміністрації, 

держстатистики та інших установ подавались своєчасно. 

Порушень в термінах надання навчальним закладом звітності або зауважень до 

якості інформації не надходило. За звітний період заходи адміністративного 

впливу по відношенню до директора коледжу  не застосовувались. 

Важливою умовою ефективної діяльності коледжу є належна трудова та 

виконавська дисципліна працівників, яка регламентується Правилами 

внутрішнього  розпорядку. 

Трудові та соціально-економічні відносини між адміністрацією і працівниками 

регулювалися Колективним договором на 2018-2021 роки. Трудова та 

навчальна дисципліна забезпечується створенням необхідних організаційних та 
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економічних умов для нормальної ефективної роботи, свідомим ставленням 

до праці та навчання, а також заохоченням до сумлінної праці. 

Прийняті на роботу працівники ознайомлені під розписку з їх функціональними 

обов’язками, посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього розпорядку, 

Статутом коледжу та Колективним договором. 

У 2020 році фактів поновлень на роботі працівників за рішенням суду, 

звільнених з ініціативи коледжу, не було. Звільнення, які мали місце, 

проводились з неухильним дотриманням усіх вимог чинного трудового 

законодавства та іншими нормативно-правовими актами України. 

12. Вживання заходів до запобігання проявам корупції та хабарництва в 

коледжі. 

В Коледжі  призначено уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції серед працівників Коледжу.Діяльність уповноваженого 

висвітлюється на офіційному вебсайті Коледжу в розділі «Запобігання 

корупції»: 

Антикорупційна програма 

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЙ 

План заходів спрямованих на запобігання корупційним проявам 

Положення про уповноважену особу 

Звіт про організацію роботи із запобігання та протидії корупції  

ЗАКОН УКРАЇНИ Про доступ до публічної інформації 

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо діяльності уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції 

ІНФОРМАЦІЯ щодо найбільш поширених запитань про викривачів корупції, 

гарантії захисту їх трудових прав та умови отримання винагороди викривачем 

Викривачі корупції та гарантії їх захисту за законодавством України 

Повідомити про корупційне правопорушення 

Щодо правового статусу викривача у провадженні про адміністративні 

правопорушення, пов’язані з корупцією 

Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації роботи із повідомленнями про 

корупцію, внесеними викривачами  

Конфлікт інтересів 

План тренінгів-2020 

Розяснення щодо фінансового контролю 

Увага! Подання декларації! 

Форма декларації 

Порядок перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції подала 

інформацію  щодо діяльності  уповноваженого підрозділу (уповноваженої 

особи)  з питань запобігання та виявлення корупції  та анкету самооцінки за І 

півріччя 2020 року  в Національне агентство з питань запобігання корупції. 

 Протягом 2020 року здійснена належна робота для запобігання і протидії 

корупції в коледжі, а саме: 

http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz.pdf
https://nazk.gov.ua/uk/departament-perevirky-deklaratsij-ta-monitoryngu-sposobu-zhyttya/metodychni-rekomendatsiyi-sub-yektam-deklaruvannya/
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korup1.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korup2.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz4.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz3.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz5.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz5.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz6.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz6.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz7.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Povidomyty_pro_korup_pravoporush.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Shchodo_pravovogo_statusu_vikrivacha.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Shchodo_pravovogo_statusu_vikrivacha.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Shchodo_osoblivostey_perev%C3%ADrki_pov%C3%ADdomlen.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Shchodo_osoblivostey_perev%C3%ADrki_pov%C3%ADdomlen.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz8.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/Korupz8.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Konflikt_interesiv.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Plan_treningiv-2020.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Rozjasnennya_shchodo_fin_kontr.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Uvaga!Podannia_deklaratsii.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Forma_deklaratsii.pdf
http://muzdepartament.uz.ua/public/Korupzia/2020/Poriadok_perevirky_faktu.pdf
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- надавали роз’яснювальну, методичну, консультаційну допомогу 

працівникам та студентам з питань антикорупційного законодавства; 

- забезпечили своєчасне, у повному обсязі подання працівниками коледжу 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру ; 

- забезпечили спільно з директором прозорість вступної кампанії шляхом 

профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл, висвітлення її у засобах 

масової інформації, на веб-сайті коледжу і на спеціальних стендах, доступних 

широкій громадськості; 

- залучення  органів студентського самоврядування; 

- залучали представників органів студентського самоврядування  до участі у 

розгляді питань про призначення стипендій, відрахування та поновлення; 

- посилено контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, 

достовірністю ведення бухгалтерського обліку, збереженням  майна. 

- регулярно здійснюється контроль за закупівлею товарно- матеріальних 

цінностей, товарів, робіт та послуг для потреб коледжу, що  здійснюється 

відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»;  

- постійно контролюється процес поточних і капітальних ремонтів приміщень 

коледжу та виконання укладених договорів підряду на дані види робіт. 

         З метою запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва під час 

проведення семестрових екзаменів та вступних випробувань, дотримання норм 

діяльності, визначених законодавством та нормативними актами в галузі освіти, 

забезпечення відкритості і прозорості освітнього процесу директором  

видаються відповідні накази, які доводяться до відома колективу. Ці питання 

обговорюються на засіданнях Педагогічної ради коледжу. Перед керівниками 

підрозділів ставиться питання про особистий контроль за забезпеченням 

недопущення порушень законодавства. 

З метою забезпечення належного контролю та оперативного реагування 

на можливі факти порушень і зловживань, а також для надання інформаційної 

та методичної допомоги студентам в коледжі існує консультаційний телефон 

довіри (63-19-50), інформація про який постійно розміщена на стенді коледжу, 

впроваджена «скринька довіри» та електронна пошта. Викладацький колектив, 

студенти та їх батьки постійно інформуються про заходи щодо запобігання 

проявів посадових зловживань, корупції та хабарництва, які проводить МОН 

України. Прозорості навчального процесу сприяють також батьківські збори, 

які традиційно проводяться в коледжі.  

Моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, професійного 

спілкування викладачів та студентів, уникнення дій на основі приватного 

інтересу та конфлікту інтересів, виключення із практики академічної діяльності 

проявів хабарництва за отримання будь-яких переваг у освітній та 

дослідницькій діяльності закріплені в «Положенні про академічну 

доброчесність», введеного в дію наказом директора № 146 від 17.12.2018р. 

Зборами трудового колективу комунального вищого навчального закладу 

«Ужгородський музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закрпатської обласної 

ради 26 грудня 2019 року розглянута та схвалена Антикорупційна програма на 

2020-2021 роки. 
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         Протягом 2020 р. в коледжі не зафіксовано випадків вчинення 

корупційних правопорушень та зловживань. 

          Згідно статті 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти  

Закону України «Про освіту» та наказу МОН України № 166 від 19.01.2015р. 

«Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних 

закладів», вся інформація про роботу коледжу оприлюднюється та постійно 

оновлюється на вебсайті . 

          З метою створення конкурентного середовища у сфері державних 

закупівель, запобігання проявам корупції, забезпечення прозорості процедур 

закупівель товарів, робіт та послуг за кошти обласного бюджету, досягнення 

оптимального і раціонального їх використання, відповідно до ст. 11 Закону 

Україну «Про публічні закупівлі», наказу Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного 

положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб)», в Коледжі 

створений Тендерний комітет та затверджено Положення про Тендерний 

комітет.Тендерний комітет проводить засідання.Так за 2020 рік проведено 54 

засідань,які висвітлені в протоколах.Річний план закупівель та додаток до нього 

своєчасно оприлюднюється на вебсайті коледжу. Всі плани закупівель 

опубліковані  на електронному майданчику zakupki.prom.ua.Інформація щодо 

проведення тендерних процедур постійно висвітлюється на вебсайті коледжу 

  2020 році проведені перевірки Головним управлінням Пенсійного фонду 

України в Закарпатській області -2 рази, Державним архівом Закарпатської 

області. Порушень не виявлено.   

 

13.Організаційно-громадська діяльність директора 

Протягом звітного періоду представляла Коледж у складі колегії 

департаменту культури Закарпатської ОДА, атестаційної комісії, є головою 

методичного обєднання мистецьких шкіл Закарпатської області,голова 

Закарпатського обласного відділення Національної Всеукраїнської музичної 

спілки.  

14. Завдання на 2021 рік. 

У коледжі сформовано високопрофесійний педагогічний колектив, 

здатний забезпечити підготовку фахівців на сучасному високому рівні, створені 

достатні умови для плідної роботи працівників і студентів. 

 Це свідчить про наше прагнення бути сучасним навчальним закладом, 

потрібним суспільству. 

 Серед основних завдань колективу на 2021 рік: 

1. Збереження контингенту студентів.  

2. Профорієнтаційна робота.  

3. Зміцнення кадрового потенціалу, залучення провідних та молодих фахових 

викладачів 

 4. Використання різних методів навчання та сучасних педагогічних технологій 

з метою надання якісних освітніх послуг в умовах запровадження посилених 

протиепідемічних заходів. 

 5.Формувати позитивний імідж коледжу як сучасного 

конкурентноспроможного на ринку праці освітнього закладу.  
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6. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

7. Продовжити розвивати матеріально-технічну базу. 

8.Проведення всіх необхідних протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19.  

9.Продовжити роботу по налагодженню міжнародних зв’язків.  

10. Налагодження зв’язків з провідними роботодавцями та органами місцевого 

самоврядування.  

11. Інтеграція до світового освітнього та наукового простору 

Безперечно, що директор не сам керує таким великим  закладом освіти, а 

спирається на тісну співпрацю керівництва коледжу, колективу педагогічних 

працівників, співробітників та студентів, голів ЦКта кураторів академгруп 

  Щиро усім дякую за ваші старання і віддану працю. Думаю, що разом ми 

розв’яжемо всі важливі проблеми, які перед нами стоять. Вірю у вас і надіюся 

на вашу високу свідомість.Сьогодні головне – це здоров’я,берегти себе та 

оточуючих. 

 

 

 

 

29.01.2021 р. 

Директор  комунального  

закладу «Ужгородський музичний  

фаховий коледж імені Д.Є.Задора» 

Закарпатської обласної ради                                                 Світлана Стегней  

 

 
  

  


