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За звітний період з 01.01.2019 -01.01.2020  року моя робота була 

направлена на здійснення основних правових, організаційних, фінансових засад 

функціонування коледжу, створення умов та забезпечення навчального процесу 

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

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

вищу освіту»,  іншими законами України, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів України, нормативно-правовими актами центрального органу 

виконавчої влади України в галузі освіти і науки, іншими нормативно-

правовими актами України, актами Закарпатської обласної ради, Закарпатської 

обласної державної адміністрації, а також цим Статутом і локальними 

нормативно-правовими актами Коледжу. 

           Важливими питаннями на які постійно акцентувалась увага – підготовка 

висококваліфікованих кадрів, виконання регіонального замовлення по 

підготовці спеціалістів, додержання умов колективного договору, 

працевлаштування випускників, збереження контингенту студентів, зміцнення 

та збереження матеріально-технічної бази навчального закладу,  організація 

охорони праці та пожежної безпеки, зміцнення трудової дисципліни, економне 

використання та збереження комунального майна, фінансова дисципліна, 

раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, своєчасне подання 

Вищому органу встановленої статистичної, бухгалтерської звітності. 

          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.  

Відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту» № 2745-УІІІ від 06 

червня 2019 року, який 09 серпня 2019 набув чинності коледж набув статусу  

закладу фахової передвищої освіти і в рамках імплементації Закону  розпочато 

процес  приведення установчих документів у відповідність  до Закону України 

«Про фахову передвищу освіту». Підготовка молодших спеціалістів у коледжі 

буде продовжуватись до 2024 року, до випуску останніх груп прийому 2019 

року.  У 2020 буде здійснено перший прийом на підготовку фахових молодших 

бакалаврів.  

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 13 листопада 2019 року 

№ 982-л, комунальному вищому навчальному закладу «Ужгородський 

музичний коледж імені Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради оформлено 

ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти . 

Державною службою якості освіти був здійснений контрольний захід. 

Предметом здійснення заходу державного нагляду (контролю) було дотримання 

законодавства у сфері вищої освіти.    

1.Організація освітнього процесу.  

Освітня діяльність Коледжу базується на принципах: 

– впровадження у навчально-виховний процес нових, прогресивних 

сучасних педагогічних технологій, науково-методичних досягнень;  
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– інтеграція освіти і науки шляхом активного використання наукових 

досліджень і методів інноваційного характеру у навчально-виховному процесі;                 

           – впровадження методики безперервності освіти, надання можливості 

постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки і 

перепідготовки;  

– задоволення освітніх потреб студентів відповідно до їх інтересів, 

здібностей та потреб суспільства; 

 – використання державних стандартів вищої освіти як обов’язкового 

мінімуму змісту освіти і змісту навчання;  

– мобільність підготовки фахівців щодо задоволення вимог ринку праці; 

– інтеграція до європейського та світового освітніх просторів; 

– моніторинг якості освіти, забезпечення його прозорості, сприяння  

розвитку громадського контролю; 

           – незалежність освітньої діяльності від впливу політичних партій 

громадських та релігійних організацій; 

–гуманізм, демократизм, патріотизм, пріоритетність загальнолюдських 

духовних цінностей. 

Свою діяльність педагогічний колектив проводив згідно із затвердженим 

планом навчально-виховної роботи закладу та відповідно до статутних 

положень.  

Головними завданнями коледжу у 2019 році були: 

 − здійснення освітньої діяльності з ліцензованої спеціальності, яка 

забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст; 

 − здійснення творчої, мистецької, культурно-освітньої та 

спортивнооздоровчої діяльності; 

 − забезпечення виконання регіонального замовлення;  

− сприяння працевлаштуванню випускників; 

 − забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання 

студентів у дусі українського патріотизму та поваги до Конституції України;  

− підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня громадян.  

Основними напрямками діяльності коледжу є: 

 − підготовка згідно з регіональним замовленням для забезпечення потреб 

у фахівцях підприємств та організацій, заснованих на різних формах власності;  

          − культурно-освітня, науково-методична та видавнича діяльність; 

          − фінансово-господарська робота;  

          − міжнародна діяльність. 

1.1 Формування контингенту студентів 

Важливим напрямком роботи педагогічного колективу коледжу є 

збереження і стабільність контингенту студентів. Результати цієї роботи 

обговорюються на педагогічних, виробничих, адміністративних радах на 

засіданнях циклових комісій.. З'ясовуються та узагальнюються причини 

відрахування студентів, плануються заходи щодо збереження контингенту.  

Контингент студентів на  01 .10. 2019 року  становив 250 студентів денного 

відділення,які навчалися за кошти місцевого бюджету. Весь рух студентів 

відображено у ЄДЕБО. 
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Хочеться відмітити, що у 2019  році відбулося ряд позитивних змін у 

наборі здобувачів вищої освіти. Порівняно з попередніми роками, значно зріс 

обсяг регіонального замовлення:  

Спеціальність 2018 рік 2019 рік 

025«Музичне  мистецтво» 59 75 

Цьому посприяла активізація профорієнтаційної роботи серед випускників 

мистецьких шкіл,  підвищення рейтингу та іміджу Коледжу. Перед навчальним 

закладом стоїть завдання - забезпечення високої якості підготовки фахівців, а 

це можливо, завдяки якісного складу контингенту майбутніх студентів. Значна 

увага адміністрацією Коледжу приділялась саме формуванню контингенту 

студентів. Немало важливу роль в формуванні контингенту студентів відіграє 

профорієнтаційна робота. І тому, використовуючи різноманітні форми 

профорієнтаційної роботи та планування проведення вступної кампанії 

спрямовані на активне формування контингенту студентів. 

  На основі проведеного аналізу роботи дирекції та циклових комісій з 

організації, планування і формування контингенту студентів, виконання умов 

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

система профорієнтаційної роботи є стабільною, форми цієї роботи адекватні 

поставленим завданням і практично повністю забезпечують набір студентів в 

ліцензованих обсягах. З метою раціональної організації та ефективного 

проведення профорієнтаційної роботи проводилась роз’яснювальна робота з 

актуальних питань вступної кампанії серед випускників шкіл, було проведено 

декілька «Днів відкритих дверей» на яких була присутня велика кількість 

потенційних абітурієнтів, організовувались виїзди викладачів коледжу в усі 

райони області, залучались викладачі до проведення обласних учнівських 

музично-теоретичних  олімпіад та конкурсів індивідуальних виконавців серед 

учнів мистецьких шкіл області.         

Значна кількість публікацій у засобах масової інформації та декілька  

передач на провідних телевізійних каналах  були спрямовані  на роз’яснення 

особливостей вступної кампанії 2019 року та мали за мету популяризацію 

спеціалізацій нашого закладу  серед вступників. Коледж традиційно приймав 

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

організованого Ужгородським міським центром зайнятості.  

На підготовчому етапі до проведення вступної кампанії: 

1) розроблені та затверджені необхідні документи, що узгоджують роботу 

всіх ланок приймальної комісії, зокрема: річний план роботи приймальної 

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

предметних екзаменаційних комісій, комісії по проведенню співбесіди, 

апеляційних комісій, накази про склад технічної комісії, відповідальних за 

роботу системи «Електронний вступ» тощо; 

2) своєчасно надані департаменту культури пропозиції  щодо обсягів 

регіонального замовлення  у 2019 році; 

3) у встановлені терміни підготовлені та затверджені програми творчих 

конкурсів з  фахових дисциплін; 

4) своєчасно підготовлені програми та екзаменаційні матеріали, довідкова 

інформація і бланкова продукція до вступної кампанії тощо 
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відповідно до нових форм документів для проведення вступної кампанії до 

вищих навчальних закладів України у 2019 році, затверджені наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13.02.2019  №179 «Про затвердження 

форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти», 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 березня 2019 р.  

за № 233/33204. 

5) Своєчасно затверджений розклад вступних випробувань. 

З метою запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням, 

хабарництву під час проведення вступної кампанії виданий  наказ директора № 

5 від 04.01.2019 «Про запобігання правопорушенням, посадовим зловживанням 

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

«Скриньки побажань і зауважень щодо роботи Приймальної комісії». 

Наказом директора № 154 від 28.12.2018р. 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 вищих 

навчальних закладів у 2019р., Правил прийому в 2019 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 ВНЗ у 2019 році і «Правил прийому до комунального вищого 

навчального закладу Ужгородський  музичний коледж імені Д.Є.Задора 

Закарпатської обласної ради в  2019 році». 

Рейтингові списки та рекомендації до зарахування оприлюднені на стенді 

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

вступників на місця за регіональним  замовленням сформовані в Єдиній 

державній електронній базі з питань освіти у терміни, зазначені Правилами 

прийому та оприлюднені . 

       Наказом директора №21 від 23.02.2019 були створені  предметні 

екзаменаційні та технічна комісія.  

Наказом директора № 22 від 22.02.2019 затверджений склад апеляційної 

комісії. 
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        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». 

       Колектив Коледжу в цілому і приймальна комісія, зокрема, провели значну 

роботу, в результаті  якої обсяги регіонального замовлення в  2019 

році виконано в повному обсязі.  

       План регіонального замовлення на навчання зі спеціальності 025 Музичне 

мистецтво, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста     

доведеного наказом  Департаменту культури Закарпатської ОДА № 97/1 від 

02.05.2019 «Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку 

молодших спеціалістів у 2019 році комунальному вищому навчальному закладі 

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

ради в обсязі 75 чоловік виконаний. 

1.2 Практична підготовка 

           Практична складова освітнього процесу в контексті сучасних тенденцій 

розвитку вищої освіти є визначальною частиною освітньопрофесійної програми 

підготовки висококваліфікованих фахівців, необхідною ланкою освітнього 

процесу. Ступінь готовності студентів до майбутньої професійної діяльності 

визначається рівнем сформованості їх професійних здібностей на основі 

закріплення та розширення теоретичних і методичних знань зі спеціальності та 

вироблення умінь й навичок свідомо застосовувати їх в самостійній 

викладацько-творчій роботі, що і забезпечується системою практичної 

підготовки. 

            Практичне навчання студентів коледжу проводиться відповідно до 

діючих галузевих стандартів вищої освіти, варіативних компонентів освітньо- 

кваліфікаційних характеристик і наскрізних програм практик, які розроблені 

цикловими комісіями. Практична підготовка студентів регламентується 

Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України затвердженого  наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 

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

року № 351 і навчальним планом. Послідовність практики визначається 

навчальним планом і графіком навчального процесу, який складається щорічно 

та затверджується директором коледжу. Зміст практики визначається 

програмами практики. Навчальні практики проводяться в коледжі під 

керівництвом викладачів. Зміст звітів відповідає програмам практик. Звіти 

захищаються на засіданні циклової комісії та за результатами захисту 

виставляються оцінки. Усі види практик забезпечені робочими програмами та 

методичними матеріалами. Виконання студентами вимог робочих програм усіх 

видів практик забезпечує формування у студентів грунтовних практичних 

навичок майбутньої професійної діяльності. 

У процесі професійної підготовки студентів увага викладачів-

консультантів завжди акцентується на: 

- розвитку творчих здібностей студента; 

- самостійності студента; 

- умінні студента приймати рішення; 
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- 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»); 

- 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»); 

- 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 реалізується конституційне право випускників на вільний вибір місця 

подальшої роботи. 

За виконанням заходів щодо працевлаштування випускників 

здійснюється постійний контроль. На протязі навчального року це питання 

заслуховувалося на Адміністративній раді коледжу та раді кураторів 

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

бесіди з питання працевлаштування, зустрічі з роботодавцями. 

          В коледжі створений Підрозділ по сприянню працевлаштування 

випускників, в який входять: директор коледжу, заступник директора, голови 
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циклових комісій, викладачі, представники студентського самоврядування. В 

коледжі постійно проводиться моніторинг якості підготовки молодших 

спеціалістів. З метою сприяння працевлаштуванню у коледжі зокрема 

проводяться наступні заходи:  

• адміністрацією коледжу здійснюється постійна робота з керівниками 

підприємств-роботодавців для вивчення їх потреб випускників коледжу; 

• організовуються виїзні концерти випускників в мистецькі навчальні заклади; 

• направляються листи у відділи культури області про випуск фахівців; 

• налагоджена співпраця  з  Ужгородським  міським центром зайнятості, 

підприємствами та  установами.  

          Протягом багатьох років є традиційним проводити працевлаштування 

випускників. Так відповідно до наказу департаменту культури від 25.03.2019 № 

60, з метою забезпечення робочими місцями випускників 2019 року 03 квітня  

відбувся розподіл випускників мистецьких навчальних закладів І рівня 

акредитації, за участі керівництва департаменту культури 

облдержадміністрації, начальників міськрайвідділів та управлінь культури, 

керівників обласних установ культури та мистецтва і директорів мистецьких 

шкіл краю.Такий організований розподіл молодих спеціалістів управління 

культури Закарпатської ОДА організовує вже 13 років поспіль.  

    Під час розподілу  випускникам були запропоновані як направлення у 

розпорядження районних відділів культури, так і, здебільшого, вже визначені 

місця роботи в закладах культури та мистецьких школах області. 

       Тенденційно, чимало молодих спеціалістів іще до розподілу, проходячи 

практику на початку року, працевлаштувалися за фахом і зараз лише 

підтвердили намір надалі працювати в обраних колективах. Водночас, помітна 

частина випускників планує продовжити навчання у престижних навчальних 

закладах.  

Про високий рівень фахової підготовки випускників є атестація здобувачів 

вищої освіти: 

Спеціальність 

025 «Музичне мистецтво» 

2018 2019 

Випуск 56 57 

Якісна успішність 100% 99,5% 

Дипломи з відзнакою 19 22 

1.4 Навчально-методична робота 

Підготовка молодшого спеціаліста в в коледжі зі спеціальності  Музичне 

мистецтво здійснюється на підставі освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

освітньо-професійних програм, навчальних планів спеціальності, які 

затверджені у встановленому порядку.  

На підставі навчальних планів розроблений графік навчального процесу, 

який передбачає дотримання термінів навчання, практик та канікул, проведення 

підсумкового контролю. Порушень виконання графіку навчального процесу не 

було.  

На  підставі  навчальних програм викладачами розроблені робочі 

програми навчальних дисциплін, які схвалені на засіданнях циклових комісій та 

затверджені заступником директора з навчально-виховної  роботи. 
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Розклад занять складено на підставі робочого навчального плану. Він 

забезпечує виконання робочих навчальних програм. Розклад групових та 

індивідуальних занять постійний, складався на кожний семестр. 

Згідно з графіком навчального процесу розроблена і затверджена 

організаційно-планова документація: розклад проведення семестрових, 

перевідних, та державних іспитів, заліків, графіків проведення заліків з усіх 

видів практик, графіків консультацій. 

Навчальний процес в коледжі здійснюється в таких формах: 

- лекційні заняття; 

- практичні заняття; 

- семінарські заняття; 

- навчальна практика; 

- консультації; 

- самостійна позааудиторна робота студентів; 

- контрольні заходи (поточний контроль, проміжний контроль, 

семестровий контроль, державна атестація). 

Державна атестація випускників проводилася  у наступних формах –   

виконання сольних програм,  виконання ансамблевих творів, акомпанемент 

(концертмейстерський  клас), усний іспит з основ педагогічної майстерності, 

хорознавства  та методики роботи з хором (спеціалізація «Хорове 

диригування»), теорії музики, музичної літератури і фольклору (спеціалізація 

«Теорія музики). На засіданнях циклових комісій було обговорено та 

погоджено програми виступів випускників зі спеціального класу, класу 

ансамблю, питання для білетів з  основ педагогічної майстерності тощо.       

Викладачами, головами циклових комісій, заступником директора  з 

навчально-виховної роботи розглянуто і затверджено перелік наочних 

посібників,   матеріалів довідкового характеру для використання їх на 

державних іспитах (навчальні програми, посібники з музичної літератури, 

теорії музики, хорознавства, методики викладання, практичної роботи з хором, 

основ педагогічної майстерності тощо). 

Планування навчального навантаження та обліку виконання проводиться 

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  узгоджується з профспілковим комітетом коледжу. 

Усі навчальні дисципліни та види практик забезпеченні навчально-

методичним комплексами, в які входять 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 ілюструють 

конкретні теми навчальних занять,  завдання для поточного і рубіжного 

контролю знань, питання  колоквіуму, комплексні контрольні роботи.      

Ефективності навчального процесу сприяли такі заходи як: 

- засідання педагогічної ради; 

- засідання методичної ради; 
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- засідання циклових комісій. 

    На засідання педагогічної ради коледжу виносились питання 

організаційного, проблемно-методичного, навчально-виховного характеру, 

пов'язані з удосконаленням навчально-виховного процесу, а саме:  

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

завдання  на 2019-2020 навчальний рік; 

- звіт про  результати  прийому на навчання до комунального вищого 

навчального закладу «Ужгородський музичний коледж імені 

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

- звіт голови  екзаменаційної комісії, доцента Львівської 

національної музичної академії імені М.В.Лисенка, заслуженого 

артиста України Драгана М.Т. про проведення державних екзаменів 

у 2019 році; 

- затвердження комплексного плану роботи комунального вищого 

навчального закладу «Ужгородський музичний коледж імені 

Д.Є.Задора» Закарпатської обласної ради на 2018-2019 н.р.; 

- адаптація студентів  І курсу до навчального процесу; 

- про організацію профорієнтаційної роботи; 

- про організацію та проведення спортивно-масової роботи; 

- результати проведення директорських контрольних робіт з 

предмету «Іноземна мова» та аналіз рівня навчальних досягнень 

студентів з української мови в контексті підготовки до ДПА у 

формі ЗНО; 

- стан охорони праці та безпеки  життєдіяльності; 

- стан викладання предмету «Біологія»; 

- результати зимової  та літньої заліково-екзаменаційних сесій та 

аналіз успішності студентів; 

- результати проходження студентами всіх видів практики; 

- про стан відвідування студентами занять;  

- про допуск  студентів  ІУ курсу  до   складання  державних  

екзаменів; 

- про видачу атестатів про повну загальну середню освіту та 

дипломів молодшого спеціаліста; 

- про підсумки проведення державної підсумкової атестації 

Рішення педагогічної ради спрямовувались на вдосконалення підготовки 

майбутніх спеціалістів на належному теоретичному і практичному рівні.  

Для перевірки рівня знань студентів в коледжі використовувалися різні 

методи контролю: директорські контрольні роботи, письмові контрольні 

роботи,  усне опитування,  академконцерти, технічні заліки та інші види 

контролю. 

В коледжі  наявна навчально-методична документація, яка дає 

можливість забезпечити організацію навчального процесу на належному 

організаційному  та методичному рівні. 

Якість навчально-виховного процесу навчального закладу, його 

результати певною мірою залежать від викладача, його теоретичної підготовки, 

педагогічної та методичної майстерності. 
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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 здійснюються 

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.  

Методична рада коледжу працювала над вдосконаленням навчально-

методичної та навчально-виховної роботи. Були проведені засідання 

методичної ради та розглянуті такі питання:  

- пріоритетні напрямки освітньої діяльності на  2018-2019 н.р.; 

- про підготовку та проведення обласних методичних семінарів 

мистецьких закладів; 

- стан комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін 

циклової комісії «Фортепіано»; 

- про вивчення, узагальнення та оформлення перспективного 

педагогічного досвіду викладачів коледжу; 

- аналіз професійно-педагогічної компетенції викладачів, які 

атестуються; 

- результати вивчення методичної проблеми року «Комунікативна 

культура, педагогічна імпровізація – необхідні складові педагогічної 

майстерності викладача»; 

- підготовлено методичні доповіді «Роль інформаційно-комунікаційних 

технологій у формуванні професійних компетентностей студентів», 

«Процес вивчення музичного твору та його методико-виконавський 

аналіз», «Використання джерел інформаційного простору  у 

викладацькій діяльності»; 

- результати проведення відкритих прослуховувань з дисциплін 

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

«Методика викладання хорових дисциплін», «Методика викладання 

сольфеджіо», «Методика викладання музичної літератури». 

- підсумки роботи методичної ради  за  2018-2019н.р. 

Протягом року молоді викладачі відвідували заняття та виховні години 

досвідчених колег, брали участь у обговоренні цих занять, працювали з 

документацією тощо. 

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 
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дисциплін на належному рівні та спрямовують свою роботу на підвищення 

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

роботі вони використовують сучасні форми та методи роботи. Голови циклових 

комісій проводять індивідуальну роботу з викладачами-початківцями та 

викладачами-сумісниками. Все зорієнтовано на кінцевий результат – підготовку 

всебічно розвиненої особистості майбутнього фахівця. Цикловими комісіями 

вивчався передовий педагогічний досвід, проводились відкриті заходи, 

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

і мистецтва. Активними учасниками цих заходів були студенти. Циклові комісії 

постійно поновлювали комплекси методичного забезпечення. 

Викладачами коледжу було проведено 16 відкритих  занять.  

Викладачами коледжу за звітний період підготовлено методичні розробки, 

реферати, доповіді, методичні рекомендації. 

Слід відмітити такі:  

Циклова комісія «Фортепіано»: 

 «Проблеми сценічного хвилювання у музикантів-виконавців» (викладач 

Шутко Н.Ю.); 

 «Особливості артикуляції та педалізації у різних типах фактури в 

акомпанементах вокальних творів»  (викладач Сігеті О.В.); 

«Комунікативна культура та творча імпровізація – необхідні складові 

педагогічної майстерності» (викладач Данко М.В.); 

Циклова комісія «Оркестрові струнні інструменти»: 

«Підбір репертуару та його роль у формуванні виконавських навичок 

скрипаля» (викладач Шіпош Н.А.); 

«Комунікативна культура, педагогічна імпровізація – необхідні складові 

творчої педагогічної майстерності викладача» (викладач Томич М.В.); 

«Розвиток образного мислення та становлення позиційної та штрихової 

техніки скрипаля-початківця», «Сучасний підхід у вихованні майбутнього 

викладача-музиканта» (викладач Бунда С.П.); 

Циклова комісія «Оркестрові духові та ударні  інструменти»: 

«Психолого-педагогічні основи розвитку музичних здібностей» (викладач 

викладач Калинич А.А.); 

«Розвиток виконавського дихання в процесі навчання гри на духових 

інструментах» (викладач Попович Т.Б.); 

Циклова комісія «Народні  інструменти»: 

«Деякі питання основ виконавської майстерності домриста (викладач 

Вігула М.О.); 

Методичні рекомендації викладачам по класу баяна, акордеона. (викладач 

Собослой Є.К.);  

Циклова комісія «Хорове диригування»: 

«Особливості диригентської професії та диригентської педагогіки» 

(викладач Шіпош В.А.); 

«Комунікативна культура, педагогічна імпровізація  необхідні складові 

творчої педагогічної майстерності викладача» (викладач Зюбрицька О.Г.); 

Циклова комісія «Академічний спів»: 

«Дитячі голоси в контексті академізму» (викладач Глеба С.В.); 
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«А.Задор – визначний викладач вокалу II половини XX століття» 

(викладач Данканич  Г.М.) 

«Соул музика, як напрямок джазового вокального мистецтва» (викладач 

Комар І.Ю.); 

Циклова комісія «Теорія музики»: 

«Проблеми адаптації студентів I курсу до вивчення дисципліни 

«Сольфеджіо» у музичному коледжі»  (викладач Кашшай К.А.); 

«Український  дитячий музичний фольклор» (викладач Тюпа-Павай В.О.); 

Циклова комісія «Загальне фортепіано»:  

«Фортепіанні твори сучасних українських композиторів» (викладач 

Горячко І.В.); 

 «Методика роботи над поліфонічними творами» (викладач Гайнен Л.В.); 

Циклова комісія «Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-кекономічні 

дисципліни» 

«Формування та розвиток навичок критичного мислення на заняттях 

англійської мови»  (викладач Степанова М,В.) 

«З історії розвитку фізики: від Галилея до квантової фізики» (викладач 

Драшкаба М.І.); 

«Вплив занять фізичними правами на гармонійний розвиток майбутньої 

матері» (викладач  Луців І.О.); 

«Організація самостійної роботи на заняттях з біології» (викладач Кормош 

Н.І.). 

З метою підвищення професійного рівня викладачі коледжу приймали є 

участь у конференціях, майстер-класах тощо: 

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

Кінч Ю.С. – у  Міжнародній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м.Переяслав-Хмельницький); у 

ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Естетичні засади розвитку 

педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін» (м. Умань); у ІУ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Музичне мистецтво ХХІ століття: 

історія, теорія, практика» (м.Дрогобич); у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції розвитку науки і освіти в умовах поглиблення 

євроінтеграційних процесів», (м.Мукачево); 

- викладач циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти»  Шутко М.І.  

у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Новаторські ідеї в  

галузі струнно-смичкової педагогіки»; 

-  викладач циклової комісії «Теорія музики», викладач-методист, кандидат 

мистецтвознавства Росул Т.І. – у IІІ Міжнародній науково-

практичній конференції  «Сучасні  тенденції розвитку науки і освіти в 

умовах поглиблення євроінтеграційних проців» (м. Мукачево),   

Міжнародній науковій конференції «Дослідження та інноваційна освітня 

діяльність» (м. Київ); 
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- викладач циклової комісії «Теорія музики» Мокану Л.М. та Мадяр-

Новак В.В. – у ІУ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Музичне мистецтво ХХІ століття: історія, теорія, практика» (м. 

Дрогобич); 

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

Міжнародній науково-практичній конференції Михайло Шух:митець і час 

(м. Київ); 

- викладачі циклової комісії «Загальне фортепіано» Коцан О.М. та  Гайнен 

Л.В. –  у регіональній науково-практичній конференції (м.Львів). 

Викладачі циклових комісій постійно працюють над підвищенням свого 

фахового та методичного рівня. З метою обміну досвідом роботи  організовано 

та проведено творчі зустрічі:  

- майстер-клас завідувача кафедри спеціального фортепіано професора  

Львівської національної музичної академії імені М.В.Лисенка Ерміня 

Й.Ф.; 

- майстер-клас професора  Львівської національної музичної академії  

імені М.В.Лисенка Соколовського Ю.А.; 

- лекції  з музичної педагогіки та психології професора Національного  

педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова Завалко К.В. 

До участі в роботі журі Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів 

залучалися: 

Тетерюк-Кінч Ю.С. (Міжнародний фестиваль-конкурс «Талановиті діти 

України, м.Ужгород); 

Теличко Т.Ю. (Всеукраїнський конкурс піаністів ім. М.Обермана, м. 

Дніпро); 

Шутко М.І. ( Всеукраїнський конкурс альтистів та віолончелістів, м. 

Львів, Всеукраїнський фестиваль-конкурс  дитячих ансамблів і оркестрів 

«Зіграймо разом, Україно», м. Ужгород); 

Томич Ф.Ф.  (IІ Відкритий конкурс виконавців на духових та ударних  

інструментах імені Степана Томича, м. Ужгород). 

Підтримується також творчі зв’язки з  випускниками коледжу минулих 

років,  котрі продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. Так, відбулися концерти 

студентів Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського  

Шевченка Д., Гусєвої К., студентів Львівської національної музичної академії  

імені  М.В.Лисенка Король К., Френіс І., Салтикової О., Ганич К. 

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 дитячих мистецьких шкіл. 

Згідно плану роботи обласного методичного об'єднання проведено всі 

методичні семінари, конкурси, олімпіади, а саме:   

– цикловою  комісією «Фортепіано»  –  методичний семінар на тему  

«Робота над фортепіанними творами композиторів Закарпаття». (базові школи, 

відповідальні викладачі – Сокач М.Е., Туряниця О.В. Касо А.Й. Пал М.В. 

Савченко Н.В. Лоскоріх М.Ю. Тетерюк-Кінч Ю.С.,  Шутко Н.Ю. Теличко Т.Ю. 

Сігеті О.В.); 
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– цикловою комісією «Оркестрові струнні інструменти» – 

методичний семінар «Підбір репертуару та його роль у формуванні 

виконавських навичок скрипаля» (на базі Ужгородської ДМШ № 1 імені 

П.І.Чайковського, Ужгородської ДШМ, Мукачівської ДМШ № 1 імені 

С.Мартона, Виноградівської ДШМ ім. Б.Бартока, Хустсьої ДШМ (відповідальні  

викладачі – Бунда С.П., Лешко О.М., Томич М.В., Шіпош Н.А., Шутко М.І.); 

– цикловою комісією «Оркестрові духові та ударні інструменти» 

обласний методичний семінар на тему: «Раціональна постава при грі на 

духових інструментах. ЇЇ практичне значення» (на базі Перечинської ДШМ, 

куратор – Томич Ф.Ф.); 

– цикловою комісією «Народні інструменти» – обласний методичний 

семінар на тему: «Розвиток поліфонічного мислення в учнів мистецьких шкіл. 

Методика роботи над поліфонічним твором на уроці з спеціальності»  (на базі 

Ужгородської ДШМ, Середнянської ДШМ, Тересвянської ДШММіжгірської 

ДМШ, 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 «Народна пісня та пісні композиторів Закарпаття як складова частина 

репертуару дитячого колективу» (на базі  Мукачівської ДШМ №1 імені 

С.Мартона, відповідальний викладач –Шіпош В.А.); 

– цикловою комісією «Академічний спів»  – обласний методичний 

семінар на тему «Дихання як стерженева основа академічного співу»   (на базі 

Мукачівської ДШМ  відповідальний викладач –   Підгородська Н.М.); 

 – цикловою  комісією «Теорія музики» – методичний семінар  «Розвиток 

творчих здібностей на уроках сольфеджіфо ( на базі Чопської ДМШ, 

Новосільскої ДШМ, Драгівської ДШМ, Рахівської ДШМ та В.Лучківськолї 

ДШМ, відповідальні викладачі – Олійник Н.О., Світлик М.П., Пруднікова О.А., 

Бізіля Н.Ю., Пришляк Н.І.); 

– цикловою комісією «Загальне фортепіано» – обласний методичний 

семінар на тему «Розвиток ансамблевої гри на уроках загального фортепіано» 

(на базі Іршвавської ДШМ, відповідальний викладач Коцан О.М.). 

Були проведені наступні обласні конкурси та олімпіади:  

– УІІ обласний конкурс струнних ансамблів та оркестрів учнів 

мистецьких шкіл; 

– обласний конкурс солістів-вокалістів; 

– обласний конкурс учнівських ансамблів та оркестрів народних 

інструментів мистецьких шкіл.; 

– обласна музично-теоретична олімпіада; учнів випускних класів 

мистецьких шкіл; 

– обласний конкурс індивідуальних виконавців - учнів старших класів 

мистецьких шкіл. 

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., Шутко Н.Ю., Пал М.В., 

Лоскоріх М.Ю., Сігеті О.В.,  Савченко Н.В., Кудловська Н.М. 
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З метою підтримки талановитих дітей , їх подальшому вдосконаленню 

по фаху, профорієнтаційної роботи, проведена професійна робота викладачів в 

літній школі-таборі обдарованої творчої молоді  «Гармонія», де працювали 

викладачі: 

голова циклової  комісії «Фортепіано», заслужений працівник культури 

України  Сокач М.Е.;  

викладач циклової комісії «Фортепіано», Сігеті О.В; 

голова циклової  комісії «Оркестрові струнні інструменти» - викладач-методист  

Шіпош Н.А.; 

голова циклової  комісії «Оркестрові духові та ударні  інструменти»,  

заслужений артист України Томич Ф.Ф.; 

голова циклової комісії «Народні інструменти», викладач-методист, 

заслужений працівник культури України Стегней В.В. 

                     

       
 

  

      

 
 

Офіційний сайт коледжу – є одним із найдієвіших інструментів 

інформаційної роботи навчального закладу. Організовано роботу з 

представлення анонсів подій, новин та фоторепортажів з життя коледжанської 

спільноти. Інформація на сайті розміщується оперативно, з використання фото- 

і відеоматеріалів. За звітній період на сайті висвітлено усю освітню, методичну, 

фінансову діяльність колледжу, досягнення викладачів та студентів, тендерні 
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закупівлі. Для зручного та оперативного інформування громадськості коледж 

представлений офіційною сторінкою в соціальній мережі Facebook, де 

публікуються анонси подій, новини з життя коледжу, фото-та відеорепортажі. 

Реалізація основних завдань системи контролю знань здобувачів у коледжі 

досягається завдяки впровадженню системних підходів до оцінювання та 

комплексності застосування різних видів контролю. 

У звітному періоді проведено директорські контрольні роботи для визначення 

рівня залишкових знань здобувачів з гуманітарних, фундаментальних, 

професійних дисциплін. Підсумки проведених контрольних робіт 

обговорювалися на засіданнях педагогічної ради коледжу та предметних 

(циклових) комісій з розробкою заходів поліпшення якості підготовки. 

1.5 Навчально-виховна робота 

            Виховна мета закладу освіти – формування гармонійно розвиненої, 

соціально свідомої конкурентноздатної особистості, підготовленої до життя і 

праці в сучасному економічному, культурно-інформаційному просторі, здатної 

до самовизначення, самореалізації та самовдосконалення. Система виховної 

роботи проводиться з урахуванням специфіки коледжу, його традицій, 

інтересів, потреб, індивідуальних особливостей студентів та їх спеціалізації.          

            Виховна робота в коледжі проводилась відповідно до основних 

положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння соціальному становленню та 

розвиток молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю 

України», нормативно-розпорядчих документів Міністерства освіти і науки 

України, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді, стрижнем яких є 

національна ідея, що відіграє роль консолідуючого фактора в суспільному 

розвитку, спрямованого на вироблення активної життєвої позиції людини, 

наказів директора коледжу, плану виховної роботи на 2018- 2019 н. р.  

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. 



 18 

 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 

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. Фізичне виховання та утвердження 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. 

1.6 Фізично-оздоровча та спортивно-масова робота 

         Закон України «Про фізичну культуру і спорт» визначає цінність фізичної 

культури і спорту для здоров’я, фізичного і духовного розвитку населення. У 

статті 12 Закону України «Фізкультурно–правова діяльність у навчально–

виховній сфері та фізичне виховання» зазначено: «Фізичне виховання є 

головним напрямом впровадження фізичної культури і становить органічну 

частину загального виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних, 

морально–вольових, розумових здібностей та професійно–прикладних навичок 

людини. Фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових занять 

здійснюється відповідно до навчальних програм, затверджуваних у 

встановленому порядку». 
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          Згідно з Концепцією формування позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя у дітей та молоді в Коледжі належна увага приділяється 

фізкультурно-оздоровчій роботі серед студентської молоді. Для цього створені 

необхідні умови та розроблені заходи фізкультурно-оздоровчої спрямованості 

згідно з основними напрямками комплексної програми «Фізичне виховання – 

здоров’я нації»: щорічні весняні й осінні легкоатлетичні кроси, легкоатлетичні 

пробіги; спартакіади серед студентів; масові змагання й турніри з різних видів 

спорту. Проведено щорічний медичний огляд студентів. 

Протягом навчального року в коледжі проводились профілактичні заходи, 

спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх: 

лекція «СНІД – не залишаймось байдужими» (викладач МСП Кормош Н.І.)., 

зустріч з лікарем-фтізіатром Закарпатського обласного протитуберкульозного 

диспансеру Лях О.І. (до Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом), 

інформаційна година «Біохімія тютюнового диму та його дія на організм 

молодої людини» з переглядом документального фільму «Правда про куріння» 

(викладач МСП Кормош Н.І.). Проведена лекція «СНІД – те залишаймось 

байдужими» (викладач Захисту Вітчизни (ОМЗ) Кормош Н.І.). 

 В коледжі  проводяться турніри з настільного тенісу серед юнаків та  

 дівчат,турнір на першість з шашок  та  шахів.  

Студенти коледжу приймали участь в змаганнях з настільного тенісу на 

першість міста серед закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації. Виборовши  ІІ 

місце та в шаховому турнірі здобувши ІІІ місце. 

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

питань охорони праці , виробничої санітарії та протипожежної безпеки. 

Питання  створення належних умов, зміцнення матеріально-технічної 

бази, дотримання відповідних умов з охорони праці, протипожежної безпеки та 

безпеки життєдіяльності постійно знаходяться на контролі дирекції. Створено 

необхідну матеріально-технічну базу для організації та забезпечення 

повноцінного навчально-виховного процесу, здійснення науково-творчої 

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

дозволяє забезпечити проведення всіх видів занять.  

Протягом 2019  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 

навчально-виховного 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. 
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В коледжі аудиторії оснащені сучасними технічними засобами: 

проекторами, проекційними екранами та ноутбуками.  

Поновлення матеріально-технічної бази коледжу здійснюється щорічно. 

В поточному році придбано: 

Підручників на суму 9067грн. 

Підручники отримані від Департаменту освіти на суму 25630,00 грн. 

Література від Департаменту культури на суму 4896,00 грн. 

Ноутбук -2шт. та комп’ютери 5шт. на суму 81147,00грн. 

Музичні інструменти отримані від Департаменту культури,згідно програми на 

суму 31955,00 грн. 

Модем для газової котельні для обліку газу в сумі 9786,00 грн. 

Чохли для одягу в сумі 5999,00 грн. 

 Для великої концертної зали було придбано 301шт. театральних крісел на суму 

364147грн., карнизи з шторами на суму 44866грн. та коврова доріжка на суму 

5351грн.  

Проведено хімічну промивку системи опалення в сумі 84557грн. 

Проведено вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горища коледжу на 

суму 29862грн. 

Проведено підписку  періодичних видань на 2020 рік на суму 19981грн. 

Ремонтно-будівельні роботи проводились будівельними організаціями, які 

мають ліцензію на проведення ремонтно-будівельних робіт.  

Підрядними організаціями виконано такі роботи:  

-Капітальний ремонт великої концертної зали проведен на загальну суму 

1538599грн. 

-поточний ремонт покрівлі в сумі 84086,00 грн.; 

-поточний ремонт навчальних приміщень ( №7).  

Робота з охорони праці у 2019  році була спрямована на створення умов 

безпеки життя і діяльності учасників навчально-виховного процесу й 

запобігання травматизму та носила комплексний характер і здійснювалася за 

наступними напрямками: 

 контроль за додержанням у навчальному закладі законодавчих та 

інших нормативних актів з охорони праці; 

 розробка та виконання заходів відповідно до листів МОН України 

щодо посилення роботи із запобігання нещасних випадків, поліпшення умов 

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

праці та безпеки життєдіяльності; 

 розроблення, виконання і перегляд інструкцій з охорони праці, 

стандартів безпеки праці; 

 проведення інструктажів зі студентами; 

 контроль проведення вступного та повторного інструктажів в 

навчальних кабінетах; 

 проведення перевірки стану охорони праці в навчальному корпусі; 

 організація та контроль проведення цільових інструктажів зі 

студентами перед проведенням екскурсій; 

 контроль за дотриманням правил поведінки студентами на заняттях та 
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перервах; 

 проведення інструктивно-методичної роботи з учасниками навчально-

виховного процесу щодо проведення бесід, виховних годин, заходів з питань 

профілактики травматизму серед студентів коледжу, безпеки їх 

життєдіяльності, попередження шкідливих звичок та ін.; 

 організація і проведення інструктажів, навчання і перевірки знань 

працівників та інших учасників навчально-виховного процесу з охорони праці, 

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

усіма, кого приймають на роботу; 

 контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників 

спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту. 

Щодо забезпечення пожежної безпеки, в поточному році були 

впроваджені наступні заходи: 

 регулярне проведення інструктажів з питань пожежної безпеки; 

 регулярне проведення огляду приміщення коледжу та  прилеглої 

території щодо дотримання протипожежного режиму; 

 ознайомлення працівників з правилами техніки безпеки та 

організованої евакуації у разі виникнення небезпеки руйнування будівлі 

приміщення; 

 постійний контроль за протипожежним станом навчального закладу. 

Режим економії у коледжі здійснювався через забезпечення 

раціонального використання енергоресурсів, а також заходів, спрямованих на 

підвищення енергоефективності та розумне зменшення споживання 

енергоресурсів; заборону використання побутових електричних нагрівальних та 

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

завдань та функцій навчального закладу; здійснення щоденного обліку 

споживання теплової та електричної енергії, холодної води, корегування 

обсягів їх споживання з метою зменшення.   

           Організація роботи з охорони праці учасників навчально-виховного 

процесу в коледжі здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про 

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

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

заступники один раз на три роки проходять навчання та отримують відповідні 

посвідчення державного зразка. Кожного навчального року наказом директора 

призначаються відповідальні особи за охорону праці, з якими проводяться 

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

підрозділах зі співробітниками та студентами проводяться навчання та 

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

проводяться спеціальні навчання та інструктажі з питань охорони праці. 

Структурні підрозділи Коледжу укомплектовані аптечками першої медичної 

допомоги.  Випадків  виробничого травматизму не було. 

          Систематично проводяться заходи з охорони праці, а саме: 

випробовування опору заземлюючих контурів обладнання та стану ізоляції 

струмопровідних частин, придбання та заміна вогнегасників, оновлення 

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

будівель відповідає санітарним нормам, правилам охорони праці, безпеки 
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життєдіяльності та вимогам пожежної безпеки. Будівлі мають необхідне 

освітлення, електрозабезпечення, центральне водо-, теплопостачання, 

каналізацію. 

Аналіз витрат комунальних послуг 
Комунальні 

послуги 

2018 2019 Відхилення 

Електроенергія 20,2тис.кВтч 56,7тис.грн

. 

24,6тис.кВтч 72,1тис.грн +4,4 

тис.кВтч 

+15,4тис.грн

. 

Водопостачання 

водовідведення 

448 куб.м 5,2 тис.грн. 417 куб.м. 7,1 тис.грн. -31 куб.м. -0,9 тис.грн. 

Дощові стоки 1021куб.м. 6,6тис.грн. 1094куб.м. 9,5 тис.грн. +73куб.м. +4,0 тис.грн. 

Газопостачання 33,674 

тис.куб.м. 

437,6тис.гр

н. 

40,098 

тис.куб.м. 

468,3тисгрн. +6,424тис.к

уб.м. 

+30,7тис.грн

. 

 

Цілий ряд наказів сприяють ефективному вирішенню питань пов’язаних з 

дотриманням певних нормативно-законодавчих актів. 

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

журнали, графіки, нагладна документація.   

  

3. Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу. 

         Додаткові джерела фінансування, а саме кошти від оренди та окремі 

проведені заходи   дають змогу частково покращити матеріальну базу коледжу. 

В оренду здається площа, яка не використовується коледжем  як житлова 

і не використовується в навчальному процесі. Площа, здана в оренду, складає 

46,4 м² і використовується для кафе, що дає можливість харчування студентів 

та працівників.  

 

4.Кадрове забезпечення .  

Питання формування кадрового складу реалізуються на підставі чинного 

трудового законодавства, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

«Про фахову передвищу освіту». 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. 

 Адміністрація коледжу кожного навчального року аналізує кадрове 

забезпечення всіх спеціалізацій, планує поповнення його новими кадрами, веде 

підбір викладачів для професійного та практичного навчання серед випускників 

коледжу, які отримали у ВНЗ ІІІ-ІVрівнів акредитації освітньо-кваліфікаційний 

рівень магістра. До складу педагогічного колективу входять 

висококваліфіковані викладачі, які мають глибокі професійні знання і 

проводять заняття на належному фаховому та методичному рівні. Підвищення 

ефективності традиційних видів навчальних занять, впровадження нових 

активних форм навчання є основними напрямками в роботі викладачів з 

удосконалення якості викладання. Єдність навчального та виховного процесу – 

невід’ємний, пріоритетний принцип у діяльності педагогічного колективу. 
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Для дотримання кадрової дисципліни бухгалтерською службою і підрозділом 

по роботі з кадрами постійно проводиться перегляд штатного розпису коледжу, 

що дозволяє досягти більшого упорядкування структури коледжу відповідно до 

чинних вимог законодавства. 

Штатний розпис станом на 01.01.2019 року затверджено в розрізі структурних 

підрозділів та найменування посад.  

Відповідно до структури управління затверджено штатний розклад і 

укомплектовано кадровий склад працівників. Це один із визначальних 

чинників, що зумовлюють ефективність функціонування коледжу як 

соціальнопедагогічної системи. Робота старшого інспектора з кадрів 

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

нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України. 

Випадків порушення трудової дисципліни протягом року зафіксовано не було, 

поновлення на посади за рішенням суду в звʹязку з суперечливими ситуаціями 

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

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

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

Протягом року працівникам оголошувались подяки за бездоганне виконання 

службових обовʹязків та обовʹязків не передбачених посадовими інструкціями. 

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

повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальними органами про 

прийняття працівника на роботу» до фіскальної служби подавались 

повідомлення про прийняття працівника на роботу. Систематично здійснюється 

подання інформації до Ужгородського об’єднаного військового комісаріату, 

щодо військовозобовʹязаних та юнаків призовного віку. Кадрове забезпечення 

навчального закладу здійснювалось відповідно до штатного розпису, 

затвердженого Департаментом культури Закарпатської ОДА. Підбір кадрів 

здійснювався відповідно до нормативно-правових документів, згідно зі 

штатним розписом, з урахуванням ділових та професійних якостей викладачів 

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

формувати і розвивати професійні знання, вміння та навички працівників, 

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

закладу залежать від високопрофесійних працівників. 

 В 2018-2019 навчальному році педагогічну роботу здійснювали 108 

педагогічних працівників, з яких штатних педагогічних працівників –86, 

сумісників-22. Серед педагогічних працівників «Народні артисти України» -2, 

«Заслужені артисти України» -6, «Заслужені діячі мистецтв України» – 3, 

«Заслужені працівники культури України» -8, «Відмінник освіти України» -9, 

лауреати обласної премії імені Д.Є.Задора – 14 та 2 керівника колективів, 

кандидат мистецтвознавства – 1, кандидат педагогічних наук – 1. Одним із 

важливих аспектів зростання педагогічної майстерності викладачів є 

проведення атестації педагогічних працівників, яка визначає всебічну 

комплексну оцінку педагогічної діяльності викладача та його відповідність 

займаній посаді та рівню кваліфікації. У навчальному закладі атестація 

педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення 

«Про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом 
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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 2019 році атестувалось 9 педагогічних працівників коледжу . Всі педагогічні 

працівники пройшли курси підвищення кваліфікації. За результатами атестації:  

 -всім педагогічним працівникам підтверджено відповідність займаній посаді. 

 -підтверджено раніше присвоєні кваліфікаційні категорії - 5 педагогічним 

працівникам.  

-присвоєно кваліфікаційні категорії –4 педагогічним працівникам.  

Науковий ступінь «Кандидат мистецтвознавства» отримала викладач циклової 

комісії «Академічний спів» Данканич Г.М. В аспірантурі навчається 5 

викладачів та 2 викладачі є здобувачами ступеня доктора філософії. Викладачі 

всіх відділів, особливо випускних циклових комісій, підтримують тісні зв’язки 

з відповідними кафедрами Національної музичної академії імені 

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.  

          Необхідно звернути увгу на головній проблемі життєдіяльності коледжу– 

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

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

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

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

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

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

викладачам старшого покоління побажання –не відставати від вимог 

сьогодення. 

 

5. 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: 

Особливою увагою директора було є і буде питання соціального захисту та 

підтримки колективу, створення належних умов для роботи. 
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- 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 студентка, яка мала статус дитини-інваліда 

протягом навчального року  отримували соціальну стипендію 890 грн.  

-2 студентів, батьки яких визнані учасниками бойових дій отримували протягом 

року соціальну стипендію 890 грн.  

-1 студентці І курсу спеціалізації «Академічний спів»   виплачувалась соціальна 

стипендія в розмірі 2360 грн. щомісячно. Студентка забезпечувалась коштами 

на харчування. В кінці 2019 року студентка отримала матеріальну допомогу.  

- 4 студентів   отримували  протягом року щомісячну грошову допомогу членам 

профспілки соціально-незахищених  категорій в розмірі 750 грн.від обласного 

комітету профспілки працівників культури . 

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

здобуття звання лауреата Всеукраїнського та Міжнародного конкурсів, активну 

участь у громадській та концертній діяльності було премійовано  27 студентів в 

розмірі  500грн., 1 студентка в розмірі 244,24, 37 студентів в розмірі 440 грн., 1 

студену надана матеріальна  допомога  в розмірі 136грн.  

Студентам з багатодітних сімей, а також напівсиротам надається місце в 

гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтв (за потребою).  

Відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» педагогічним 

працівникам була надана допомога на оздоровлення у розмірі місячного 

посадового окладу при наданні щорічної відпустки та щорічна грошова 

винагорода в розмірі посадового окладу.  

Проводились всі виплати педагогічним та бібліотечним працівникам, 

працівникам коледжу.  

 

6. 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. 

        На офіційному сайті коледжу постійно подавалась інформація про 

досягнуті результати. 

 

 2018 рік 2019 рік 

Фонд заробітної 

плати 

12608760,00грн 14 017 984,00грн. 

Допомога на 

оздоровлення 

412200,00грн. 438853,00грн. 
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Щорічна грошова 

винагорода 

360700,00грн 406767,00грн.  

 

Премія 1 139 600,00грн. ( 9% від 

фонду оплати праці) 

808049,00грн. ( 6% від 

фонду оплати праці) 

 

Лікарняні 174800,00грн. 161863,00 грн. 

 

Стипендіальний 

фонд: 

за рахунок 

бюджету; 

грошова допомога 

за рахунок 

профспілки 

1428400,00грн.,  

 

1404400,00грн.  

 

 

 

24000,00грн. 

 

1570298,00грн., 

 

15394980,00грн. 

 

 

 

30800,00грн.  

 

7. 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. 

 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. 

 

8. Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи. 

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. 

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 



 27 

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 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.  

 

9.  Робота з обдарованими студентами. Участь у всеукраїнських та    

          міжнародних конкурсах. 

Студенти коледжу беруть активну участь у Міжнародних та 

Всеукраїнських конкурсах, обласних олімпіадах, міських заходах, де 

неодноразово ставали переможцями і призерами: 
 Дворницька Анастасія – лауреат ІІІ премії УІ Регіонального конкурсу 

хорових диригентів (м. Дрогобич) (клас викладача Козачук Н.І.). 
 Калюжна Наталія – лауреат ІІІ премії ІІ Відкритого конкурсу імені 

В.Барвінського (м. Тернопіль) (клас викладача Сокач М.Е.). 
 Пальок Вікторія – лауреат І премії ІІІ Відкритого конкурсу ДИРИГЕНТІВ 

оркестрів народних інструментів серед студентів ВНЗ (м.Львів) (клас викладача 

Стегней С.Н.). 

 

 Степанюк Альона – лауреат ІІ премії ІІІ Відкритого конкурсу ДИРИГЕНТІВ 

оркестрів народних інструментів серед студентів ВНЗ (м.Львів) (клас викладача 

Вігули М.О.). 
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 Солоділов Сергій – лауреат  ІІ премії Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв "Golden Lion" (м. Львів) (клас викладача Глеби С.В.). 
 Цуцкова Ніна – лауреат  ІІ премії Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв "Golden Lion" (м. Львів) (клас викладача Глеби С.В.). 
 Рахманова Діана – лауреат І премії в номінації «Естрадний вокал» УІ 

Міжнародному фестивалі дитячої та юнацької творчості «Весняний бал в 

Ужгороді» (клас викладача Комар І.Ю.). 
 Дешко Андріяна – лауреат І премії в номінації «Естрадний вокал» 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «МІСТО ЛЕВА» (м. Львів) (клас викладача 

Комар І.Ю.). 
 Фреган Марина – лауреат І премії в номінації «Естрадний вокал» 

Міжнародного фестивалю-конкурсу «МІСТО ЛЕВА» (м. Львів) (клас викладача 

Комар І.Ю.). 
 Дует у складі Банго Беати та Сабадош Вікторії – лауреати І премії в 

номінації «Естрадний вокал» Міжнародного фестивалю-конкурсу «МІСТО 

ЛЕВА» (м. Львів) (клас викладача Комар І.Ю.). 

 

 Урсу Захар – лауреат І премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на духових 

та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Калинича А.А.). 
 Добоні Мар’яна – лауреат І премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Поповича 

Т.Б.). 
 Білічак Владислав – лауреат І премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Томича 

Ф.Ф.). 
 Влад Аурел – лауреат І премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на духових 

та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Томича Ф.Ф.). 
 Сабов Віктор – лауреат І премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Томича 

Ф.Ф.). 
 Шеремета Вячеслав – лауреат ІІ премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Поповича 

Т.Ф.). 
 Петрище Віталій – лауреат ІІ премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Керечанина 

С.В.). 
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 Сабов Дмитрій – лауреат ІІ премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Томича 

Ф.Ф.). 
 Попп Адріан – лауреат ІІІ премії ІІ Відкритого конкурсу виконавців на 

духових та ударних інструментах імені С.Томича (клас викладача Томича 

Ф.Ф.). 
 Кунак Анастасія – лауреат ІІІ премії ІІ Всеукраїнського конкурсу вокалістів 

та виконавців на струнних та народних інструментах «Нове обличчя» (м.Київ) 

(клас викладача Підгородської Н.М.). 
 Гузинець Дар'я – лауреат ІІ премії ІІ Всеукраїнського конкурсу вокалістів та 

виконавців на струнних та народних інструментах «Нове обличчя» (м.Київ) 

(клас викладача Підгородської Н.М.). 
 Семсічко Даніель – лауреат ІІ премії ІІ Всеукраїнського конкурсу вокалістів 

та виконавців на струнних та народних інструментах «Нове обличчя» (м.Київ) 

(клас викладача Підгородської Н.М.). 
 Дует вокалістів у складі Кунак Анастасії та Петечел Андріани – лауреати ІІ 

премії ІІ Всеукраїнського конкурсу вокалістів та виконавців на струнних та 

народних інструментах «Нове обличчя» (м.Київ) (клас викладача Підгородської 

Н.М.). 
 Аннишинець Олеся – лауреат  І ступеня І Всеукраїнського фестивалю 

конкурсу «Перлина Закарпаття» (клас викладача Тетерюк-Кінч Ю.С.). 
 Тріо «Grazia» у складі Ганькович Мар’яни, Пальок Вікторії та Ковбаско 

Антоніни – лауреати  ІІІ ступеня УІІ Міжнародного конкурсу виконавців на 

народних інструментах «Арт-Домінанта» (м.Харків). 
 Попович Сергій – лауреат І премії Всеукраїнського конкурсу виконавців на 

класичній гітарі (м. Кривий Ріг) (клас викладача Стулішенка П.В.). 

 

 Маскаль Ірина – лауреат ІІІ премії Всеукраїнського конкурсу виконавців на 

класичній гітарі (м. Кривий Ріг) (клас викладача Стулішенка П.В.). 
 Макарова Олександра – лауреат ІІ премії Міжнародного конкурсу піаністів 

«ProArt 2019» (м. Хмельницький) (клас викладача Туряниці О.В.). 
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 Добоні Мар’яна – лауреат  ІІ ступеня ІУ Всеукраїнського конкурсу юних 

музикантів «ФРАНКОВЕ ПІДГІР'Я» (м.Дрогобич) (клас викладача Поповича 

Т.Б.). 
 Аннишинець Олеся – диплом з відзнакою ІУ Всеукраїнського конкурсу 

юних музикантів «ФРАНКОВЕ ПІДГІР'Я» (м.Дрогобич) (клас викладача 

Тетерюк-Кінч Ю.С.). 
 Семсічко Даніель – Гран-Прі ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Підгородської Н.М.). 
 Саварина Анастасія – І премія ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Підгородської Н.М.). 
 Товт Катерина – ІІ премія ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Підгородської Н.М.). 
 Свида Олександра – І премія ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Лешко О.М.). 
 Малашина Діана – ІІ премія ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Лешко О.М.). 
 Козуряк Вікторія – І премія ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Касо Г.Й.). 
 Бокоч Олександра – І премія ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Касо Г.Й.). 
 Аннишинець Олеся – І премія ХІУ Міжнародного конкурсу мистецтв 

«Закарпатський Едельвейс-2019» (клас викладача Тетерюк-Кінч Ю.С.). 
 Сабадош Вікторія – ІІІ премія ХІІІ Міжнародного фестивалю сучасної та 

народної пісні «Веселка над Тисою» (клас викладача Комар І.Ю.)  
 Шелелюєва Маргарита – ІІІ премія Всеукраїнського конкурсу виконавців на 

струнно-смичкових інструментах (м. Львів) (клас викладача Шутко М.І.) 
 Петер Сокач – І премія другого міжнародного конкурсу юних скрипалів 

,альтистів та віолончелістів(м. Львів) (клас викладача Шутко М.І.) 
  

 Вокальний ансамбль – лауреат  І премії Міжнародного фестивалю-конкурсу 

мистецтв "Golden Lion" (м. Львів) (керівник Глеба С.В.). 
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 Вокальний ансамбль – Гран-прі в номінації «Академічний вокал 

(Ансамбль)» УІ Міжнародному фестивалі дитячої та юнацької творчості 

«Весняний бал в Ужгороді» (керівник Глеба С.В.). 
 Ансамбль скрипалів – лауреат  І ступеня І Всеукраїнського фестивалю 

конкурсу «Перлина Закарпаття» (керівник Шіпош Н.А.). 
 Вокальний ансамбль – Гран-прі У Всеукраїнського відкритого хорового 

фестивалю-конкурсу «Голоси Яскравої Країни» (керівник Глеба С.В.). 

 

 
  

 
 

 Гран-прі на УІ Міжнародному фестивалі-конкурсі оркестрів та 

інструментальних ансамблів «Яскрава симфонія Прикарпаття - 2019» отримав 

ансамбль народних інструментів «Гармонія» (керівник Жужгова А.А.). 

Ансамбль отримав запрошення на міжнародний конкурс у Францію. 
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Лауреатом обласної премії імені Дезидерія Задора у галузі музичного та 

виконавського мистецтва  у номінації «композитор», став Гайдук Василь 

Михайлович, заслужений діяч мистецтв України за хорові твори «Мій рідний 

край». 

 
 

         На VII міжнародному конкурсі  Caspi Art (Туреччина) нагороджені Гран 

Прі Заслужений працівник культури України викладач-методист циклової 

комісії «Фортепіано» Тетяна Теличко в дуеті з заслуженим артистом України, 

головою циклової комісії «Оркестрові духові та ударні інструменти» Ференцем 

Томичем , в номінації «Композиція» - Гран Прі отримав заслужений діяч 

мистецтв України, голова Закарпатської організації НСКУ Віктор Теличко. 

                

Стегней С. І., директор коледжу отримала«Почесну відзнаку Ужгородської 

міської ради» в номінації «Діяльність у сфері музичної культури, театрального 

мистецтва, народної творчості, музейної і бібліотечної справи» 

 
Викладач Комар Іванна нагороджена медаллю «За служіння мистецтву». 
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Стипендіатами Президента України стали викладачі циклової комісії 

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

студенка ІІ курсу вокального відділу Саварина Анастасія. 

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

методист підготувала публікацію до збірнику Університету Клайпеди (Латвія). 

Нещодавно у видавництві «Карпатська вежа» побачила світ унікальна 

праця – «Антологія наукової думки про народну музику Закарпаття», 

упорядником якої стала викладач-методист, заслужений діяч мистецтв України 

Віра Василівна Мадяр-Новак. 

 
 

В коледжі відбулася щорічна студентська науково-практична конференція 

«У діалозі з музикою». Свої доповіді представили студенти ІІІ-ІV курсів 

спеціалізації «Теорія музики».  

 
У Львівській Національній музичній академії ім. М.В.Лисенка відбулась 

перша конференція молодих дослідників народної музики», участь у якій взяли 



 34 

студенти мистецьких навчальних закладів І-ІV рівня акредитації.В 

конференції взяли участь і студенти коледжу Лучан С.,Кромпотич Є.,Цібере А. 

(науковий керівник Мадяр-Новак В.В.). 
 

Публікації викладачів та студентів надруковано на сторінках преси,  

журналах та фахових видань. 

Викладачі та студенти  коледжу приймали активну участь у мистецькому 

житті міста, області, України та за її межами.  

 У великій залі Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора 

відбудеться концерт з творів Й.С.Баха в рамках міжнародного фестивалю «Бах 

для всіх». 

 
Коледж  підтримує та бере активну участь у  «XХІ міжнародному джазовому 

фестивалі «Пап -Джаз - Фест» та фестивалі «Музичне сузір’я Закарпаття», 

співпрацю з музичними колективами та навчальними закладами сусідніх 

європейських країн. 
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 Проведені звітні концерти студентів, викладачів, відділів, концерти класів 

викладачів, виїздні концерти в митецькі школи області.Студентські колективи 

та окремі виконавці приймали активну участь у мистецькому житті міста та 

області: ансамбль народних інструментів (керівник заслужений працівник 

культури України Стегней В.В.), Біг Бенд «Ужгород»  (керівник Заслужений 

працівник культури України Олександр Ухач), ансамбль скрипалів (керівник 

Шіпош Н.А.).У великій залі закарпатської філармонії з успіхом виступив  

студентський симфонічний оркестр (керівник і диригент колективу -заслужена 

артистка України Вікторія Свалявчик-Цанько).  

Активно виступав духовий оркестр (керівник заслужений артист України 

Томич Ф.Ф) на різних заходах, що відбуваються в Коледжі та за його межами.  

Духовий та естрадний оркестри (керівники заслужений артист України  Томич 

Ф.Ф. та заслужений працівник культури України Ухач О.М) - були запрошені  і 

прийняли участь в «XXІ міжнародному джазовому фестивалі «Пап -Джаз - 

Фест». «Біг-Бенд» прийняв участь у щорічному Європейському благодійному 

балі організованому Закарпатською ОДА  (в Атріумі ОДА). 

З метою профорієнтаційної роботи виконавські колективи та окремі виконавці 

виступили з концертними програмами в мистецьких школах області. 

          Хор (керівник Козачук Н.І., хормейстер Данканич А.М., концертмейстер 

Туряниця О.В.) та вокальний ансамбль (керівник Глеба С.В, концертмейстер 

Чечур Г.Д.) виступили у залі мистецької школи м.Хуст, в м.Берегово на 

запрошення Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ .У 

мистецькому центрі «Галерея IL’KO» «Б.Бріттен-розповідь та музика».  

 
 

  Ерп Адріан виступив у Львівській національній філармонії на відкритті 

Міжнародного конкурсу  піаністів «Feurish-virtuoz», де виконав Концерт для 

фортепіано з оркестром № 2 С.Рахманінова.  

 У великій залі Закарпатської філармоніі відбувся концерт естрадного оркестру 

студентів та викладачів Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора - 

«Big Bend -Ужгород» (керівник і диригент - Заслужений працівник 

культури ОЛЕКСАНД УХАЧ), в «ILKO Gallery» з успіхом пройшов концерт, 

єдиного в області,великого джазового оркестру студентів та викладачів 
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Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора Big Band «Ужгород» 

(керівник –Заслужений працівник культури України Ухач О.М.). 
 
 

  
 

З успіхом пройшов звітний концерт естрадно-духового оркестру, лауреата 

міжнародних та всеукраїнських конкурсів та фестивалів.  

 
 
 

Викладачі коледжу представили мукачівській публіці концертну програму з 

творів Астора П’яццоли під назвою «Весна в Буенос-Айресі». 

 
 У переповненій великій концертній залі відбувся  концерт володаря Гран-прі, 

лауреата міжнародних та Всеукраїнських конкурсів, лауреата обласної премії 

імені Дезидерія Задора оркестру народних інструментів «Віртуози Закарпаття» 

(художній керівник та диригент оркестру – заслужений працівник культури 
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України Світлана Стегней) «Почуй мелодію душі». Концерт завжди 

проходить на  високому емоційному підйомі та перетворюється в яскраву 

мистецьку подію Закарпаття. 

 

        
В Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая відбувся 

чудовий концертний захід за участі Народного артиста України Петра Матія та 

викладачів Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є.Задора.  

        
 

  В залі Львівської обласної філармонії неперевершено прозвучав Концерт 

Е.Елгара в 4 частинах у виконанні студента ІІІ курсу спеціалізації "Оркестрові 

струнні інструменти" Ужгородського музичного коледжу імені Д.Є. 

Задора Петера Сокача (клас викладача, заслуженого працівника культури 

України - Мирослава Шутка) в супроводі Львівського Національного 

симфонічного оркестру під орудою диригента Сергія Хоровця. 

Всіх бажаючих запрошуємо перегляну 
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10. Управлінська діяльність.  

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 дорадчі 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. 

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. Така система 

планування, що відпрацьована в коледжі і заснована на взаємодії всіх ланок, 

підрозділів та учасників навчально-виховного процесу,  забезпечує 

координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в 

процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-

виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток коледжу. У 

навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність вищого навчального закладу. З підключенням 

коледжу до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів 

Міністерства освіти і науки України, депатаменту освіти, сайтами інших 

закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися 

достовірною інформацією викладачам, бухгалтерії і адміністрації, вчасно 

знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами. Контроль - це 

важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. Контроль 

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. Аналіз 

результатів внутрішнього  контролю знаходить відображення у рішеннях 

педагогічної ради, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю 

за рівнем знань та навчальних досягнень студентів проводяться систематичні 

дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни.  
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11. 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, оплату відряджень, зміцнення матеріальної бази. По загальному 

фонду у 2019 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 2018 та 2019 роки 
КЕКВ Назва Видатки 2018 Видатки 2019 Відхилення 

2111 Заробітна плата 12608760,00 14017983,96 +1409223,96 

2120 Нарахування на заробітну плату 2746478,11 3033582,42 +287104,31 

2210 Придбання  інвентарю, 

матеріалів 

269323,22 494110,00 +224786,78 

2230 Компенсація за харчування 8208,00 6570,00 +362,00 

2240 Інші послуги, крім комунальних 723300,00 396921,82 -326378,18 

2250 Відрядження 14840,87 9884,76 -4956,11 

2272 Водопостачання, 

водовідведення,дощові стоки 

11800,00 16566,23 +4766,23 

2273 Електроенергія 56706,62 72056,64 +15350,02 

2274 Газопостачання 437639,78 468301,17 +30661,39 

2275 Інші комунальні послуги  18601,29 27339,00 +8737,71 

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних «регіональних» 

програм не віднесені до заходів 

розвитку 

6640,00 3196,00 -3444,00 

2720 Стипендія 1428356,00 1539497,50 +111141,50 

2730 Інші трансферти 2946,62 3004,56 +55,94 

2800 Інші поточні видатки  2951,39 4782,22 +1830,83 

3110 Придбання обладнання і 

предметів  довгострокового 

користування 

355400 100000,00 -255400,00 

3132 Капітальний ремонт 0 1538598,58 1538598,58 

Разом 18 689 953,90 21 987 794,86 3 042 440,96 

Аналіз використання коштів загального та спеціального фонду за 2019 рік по- 

показує, що вони використані за цільовим призначенням для забезпечення 

сталого функціонування та зміцнення матеріально- технічної бази коледжу. 

За 2019 рік заробітна плата, відпускні, лікарняні та грошова допомога, 
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сплачувалися в повному обсязі в установлені терміни. За 2019 рік 

проіндексована академічна і соціальна стипендія студентам у сумі 

94258,00грн. 

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. 

 01 вересня підвищення  посадових окладів на 10%  педагогічних працівників 

проводилося (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  2019 

році виплачено матеріальної допомоги на оздоровлення працівникам коледжу у 

сумі 331,9 тис. грн.  

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», запроваджено з 01 січня 2018 року виплату 

соціальних стипендій за рахунок фінансування обласного бюджету. 

      У 2019 р. своєчасно проводились розрахунки з підприємствами, установами, 

банками 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 2019 році було укладено 95 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 
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бюджету. Так, директором здійснюється постійний контроль за фінансово- 

бюджетною дисципліною, видавалися накази про якомога раціональніше 

використання бюджетних коштів: «Про заходи щодо дотримання фінансово- 

бюджетної дисципліни та контролю за використанням коштів»; «Про 

відповідального за надання платних послуг та ведення розрахунків»; «Про 

закупку товаро-матеріальних цінностей». 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 у навчальному процесі та 

знаходиться на зберіганні у матеріально - відповідальних осіб. При звільненні 

матеріально-відповідального працівника проводиться повна інвентаризація та 

передача матеріальних цінностей від одного працівника до іншого. Фактична 

наявність та умови зберігання матеріальних цінностей перевіряється щорічно 

інвентаризацією.Дирекцією коледжу ведеться постійний контроль за 

ефективним використанням майна та енергоносіїв. Своєчасно проводиться 

інвентаризація майна. Упродовж звітного періоду особлива увага приділялась 

впровадженню енергозберігаючих заходів, як пріоритетному напряму економії 

бюджетних коштів. В рамках програми енергозбереження проводиться 

відповідна планова робота. З цією метою розрахунки на комунальні послуги 

проведені на підставі аналізу використання за попередні роки. 

Станом на 1 січня 2020 року відповідно до вимог чинного законодавства, 

а саме ст. 287 Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду 

державного та комунального майна» (зі змінами та доповненнями) в коледжі 

діють 1 договір оренди комунального нерухомого майна. В оренду надано 

нежитлове приміщення площею 46,4 м2 для розміщення кафе.Бухгалтерською 

службою коледжу проводиться нарахування орендної плати та здійснюється 

постійний контроль за своєчасною сплатою орендних платежів. У 2019 році 

коледж отримав від оренди приміщень 16071,00 грн. 50% перераховано в дохід 

бюджету -16071,00 грн. 

Відчуження майна та землі не відбувалось. Все майно, що закріплене за 

навчальним закладом на праві оперативного управління, знаходяться на балансі 

коледжу.Хочеться наголосити, що з 02 лютого 2020 року вступає в силу Закон 

України « Про оренду державного та комунального майна» 3 жовтня 2019 року 

№ 157-IX. Цей Закон регулює правові, економічні та організаційні відносини, 

пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває в державній та 

комунальній власності, майна, що належить Автономній Республіці Крим, а 
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також передачею права на експлуатацію такого майна.Тобто майно 

коледжу,яке знаходиться на праві оперативного управління буде передано в 

оренду. 

12. Додержання умов колективного договору, Статуту коледжу.  

               Здійснення політики соціального партнерства і діалогу суб’єктів 

освітньої діяльності є одним із стратегічних напрямів розвитку коледжу 

відповідно до його Статуту. Виходячи з цього, колективні домовленості 

ґрунтуються на забезпеченні балансу інтересів трудового колективу й 

адміністрації. 

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 ВНЗ. Заохочення працівників здійснювалось за погодженням 

зпервинною профспілковою організацією. Питання діяльності закладу для 

громадськості постійно висвітлюється на веб-сайті коледжу. 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. Договір містить узгоджені зобов'язання сторін щодо створення 

умов підвищення ефективності роботи коледжу, реалізації на цій підставі 

професійних, трудових і соціально-економічних прав і гарантій працівників, що 

спрямовані на збереження існуючого рівня соціальної захищеності членів 

трудового колективу коледжу та забезпечення його подальшого розвитку в 

напряму наближення до закладів освіти європейського рівня. За звітний період 

дії Колективного договору адміністрація коледжу дотримувалася положень 

щодо освітньої діяльності, організації праці та трудових відносин, оплати та 

стимулювання праці, умов та охорони праці, соціального та побутового 

забезпечення, забезпечення діяльності профспілки тощо. 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 2018 рік щодо виконання умов контракту з 

департаментом культури Закарпатської  обласної державної адміністрації, 

річний звіт про результати фінансової діяльності, звіти про використання 

коштів в розрізі бюджетних програм, кошторис та штатний розпис на 2019 рік. 

Адміністрація дотримується прийнятих зобов’язань щодо оновлення 
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комп’ютерної техніки, обладнання аудиторій мультимедійним обладнанням, 

дотримання належного температурного режиму в аудиторіях та робочих 

приміщеннях тощо. У коледжі використовуються загальноприйняті та власні 

форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу 

відповідно до умов Колективного договору. Порушень щодо виконання 

Колективного договору 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 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. 

 

13. 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». 

Постійно заслуховується питання про стан роботи із звернень громадян. 

14. Стан виконавчої та трудової дисципліни. 

              За звітній період робота всіх підрозділів коледжу перевірялася 

відповідними органами згідно графіків планових перевірок. Перевірки 

проводились щодо дотримання державних законодавчих норм в усіх напрямках 

діяльності. 

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 надходять 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 комунального вищого навчального закладу 
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ради з педагогічними та іншими працівниками. 

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 

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 2019 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. 

Для забезпечення трудової дисципліни проведено роботу щодо уніфікації 

посадових інструкцій працівників, упродовж 2019 року здійснювалася 

перевірка посадових інструкцій на предмет їх відповідності законодавству. 

15. Вживання заходів до запобігання проявам корупції та хабарництва в 

коледжі. 

З метою, дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії 

корупції на виконання ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» та 

вимог Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.10.2013 року №1432 

«Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та 

виявлення корупції» в Коледжі  призначено уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції серед працівників Коледжу. Розроблено та 

затверджено  директором план заходів. Протягом 2019 року здійснена належна 

робота для запобігання і протидії корупції в коледжі, а саме: 

- 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 до цієї роботи 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 державного 

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. 
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         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». 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.  

         Протягом 2019 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 (навчання та вступ до закладу, 

всі події з життя Коледжу, законодавчі акти стосовно освітянської сфери) 

оприлюднюється та постійно оновлюється на веб- сайті . 

          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.Річний план закупівель та додаток до нього своєчасно оприлюднюється 

на вебсайті коледжу. Всі плани закупівель опубліковані  на електронному 

майданчику zakupki.prom.ua. 

16.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.  

17. Завдання на 2020 рік. 

У коледжі сформовано високопрофесійний педагогічний колектив, 

здатний забезпечити підготовку фахівців на сучасному високому рівні, створені 

достатні умови для плідної роботи працівників і студентів. В умовах 

європейського вибору України головною метою діяльності навчального закладу 
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є формування фахівця з інноваційним типом мислення й культури, готового 

до професійної діяльності на рівні сучасних стандартів. 

За цей час здійснено багато вагомих як повсякденних заходів за всіма 

напрямами нашої діяльності, так і перспективних зрушень. Це свідчить про 

наше прагнення бути сучасним навчальним закладом, потрібним суспільству. 

 Коледж підтримує широкі міжнародні зв’язки із закордонними 

закладами освіти, науки та культури. Сьогодні  укладені  угоди про співпрацю 

із установами Угорщини, Словаччини. В перспективі є укладення договорів з 

Мексикою, Францією, Грузією. 

 Серед основних завдань колективу на 2020 рік: 

1.У зв’язку із    набуття Коледжем статусу – Фахової передвищої освіти - зміна 

назви коледжу та усіх необхідних документів. 

2.Формувати позитивний імідж коледжу як сучасного 

конкурентноспроможного на ринку праці освітнього закладу.  

3. Організація педагогічної діяльності та навчання студентів на засадах 

академічної доброчесності. 

4. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку викладачів. 

5. Поглиблювати зміст підготовки фахівців за рахунок активного застосування 

мультимедійних засобів навчання, новітніх методик та інформаційних 

технологій в навчальному процесі. 

6. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці; 

7. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

викладачів. 

8. Продовжити розвивати матеріально-технічну базу з метою забезпечення 

подальшого поліпшення умов проведення освітнього процесу, творчого 

розвитку особистості, спортивної та виховної роботи, підвищення побутової 

комфортності. 

9. Забезпечити чітке функціонування системи контролю якості освіти.  

10.  Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм; 

11. Налагодження співпраці зі студентами, їх батьками, працівниками коледжу, 

працедавцями. 

12. Продовжити роботу по налагодженню міжнародних зв’язків та провадження 

міжнародної діяльності . 

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

спирається на тісну співпрацю керівництва коледжу, колективу педагогічних 

працівників, співробітників та студентів, голів ЦК, кураторів академгруп, 

викладачів, працівників. 

 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. 

 

Директор  комунального вищого навчального 

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

Закарпатської обласної ради                                                                  С.Н.Стегней                                    


