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Колектив Теребовлянського фахового коледжу культури і мистецтв працює над 

педагогічною проблемою - майстерність педагогічного колективу, як основа активності 

освітнього та творчого процесу в коледжі. 

Велике значення мають проведення засідань педагогічної та методичної Рад, а також 

засідань циклових комісій. 

В цьому році було проведено 6 засідань педагогічної Ради, а також 18 засідань 

методичної Ради, де розглядались найбільш важливі проблеми, пов’язані з впровадженням 

інформаційних технологій, нових підходів у навчанні і вихованні студентів. 

Удосконаленню освітнього процесу, сприяла також підготовка і проведення засідань 

методичних Рад. 

Слід відмітити, що якісний склад циклових комісій, як поєднання досвіду ветеранів 

педагогічної праці з ентузіазмом молодих викладачів, сприяє підвищенню якості роботи: 

57 викладачів-методистів, 3 кандидати наук, 27 відмінників освіти України, 7 заслужених 

працівників культури України, 1 заслужений працівник освіти України, 1 заслужений 

художник України, 3 майстри народних художніх промислів. 

В цьому році наш викладач, завідувач лабораторією автентичного фольклору 

«Мелос» Губ’як В.Д. став членом-кореспондентом Національної Академії наук вищої 

освіти України по відділенню історії, освіти і техніки. 

Адміністрація коледжу постійно працює над підвищенням педагогічної 

майстерності викладачів. Цьому сприяє проведення і обговорення відкритих занять, 

робота школи молодого викладача, атестація викладачів.  

У 1-му семестрі успішно проатестувались 16 викладачів, до кінця 2020 року мають 

проатестуватись ще 45 викладачів. 

 Адміністрація коледжу організувала для них проведення курсів підвищення 

кваліфікації. В процесі їх роботи перед викладачами виступили 12 науковців Рівненського 

Центру підвищення кваліфікації та передпідготовки працівників культури НАКККіМ, 6 

науковців Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира 

Гнатюка. 

Викладачі коледжу беруть активну участь в роботі обласних методичних об’єднань 

навчальних закладів І-ІІ-го рівнів акредитації, пропагуючи свій педагогічний досвід. 

Творча діяльність наших викладачів, їх наполеглива праця зі студентами дає вагомі 

результати. 

Наші мистецькі колективи і окремі виконавці отримали чимало перемог на 



Міжнародних  - 4, Всеукраїнських – 10, обласних – 15 конкурсах. Це свідчить про велику 

працю і творчий підхід їх художніх керівників.  

Наші останні перемоги - Диплом лауреата 1-ї премії на Міжнародному конкурсі в 

м.Прага (Чехія) отримав ансамбль класичного танцю «Дивертисмент» (мистецький 

керівник Краківська І.В.). 

Перемогу у суперфіналі десятого ювілейного сезону вокального шоу «Голос країни» 

здобув студент нашого коледжу - Роман Сасанчин. Як переможець проекту, він отримав 

звання «Голос країни».  

Наша навчальна діяльність тісно пов’язана з виховною роботою, адже ми готуємо не 

лише спеціалістів культурно-дозвіллєвої діяльності, а в першу чергу особистостей, яким 

властиві: порядність, працьовитість, чесність, людей, які віддані своїй професії і своїй 

державі.  

Тому, план виховних заходів коледжу включає: громадсько-патріотичне, морально-

етичне, правове, художньо-естетичне, розумове, фізичне, екологічне, виховання 

всесторонньо і гармонійно розвинутої особистості. 

Успішно працювали протягом року клуб правових знань, клуб інформаційно-

просвітницької роботи, клуб молодої сім’ї «Я+ТИ», гурток «Юний еколог», загін 

волонтерів «Крокус». 

Цікаві і різноманітні засідання клубів чергувались з проведенням концертів, до 

Всеукраїнського Дня бібліотек, до Дня музики, до Дня соціального працівника, Дня 

працівника культури та майстрів народного мистецтва, Міжнародного Дня студента, Дня 

працівника освіти. Проводились конкурси квітів, конкурс патріотичної пісні «Героїка 

історії держави Україна», конкурс «Музичний калейдоскоп», літературний конкурс «Моя 

рідна мова», конкурс «Розірви коло насилля». 

Студенти лялькового театру «Промінчик» виступили в ряді населених пунктів 

Теребовлянського району, таких як: с.Мшанець, с.Деренівка, с.Дружба, с.Налужжя, 

с.Микулинці, Микулинці ТОВ «Бровар», управління культури Тернопільської ОДА, 

Теребовлянська районна державна адміністрація, привітання викладачів-іменників та 

дітей працівників коледжу. 

В грудні у навчальному закладі відбулася мистецька імпреза спеціалізації «Народне 

інструментальне мистецтво» (духові інструменти), присвячена Дню Збройних Сил 

України. Захід пройшов на високому професійному рівні і заслужив щире визнання 

присутніх в актовій залі військовослужбовців та гостей свята. 



Сприяло патріотичному та естетичному вихованню студентів проведене засідання 

клубу просвітницької роботи «110 років з дня народження Марії Приймаченко (1909 – 

1997р.р.) – української художниці і майстрині декоративного розпису». 

Справжніх громадян своєї країни виховують викладачі суспільних дисциплін.  Про 

це засвідчило засідання клубу правових знань, що було присвячене Дню Соборності 

України та пам’яті Героїв Крут. 

Важливим кроком у профорієнтаційній роботі було проведення Дня відкритих 

дверей, на який були запрошені представники об’єднаних територіальних громад області. 

Вважаю, що гості з Борщівського, Гусятинського, Заліщицького, Чортківського, 

Шумського, Бучацького, Теребовлянського, Тернопільського, Підволочиського районів, а 

також Хмельницької області, які були присутні на цьому заході, допоможуть нам у наборі 

талановитих дітей зі своїх громад. 

Було підписано меморандум з Гаївською, Вербовецькою і Теребовлянською ОТГ. 

Таку співпрацю намагаємось налагодити з усіма об’єднаними громадами області. 

Сприяє поліпшенню професійної підготовки наших студентів проведення 

щорічного конкурсу «Музичний калейдоскоп», який, завжди демонструє зрослу 

виконавську майстерність наших студентів, їх наполегливість у досягненні поставленої 

мети. 

Вже стало традицією проведення у коледжі Днів пам’яті великого Кобзаря, які 

включають тематичний вечір «Кобзар у моєму серці», літературний конкурс «Моя рідна 

мова», участь викладачів і студентів коледжу у загальноміських заходах.  

Характеризуючи господарську діяльність коледжу культури і мистецтв, зазначу 

наступне: 

Протягом року виготовлено технічну документацію та встановлено систему 

пожежної сигналізації в навчальному корпусі на суму 199 тисяч 800 гривень, проведено 

вогнезахист покрівлі на суму 153 тисячі гривень та частково зроблено поточний ремонт у 

приміщеннях навчального корпусу та гуртожитку. 

Крім того, дякуючи обласній раді та управлінню культури, нашому коледжу було 

додатково виділено кошти із бюджету розвитку в сумі 1 мільйон 550,0 тисяч гривень, що 

дало змогу встановити в студентському гуртожитку склопакети на суму 1 мільйон 228 

тисяч 100 гривень, встановити двері у навчальному корпусі (4 шт.) на суму 100 тисяч 

гривень та закупити комп’ютерну техніку на суму 188 тисяч 700 гривень (закуплено 10 



комп’ютерів і 2 принтери) та оплачено 33 тисячі 200 гривень за виготовлену технічну 

документацію на капітальний ремонт парового опалення. 

З 1 січня 2019 року нашому коледжу виділено коштів по капітальному ремонту  

1 мільйон 270 тисяч гривень і які використано на: 

➢ встановлення склопакетів в студентському гуртожитку на суму 529 тис. 600 гривень. 

Робота по встановленню вікон проведена у серпні та листопаді місяці; 

➢ для покращення санітарно-гігієнічних норм і відповідного температурного режиму 

придбано та встановлено у приміщеннях актової зали та танцювальних залах 6 

кондиціонерів на суму 190 тисяч гривень ( квітень); 

➢ проведено поточний ремонт парового опалення в навчальному корпусі на суму 196 

тисяч 200 гривень; 

➢ придбано комп’ютери на суму 199 тисяч гривень; 

➢ виготовлено міжкімнатні двері в навчальному корпусі (хореографічний та духовий 

відділи) на суму 116 тисяч 900 гривень; 

➢ у серпні встановлено паркетну дошку в коридорах другого та третього поверхів 

(277,3 м2) на суму 201 тисячу гривень; 

проведено капітальний ремонт туалетів на І та II поверхах навчального корпусу на 

суму 324 тисяч 700 гривень.  

➢ закуплено - 33 ліжка з ортопедичними матрацами для студентів, які проживають в 

гуртожитку. 

Вже написано листа в управління культури та обласну раду з проханням виділити 

кошти для завершення встановлення пластикових склопакетів на суму 900 тисяч гривень; 

➢ на завершення перекриття даху у гуртожитку 520 м2 на суму 1 мільйон 306 тисяч 

600 гривень; 

➢ виготовлення проектної документації та встановлення шатрового даху в 

гуртожитку, (плоский дах з рубероїдним перекриттям не витримує поганих 

кліматичних умов) на суму 250 тисяч гривень; 

➢ на капітальний ремонт парового опалення в навчальному корпусі на суму 3 мільйони 

900 тисяч гривень; 

➢ на придбання ортопедичних ліжок студентам у гуртожиток на суму 200 тисяч 

гривень; 

➢ на встановлення відеоспостереження в приміщенні навчального корпусу та 

гуртожитку на суму 190 тисяч гривень. 



У 2020р. проведено такі види косметичного ремонту: 

Побілка: 

➢ танцювального залу ( великого і малого); 

➢ коридорів народного відділу; 

➢ коридорів першого, другого, третього поверхів навчального корпусу; 

➢ міжсходових кліток ; 

➢ двох навчальних аудиторій та п’яти кабінетів. 

Фарбування сходів народного, духового, хореографічного відділів, а також коридорів 

і дев’яти навчальних аудиторій. 

Лакування підлоги у восьми кабінетах, а також підлоги у коридорах другого і третього 

поверхів, підлоги у десяти навчальних аудиторіях  і сходи в актовому залі. 

 Плануємо придбати чотири мультимедійні дошки на загальну суму: 280 тисяч гривень 

(вартість однієї - 70 тисяч гривень). 

При отриманні необхідних коштів, плануємо закупити музичні інструменти (баяни, 

духові інструменти) на суму 960 тис. гривень. 

Нами затверджено Статут фахового коледжу культури і мистецтв в обласній раді, а 

також штамп, печатку, вивіску,ліцензію, відповідно до нових вимог. 

Успішно проведено акредитацію а також атестацію викладачів коледжу. 

У зв’язку з карантином, навчальна робота проводиться у online режимі. 

Розроблено методичні вказівки для викладачів щодо процесу навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання. 

Цей процес знаходиться під постійним контролем зі сторони адміністрації закладу і 

навчальної частини. 

 


