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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКУЛЬТЕТУ МИСТЕЦТВ 

Факультет мистецтв Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв» здійснює 

підготовку фахівців соціокультурної сфери на умовах державного замовлення 

та контрактній основі в межах ліцензованого обсягу: 

  «Мистецтво» за спеціальностями: 

024 «Хореографія» 

025 «Музичне мистецтво» 

022 «Дизайн» 

   

 «Мистецтво» за напрямами підготовки: 

6.020202 «Хореографія» 

6.020204 «Музичне мистецтво» 

6.020207 «Дизайн» 

          

          кваліфікаціями: 
            Бакалавр дизайну; 

Бакалавр музичного мистецтва; 

Бакалавр хореографії. 

 

Загальний контингент студентів денної і заочної форм навчання 

факультету мистецтв ВП «Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв» станом на 14.12.2018 р. складає 260  

студентів, з них:  

денна форма навчання -  151 студент;  

заочна форма навчання -  109 студентів.  

 

Навчаються на бюджеті:  

    факультет мистецтв - 144 студентів: 

    денна форма навчання - 127 студентів; 

    заочна форма навчання - 17 студентів.  

На контрактній основі:  

    факультету мистецтв - 116 студентів: 

    денна форма навчання - 24 студента; 

    заочна форма навчання - 92 студента. 

 

Організація навчального процесу на факультеті мистецтв ВП 

«Миколаївська філія Київського національного університету культури і 

мистецтв» регламентується чинними нормативно-правовими 

документами України, стандартами вищої освіти:  
Державною національною програмою «Освіта» («Україна ХХІ століття»), 

«Національною доктриною розвитку освіти», Законами України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Положенням про державний вищий заклад освіти, 

Положенням «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
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закладах», Положенням про ВП «МФ КНУКіМ» та іншими державними 

документами стосовно діяльності закладів освіти, Обласною цільовою 

програмою розвитку освіти Миколаївської області, обласною програмою 

«Молодь Миколаївщини», Листом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України «Деякі питання організації виховної роботи», «Стратегією 

державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 

першочергові заходи щодо її реалізації, проекту Концепції громадянської 

освіти та виховання в Україні».  

 

Пріоритетними завданнями діяльності факультету мистецтв є: 

- ефективна організація навчально-виховного процесу на усіх 

спеціальностях відповідно до рівня вимог національного університету 

культури та завдань входження України в Європейський освітній простір; 

- модернізація навчального процесу за Болонськими принципами,      аналіз 

практики організації навчального процесу вищих та зарубіжних 

навчальних закладів за вимогами ЕСТS з метою його запровадження в 

університеті; 

- дотримання державного стандарту освіти та освітньо-професійної 

програми підготовки ліцензованих і акредитованих спеціальностей; 

- вдосконалення організації та якості навчального процесу відповідно до 

стандартів оцінки якості вищої освіти на зразок Європейської системи 

трансферу оцінок (ECTS). 

- просування необхідних європейських стандартів у галузі вищої освіти, 

зокрема щодо розробки навчальних планів, співробітництва між 

освітніми закладами, вироблення схем мобільності та інтегрованих 

навчальних, виховних та дослідницьких програм; 

- формування потужного професорсько-викладацького складу факультету, 

створення умов для самореалізації і підвищення професійного рівня 

викладачів; 

- провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових 

досліджень і забезпечення творчої діяльності учасників освітнього 

процесу, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації і використання 

отриманих результатів в освітньому процесі; 

- забезпечення студентам доступу до навчальних можливостей та 

відповідних послуг; 

- формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного 

виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних 

цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та 

відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та 

самоорганізовуватись в сучасних умовах; 

- активізація студентського самоуправління та виховної роботи в групах і 

гуртожитках; 

- зміцнення матеріально-технічної бази факультету.  
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Протягом І півріччя факультет мистецтв працював над 

вирішенням таких  завдань: 
-     формування методичного забезпечення навчального процесу на 

принципах організації за вимогами ЕСТS, розповсюдження позитивного 
світового досвіду організації навчального процесу; 

-     систематизація пропозицій кафедр щодо вдосконалення організації 
навчального процесу за принципами ЕСТS;  

- підготовка розпоряджень по факультету щодо: розподілу студентських 

груп; призначення старост та кураторів академічних груп та затвердження 

планів роботи кураторів; 

- затвердження індивідуальних планів роботи викладачів на 2018-2019н.р.; 

- затвердження планів з навчально-виховної роботи факультету, кафедр; 

- закріплення дисциплін за кафедрами на 2018-2019н.р.; 

- затвердження графіків відкритих занять, взаємовідвідування занять 

викладачами на І півріччя 2018-2019 н.р.; 

- затвердження баз практик; 

- розробка графіків самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

- затвердження вимог до заліків та іспитів, питань до заліків та іспитів на 

заліково-екзаменаційну сесію І півріччя 2018-2019 н.р.; 

- підготовка до зимової заліково-екзаменаційної сесії; 

- звіт кураторів академічних груп; 

- затвердження звіту науково-дослідної роботи за 2018 рік; 

- затвердження звіту навчально-виховної роботи кафедр і факультету за І 

півріччя 2018-2019 н.р.; 

- затвердження звітів про виконання педагогічного навантаження за І 

півріччя 2018-2019 н.р.; 

- обговорення результатів профорієнтаційної роботи кафедр, внесення 

пропозицій щодо її удосконалення; 

- обговорення наповненості робочих програм і складових навчально-

методичних комплексів дисциплін; 

- дотримання викладачами і студентами розкладу занять, графіку 

консультацій та іспитів; 

- ведення журналів академічних груп, заповнення звітної документації; 

- аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії студентів денної 

і заочної форми навчання; 

- дотримання студентами графіку навчального процесу; 

- проведення анкетування студентів з метою підвищення ефективності 

організації навчально-виховного процесу; 
- удосконалення робочих навчальних планів у контексті вимог 

Болонського процесу щодо тижневого навантаження студентів, 
пріоритету самостійної роботи студентів над аудиторними заняттями, 
збільшення практичної направленості навчання; 

- аналіз забезпеченості навчального процесу навчально-методичною 
літературою, формування поточних планів видання навчальних і 
методичних посібників і вказівок; вивчення, узагальнення й поширення 
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позитивного досвіду навчально-методичної роботи, передових прийомів і 
методів проведення навчальних занять і організаційних форм навчання; 

- вдосконалення лекційних, практичних занять та програм наскрізної 

практики; 

- якісне методично-інформаційне забезпечення навчальних дисциплін, що 

викладаються; 

- удосконалення лекційних курсів, підготовка до видання конспектів 

лекцій, збірників практичних завдань, задач і тестів, навчально-

методичних посібників; 

- виконання щоденного педагогічного навантаження викладачів 

факультету з суворим дотриманням розкладу занять на денній та заочній 

формах навчання; 

- постійний контроль за станом навчання та відвідування студентами 

занять;  

- здійснення щотижневого моніторингу за станом оплати за навчання, 

наявністю у студентів необхідних медичних та інших довідок; 

- контроль за самостійною роботою студентів щодо вивчення 

першоджерел, складання конспектів, співбесід; 

- ініціювання поповнення фондів бібліотеки новими підручниками, 

енциклопедіями, довідниками, підписними виданнями та забезпечення 

роботи інтернет-центру у бібліотеці; 

- удосконалення системи об’єктивного оцінювання знань, запровадження 

нових систем оцінювання знань як важливого компоненту забезпечення 

високої якості освіти та формування конкурентоспроможних фахівців; 

- зміцнення довіри між суб’єктами освіти;  

- дотримування педагогічної і наукової етики, моралі, поваги гідності 

студентів і співробітників університету, захист їх від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню наркотиків 

та поширенню інших шкідливих звичок; 

- активізація студентського самоуправління; 

- сприяння утвердженню на факультеті позитивного мікроклімату, 

атмосфери творчого пошуку і злагодженості у студентському середовищі;  

- якісне виконання положення про куратора академічної групи 

(планування, анкетування студентів, проведення кураторських годин, 

індивідуальний підхід, відвідування гуртожитків, тощо); 

- утвердження наставництвом і особистим прикладом поваги до принципів 

загальнолюдської моралі;  

- виховання поваги до людей, національно-культурних, духовних та 

історичних цінностей України, країни походження, державного і 

соціального устрою, цивілізації, дбайливого ставлення до навколишнього 

середовища і майна університету; 

- виховання молоді у дусі взаєморозуміння, патріотизму, національної 

ідентичності, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, 

національними, релігійними групами;  

- здійснення керівництва діяльністю студентських клубів, гуртків;  
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- активізація виховної роботи у гуртожитках (чергування, звітування, 

рейди-перевірки, зустрічі з адміністрацією); 

- обговорення питання щодо адміністративних порушень у вищих 

навчальних закладах; 

- участь студентів у конференціях, круглих столах, презентаціях, проектах, 

форумах, фестивалях, конкурсах, майстер-класах, семінарах-

практикумах, показах, виставках, концертах, сольних програмах; 

- активна участь викладачів і студентів у загальноміських і 

загальноуніверситетських культурно-мистецьких заходах, творчо-

виконавській роботі та виставковій діяльності. 

 
Розв'язання основних завдань діяльності факультету мистецтв 
здійснювали: 

 

Деканат  факультету мистецтв у складі 3-х осіб: декан - к.п.н., доцент 

Піхтар О.А.; методист І кат. – Загалатій А.О., інженер-програміст І кат. – 

Веретеннікова О.О. 

 

Кафедри факультету: 

музичного мистецтва (зав. каф. – заслужений діяч мистецтв України, 

старший викладач Кедіс О.Ю.); 

хореографії (зав. каф. – канд. мист., доцент Мерлянова О.А.); 

дизайну (зав. каф - кандидат мист., доцент Одробінський Ю.В.). 

 

Дорадчі органи факультету: 

Рада факультету у складі 15 осіб; 

Старостат; 

Студентський парламент. 

 

 

 

 

 
1.  
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2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

2.1. Організація та науково-методичне забезпечення  навчального 

процесу 

Одним з пріоритетних завдань навчально-виховної роботи факультету 

мистецтв у І півріччі 2018-2019 н.р. є вдосконалення організації та якості 

навчального процесу з метою формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців відповідно до стандартів оцінки якості вищої освіти; у 

виховній роботі - ствердження в учасників освітнього процесу моральних 

цінностей, соціальної активності, національної ідентичності, патріотизму, 

духовності, здорового способу життя, вміння креативно мислити в сучасних 

соціокультурних умовах. 

Враховуючи зміни, що відбуваються на сучасному етапі розвитку вищої 

освіти в Україні та необхідність переходу освітніх парадигм від традиційної до 

компетентнісно орієнтованої, особливої актуальності набуває питання 

вдосконалення системи підготовки висококваліфікованих кадрів, де можливо 

посилити та поєднати наявні вітчизняні традиції й інновації підготовки з 

наявним досвідом упровадження інновацій у практику навчально-виховного 

процесу ВП «МФ КНУКіМ». 

Навчальний процес факультету мистецтв ВП «МФ КНУКіМ» за денною 

та заочною формами навчання здійснювався згідно з графіком навчального 

процесу під керівництвом декана, завідувачів кафедр, методиста деканату, 

старших лаборантів, а також директора, першого заступника директора, 

начальника навчального відділу та диспетчерської служби. Затверджений в 

установленому порядку на І семестр 2018-2019 н.р. розклад навчальних занять 

п’ятиденного робочого тижня був чітко складений диспетчерською службою 

філіалу під керівництвом начальника навчального відділу Лисенко Г.О., що 

позначилося на виконанні педагогічного навантаження всіма кафедрами 

факультету мистецтв з різницею - 24,84 годин (зміна контингенту).  

 

Виконання педагогічного навантаження за І семестр 2018-2019 н. р. 

№ 
п\п Кафедра 

Обсяг 

педнавантаження 

за протоколом 

Фактичне 

виконання 
Різниця Примітка 

 

1. 

Музичного 

мистецтва 
3575,19 3568,92 - 6,27 

У зв’язку зі 

зміною 

контингенту 

2. Дизайну 

 

1773,97 

 

1763,27 

 

- 10,7 

У зв’язку зі 

зміною 

контингенту 

3. Хореографії 2120,18 2112,31 - 7,87 
У зв’язку зі 

зміною 

контингенту 

 
ВСЬОГО 7469.34 7444.50 - 24.84 

Зміна 

контингенту 
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Розв’язання основних завдань навчально-методичної роботи деканату 

мистецтв стосовно просування необхідних європейських стандартів у галузі 

вищої освіти, зокрема щодо розробки навчально-методичних комплексів 

дисциплін, систематизації пропозицій вдосконалення організації навчального 

процесу за принципами ЕСТS, здійснюють завідувачі кафедрами Мерлянова 

О.А., Одробінський Ю.В., Кедіс О.Ю. Протягом звітного періоду на всіх 

кафедрах продовжувалась робота з удосконалення НМКД: оновлювалися 

списки літератури до курсів, методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів, укладалися методичні рекомендації до написання контрольних робіт 

та рефератів; конспекти лекцій. Також з метою вдосконалення якості 

викладання навчальних дисциплін кафедр, покращення засвоєння матеріалу 

студентами, викладачі при розробці НМКД враховували можливості 

використання сучасних комп’ютерних інформаційних систем. Всі складові 

навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедр зберігаються в 

електронному вигляді і надаються за запитом студентів для опрацювання 

матеріалу і самостійної підготовки до занять, заліків, іспитів.  

Згідно розпорядження директора на початку першого семестру було 

здійснено перевірку стану НМКД всіх кафедр. Результати перевірки показали, 

що робочі програми та НМКД відповідають вимогам вищої школи, але майже 

по кожному комплексу були зроблені певні незначні зауваження, які повинні 

були усунуті викладачами у 10-денний термін (контроль за виконанням 

покладений на завідувачів кафедр). Результати перевірки були обговорені на 

засіданні Ради факультету мистецтв та засіданнях кафедр. Загальні зауваження 

стосуються підготовки вимог до заліків та іспитів, складання тестів, 

методичних розробок до самостійної роботи студентів по вивченню дисциплін, 

методичних рекомендацій до практичних занять, оновлення списків літератури 

тощо. Всі складові навчально-методичних комплексів з дисциплін кафедр 

зберігаються в електронному вигляді і надаються за запитом студентів для 

опрацювання матеріалу і самостійної підготовки до занять, заліків, іспитів. 

Викладачі продовжують вивчати новітню літературу, доповнюючи списки 

рекомендованої літератури новими фаховими публікаціями та електронними 

ресурсами, проводять методичні семінари з метою підвищення методичного 

рівня.  

Однією з форм підвищення кваліфікації методичного рівня викладачів є 

взаємовідвідування та проведення відкритих занять викладачами. Всі викладачі 

кафедр згідно графіків відвідували і проводили відкриті заняття, заповнювали 

журнал взаємовідвідування занять. З метою активізації та вдосконалення 

навчального процесу викладачі кафедр факультету застосовували новітні 

технології навчання, інтерактивні методики, майстер-класи, презентації, 

виконання творчих завдань, мультимедіа, можливості сучасних комп’ютерних 

інформаційних систем для складання навчальної документації для студентів. 

За звітний період проводилися систематично засідання Ради факультету, 

засідання кафедр, на яких розглядалися питання організації навчально-

виховного процесу, створення сприятливого оточуючого середовища для 
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набуття студентами професійних якостей під час аудиторних занять та у 

позанавчальний час, організації профорієнтаційної роботи, стану оплати за 

навчання студентами денного та заочного відділення та ін. З метою активізації 

та удосконалення навчального процесу викладачі кафедр факультету 

намагалися застосовувати інтерактивні методики навчання, зокрема: дискусії, 

обговорення, баскет-метод, групову роботу, ситуативно-рольові ігри, метод 

мозкового штурму, майстер-класи, імпровізації, презентації, практичні покази, 

виконання творчих завдань, тренінгових вправ, мультимедіа тощо. 

З метою інтеграції теоретичної та практичної підготовки студентів 

постійно підтримувалися зв'язки з закладами та установами соціально-

культурної сфери м. Миколаєва, зокрема використовувалися творчі майданчики 

та мала сцена Миколаївського академічного українського театру драми та 

музичної комедії, Миколаївського академічного художнього російського 

драматичного театру, Миколаївського обласного палацу культури, 

Миколаївської обласної філармонії, Палацу культури будівельників, співпраця 

з Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською 

обласною універсальною науковою бібліотекою ім. О. Гмирьова, ДМШ № 1, 2, 

5, 8 з метою практичної підготовки студентів факультету мистецтв. 

Викладачі кожної з кафедр факультету мистецтв проводили за графіком 

консультації для студентів, додаткові індивідуальні заняття, протягом І півріччя 

2018-2019 н.р. були проведені практичні покази, технічні заліки, 

академконцерти, концерти, майстер-класи, семінари-практикуми та 

прослуховування з фахових дисциплін, де студенти продемонстрували свої 

фахові знання, отримані протягом навчання, здобуті професійні компетенції, 

якості та досвід.  

Усі кафедри факультету продовжили роботу щодо проходження 

студентами наскрізної практичної підготовки. Кафедрами своєчасно 

підготовлена документація для проходження практики з урахуванням наявних 

матеріалів головного ВНЗ (РНП, Примірні програми): наказ, договори з 

установами м. Миколаєва та Миколаївської області як баз-практики студентів, 

графіки проведення організаційних зборів студентів. Студенти денної та 

заочної форми навчання на 100% забезпечені пакетами документів з практики. 

Питання про проходження практики студентів усіх спеціальностей були 

предметом обговорення на засіданнях Ради факультету та кафедр.  

На факультеті здійснювалася плідна робота щодо організації навчального 

процесу для студентів заочної форми навчання: на кожному курсі проводилися 

організаційні зустрічі з деканом, зав. кафедрами, методистом деканату, 

кураторами з питань навчально-виховного процесу, а також з адміністрацією, 

надання відповідей на питання, що цікавлять студентів, підготовки і 

проведення державних іспитів. Студентам усіх курсів надавалися завдання для 

самостійної роботи на наступну сесію. Здійснювалася перевірка відвідування 

занять та виконання завдань студентами заочної форми навчання, проведення 

заліків та іспитів відповідно розкладу. 
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Протягом І півріччя 2018-2019 н.р. на факультеті мистецтв було 

активізовано проведення кураторських годин в академічних групах, де 

особливо нагальними стали питання відвідування та успішності студентів, 

рекомендації щодо організації самостійної роботи, підвищення дисципліни і 

творчої активності кожного студента, поглиблення інтересу до обраної 

професії, а також аналіз та обговорення проблем у навчанні. Використання 

нових форм організації навчального процесу, обговорення актуальних проблем 

сьогодення сприяло інтеграції теоретичної та практичної підготовки студентів,  

поглибленню інтересу студентів до обраної професії. Запланована робота 

кураторів академічних груп сприяла вирішенню навчальних завдань кафедр. 

Куратори академічних груп, особливо перших курсів: Одробінський Ю.В. 

(ДХМг-98М), Ладний А.С. (ТДН-58М, ТН-68М), Лисенко О.О. (ТХН-48М) 

активно здійснювали  контроль за якістю навчання і дотриманням навчальної 

дисципліни, систематично співпрацювали з житловою комісією філії, 

проводили виховні бесіди зі студентами, що ретельно відображено в 

кураторських журналах. 

Невід’ємною складовою навчально-виховного процесу факультетів є 

студентське самоврядування, як один із потужних стимулів підвищення 

соціальної активності студентів. Студентське самоврядування – це форма 

управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, 

гуртожитку, курсу, спеціальності мають право самостійно вирішувати питання 

внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського 

самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих 

громадян в інтересах особистості, суспільства і держави, у захисті прав 

студентів. Використання всіх можливостей студентського самоврядування 

згідно з чинним законодавством дозволило налагодити ефективну співпрацю 

між деканатом і студентами з широкого спектру питань організації навчально-

виховного процесу.  

 

2.2. Контингент студентів денної та заочної форм навчання станом на 

14.12.2018 р. 

Загальний контингент студентів денної і заочної форм навчання по 

факультету мистецтв станом на 14.12.2018 р. складає 260 студентів: 151 студент 

денної форми навчання та 109 студентів заочної форми навчання. З них 

навчаються на бюджетній формі 144 студентів, на контрактній - 116 студентів.  

Протягом звітного періоду відбувався незначний рух контингенту 

студентів на усіх спеціальностях та формах навчання. Усього по факультету 

мистецтв (260 студентів) на заочній та денній формі навчання було відраховано 

24 студента.  

Денна форма навчання 

Спец-зації  Всього 
У т.ч. І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

б. к. б. к. б. к. б. к. б. к. 

ДХМ(с) 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 
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ДХМ(о) 12 11 1 0 0 3 1 2 0 6 0 

ДХМ(г) 14 11 3 5 3 0 0 3 0 3 0 

ТН 27 23 4 7 1 4 2 4 0 8 1 

ТДН 31 27 4 10 2 3 1 7 0 7 1 

ТХН  64 52 12 14 3 14 1 15 8 9 0 

Всього 151 127 24 36 9 24 5 32 8 36 2 

*- умовні скорочення: б.- бюджет; к. – контракт. 

 

Заочна форма навчання 

Спец-зації  Всього 
У т.ч. І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

б. к. б. к. б. к. б. к. б. к. 

ДХМ(с) 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 

ДХМ(г) 4 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

ТН 43 3 40 0 0 0 4 1 18 2 18 

ТДН  27 3 24 0 0 0 6 2 4 1 14 

ТХН 31 3 28 0 0 0 0 3 12 0 16 

Всього 109 17 92 0 0 0 10 10 34 7 48 

*- умовні скорочення: б.- бюджет; к. – контракт. 

 

Аналіз даних свідчить, що протягом звітного періоду відбувався рух 

контингенту студентів на усіх спеціальностях та формах навчання. Серед 

основних причин відрахування студентів слід виділити наступні: за власним 

бажанням, за невиконання навчального плану, за невиконання графіка 

навчального процесу, у зв’язку з переводом до іншого закладу Вищої освіти.  

На денній формі навчання було відраховано 3 студента: 

- за невиконання графіка навчального процесу: Тарицю Олександру 

Юріївну (ДХМо-85М) – наказ № 779с від 10.09.18р.; 

- за порушення умов договору: Височіну Анну Володимирівну (ТДН-

56М) – наказ № 780с від 10.09.18р.;  

- за невиконання навчального плану: Білошицьку Ольгу Валеріївну 

(ТДН-56М) – наказ № 1077с від 03.12.18р. 

На заочній формі навчання було відраховано 21 студент: 

- за порушення умов договору: Литвиненко Ольгу Миколаївну (ТХН-

145М) – наказ № 803с від 12.09.18р.; 

- за власним бажанням: Німенко Віталіну Олександрівну (ТХН-

145М) – наказ № 805с від 12.09.18р.; Жадана Ярослава Романовича 

(ТХН-146М), Коробаненко Анастасію Романівну (ТХН-146М) – 

наказ № 849с від 21.09.18р.; Дикусара Дениса Олександровича (ТН-
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156М), Жеребцову Вікторію Сергіївну (ТДН-166М) – наказ № 917с 

від 04.10.18р.; Кропачова Євгена Олеговича (ТН-166М) – наказ № 

1008с від 15.11.18р.; Кропачову Юлію Вікторівну (ТДН-157М) – 

наказ № 1018с від 21.11.18р.; 

- за невиконання графіка навчального процесу: Мамикіна Івана 

Олеговича (ТН-165М), Рябенко Ксенію Андріївну (ТН-165М), 

Хавренко Ілону Іванівну (ТХН-145М) – наказ № 844с від 20.09.18р.;  

- за невиконання навчального плану: Шутак Світлану Вікторівну 

(ТХН-145М) – наказ № 918с від 04.10.18р.; Олексюк Єлизавету 

Василівну (ДХМг-196) – наказ № 959с від 24.10.18р.; Лобачеву 

Єлизавету Андріївну (ТХН-146М), Мамаєву Єсенію Костянтинівну 

(ТХН-146М) – наказ № 978с від 01.11.18р.; Дусака Олександра 

Володимировича (ТДН-157М), Нікулову Анастасію Олександрівну 

(ТДН-157М), Шатохіну Аллу Олександрівну (ТН-167М) – наказ № 

1009с від 15.11.18р.; Ейснер Катерину Юріївну (ТХН-47М) – наказ 

№ 1075с від 30.11.18р.; 

- у зв’язку з переводом до іншого закладу Вищої освіти: Алімову 

Валерію Євгенівну (ТХН-146М), Смирнова Олександра 

Сергійовича (ТХН-146М) – наказ № 1073с від 29.11.18р. 

       Організація щоденного контролю деканатом та кафедрами, а також 

адміністрацією філії та диспетчерською службою за ходом навчально-

виховного процесу сприяла дотриманням викладачами та студентами правил 

внутрішнього розпорядку та навчальної дисципліни. До студентів, які не 

дотримувалися навчальної дисципліни, були відсутні на заняттях без поважних 

причин, деканат та кафедри застосовували різноманітні методи впливу: бесіди з 

кураторами академічних груп, виклики на засідання кафедр, деканату, письмове 

інформування деканатом батьків, особисте спілкування з батьками, розгляд 

питань про дотримання навчальної дисципліни на засіданнях старостату, ради 

факультету, збори зі студентами та батьками студентів денної форми навчання, 

також були проведені бесіди зі студентами-порушниками на рівні директора, 

заступника директора філії, декана, що дало позитивні результати при 

складанні літньої заліково-екзаменаційної сесії. Декан та методист деканату 

постійно попереджали студентів денної та заочної форми навчання усіх 

спеціальностей про недопуск до сесії у разі невиконання вимог навчального 

плану, порушення умов контракту щодо оплати за навчання. 
 

2.3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу 

Якісний склад професорсько-викладацького складу факультету: 

  

Кафедра 

Всього виклад. 

шт./сум. 

 

Мають базову 

вищу освіту 

Мають науковий ступінь 

к. н. д. н. 

1 2 3 4 5 
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Дизайну 

11 – 100% 

7 шт. – 64% 

4 сум. – 36% 

11 – 100% 

7 шт. – 64% 

4 сум. – 36% 

4 – 36% 

2 шт. – 50% 

2 сум. – 50% 

– 

Хореографії 

5 – 100% 

4 шт. – 80% 

1 сум. – 20% 

5 – 100% 

4 шт. – 80% 

1 сум. – 20% 

1 – 20% 

1 шт. – 20% 

– 

– 

Музичного 

мистецтва 

22 – 100% 

18 шт. – 82% 

4 сум. – 18% 

22 – 100% 

18 шт. – 82 % 

4 сум. – 18% 

4 – 19% 

4 шт. – 100% 

– 

1 – 5% 

1 шт. – 100% 

Разом 38 – 100 % 

29 шт. – 76 % 

9 сум. – 24 % 

38 – 100 % 

29 шт. – 76 % 

9 сум. – 24 % 

9 – 26 % 

7 шт. – 78 % 

2 сум. – 22 % 

1 – 5% 

1 шт. – 100% 

– 

 

Кафедра 

Захистили 

дисертацію за 

базовою 

спеціальністю 

Вчене звання, затверджено 

ВАК 
Почесне звання 

Доцент Професор 

Заслужений 

працівник 

культури 

Народний 

художник 

Заслужений 

діяч 

мистецтв 

 6 7 8 9 10 

Дизайну 4 – 36% 

2 шт. – 50% 

2 сум. – 50% 

4 – 36% 

2 шт. – 50% 

2 сум. – 50% 

2 – 18% 

1 шт. – 50% 

1 сум. – 50% 

– 3 – 25 % 

1 шт. – 

44% 

2 сум. – 

66% 

Хореографії 1 – 20% 

1 шт. – 100% 

– 

2 – 40% 

2 шт. – 100% 

– 

– 2 – 40% 

1 шт. – 50% 

1 сум. – 50% 

 – 

 

Музичного 

мистецтва 

6 – 30% 

6 шт. – 100% 

– 

 

4 – 20% 

4 шт. – 100% 

– 

 

2 – 10% 

2 шт. – 100% 

– 

1 – 5% 

1 шт. – 100% 

– 

 

2 – 10% 

2 шт. – 

100% 

 

Разом 

11 – 29 % 

9 шт. – 82 % 

2 сум. – 18 % 

10 – 26 % 

8 шт. – 80 % 

2 сум. – 20 % 

4 – 11 % 

3 шт. – 75 % 

1 сум. – 25 % 

3 – 8% 

2 шт. – 67 % 

1 сум. – 33 % 

5 – 13% 

3 шт. – 

60% 

2 сум. – 

40% 

 

Кафедра 

Почесне звання Є 

Працюють над 

канд. дисерт. 

Працюють 

над докт. 

дисерт. 

Заслужений 

працівник 

України 

аспірантом 

з/ф 
Здобувачем 

 11 12 13 14 15 

Дизайну 

– – 

1 – 9% 

1 шт. – 100% 

– 

1 – 9% 

1 шт. – 100% 

– 

– 

Хореографії – – – – – 
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Музичного 

мистецтва – – 

1 – 5% 

1 шт. – 100% 

– 

1 – 5% 

1 шт. – 100% 

– 

– 

 

Разом 
– – 2 – 5 % 

2 шт. – 100 % 

– 

2 – 5 % 

2 шт. – 100 % 

– 

– 

 

Кафедра 
За віком 

До 30 30 - 40 40 - 50 50 - 60 Понад 60 

 16 17 18 19 20 

Дизайну 1 – 9% 

1 шт. – 100% 

– 

2 – 18% 

2 шт. – 100% 

– 

– 2– 18% 

1 шт. –  50% 

1 сум. – 50% 

6 – 55% 

3 шт. – 

50% 

3 сум. – 

50% 

Хореографії – 2 – 40% 

2 шт. – 100% 

– 

1 – 20% 

1 шт. – 100% 

– 

1 –  20% 

– 

1 сум. – 100% 

1 – 20% 

1 шт. – 

100% 

 

 

Музичного 

мистецтва 

1 – 5% 

1 шт. – 100% 

– 

1 – 5% 

– 

1 сум. – 100% 

4 – 25% 

4 шт. – 100% 

– 

9 – 45% 

7 шт. – 80% 

2 сум. – 20% 

3 – 20% 

2 шт. – 

90% 

1 сум. – 

10% 

 

 

Разом 
2 – 5 % 

2 шт. – 100 % 

– 

5 – 13 % 

4 шт. – 80 % 

1 сум. – 20 % 

5 – 13 % 

5 шт. – 100 % 

– 

12 – 32 % 

8 шт. – 67 % 

4 сум. – 33 % 

10 – 26 % 

6 шт. – 

60% 

4 сум. – 

40% 

 

Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу факультету 

мистецтв відбувалося шляхом участі у міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, міжнародних симпозіумах та майстер-класах, 

семінарах-практикумах, різноманітних культурно-мистецьких заходах, 

проходження стажування у вищих мистецьких навчальних закладах – Центрі 

неперервної культурно-мистецької освіти Національної академії керівних 

кадрів культури і мистецтв, Національному педагогічному університеті ім. 

М.П. Драгоманова, Одеській національній музичній академії ім. 

А.В.Нежданової та ін. У всіх викладачів та концертмейстерів факультету 

мистецтв є підвищення кваліфікації. 

Викладачі факультету: викладачі Тригуб О.Л., Шеремет В.В. продовжують 

роботу над кандидатськими дисертаціями.  
 

3. Система виховної роботи зі студентами 

Виховна робота на факультеті мистецтв у І півріччі проводилась згідно 

плану навчально-виховної роботи факультету мистецтв, концепції розвитку 
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філії на 2018-2019 н.р. та концептуальних засад щодо організації навчально-

виховного процесу студентів у вищій школі та спрямовувалась на:  

– виховання у студентської молоді глибокої поваги до державної 

незалежності і символіки України, культурних цінностей українського 

народу; 

– виховання молоді в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма 

народами, етнічними, національними і релігійними групами; 

– виховання патріотизму, національної ідентичності, духовності, 

моральних цінностей;  

– утвердження в учасників освітнього процесу соціальної активності, 

вміння вільно мислити та вирішувати практичні проблеми в сучасних 

соціокультурних умовах; 

– інформування молоді про персоналії та процеси, які відбуваються у 

суспільстві, державі, на міжнародній арені, місті, філіалі, у 

молодіжному середовищі, науці і культурі та про ситуацію на ринку 

праці; 

– надання допомоги студентам у навчанні; 

– виховання шанобливого ставлення до Київського національного 

університету культури і мистецтв та Миколаївської філії; 

– виховання толерантного ставлення до студентів, професорсько-

викладацького складу, деканату мистецтв, ВП «МФ КНУКіМ» і праці 

обслуговуючого персоналу; 

– виховання бережливого ставлення до майна університету, тепло і 

енергоресурсів; 

– популяризацію здорового способу життя; 

– розвиток творчих, інтелектуальних та організаторських здібностей 

молоді; 

– організацію змістовного дозвілля, попередження правопорушень, 

співпрацю з молодіжними, громадськими організаціями відповідно до 

чинного законодавства. 

Деканатом мистецтв здійснювалася виховна робота зі студентською 

молоддю на виконання розпоряджень Департаменту освіти, науки та молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації та плану заходів факультету 

ВП «МФ КНУКіМ» щодо: 

– вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції в Україні; 

– гідного вшанування пам’яті геноциду Українського народу, донесення 

до студентів об’єктивної інформації про трагічні події української 

історії; 

– героїко-патріотичного виховання студентської молоді; 

– формування у молоді сучасної національної ідентичності на кращих 

прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 

Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність 

держави; 

– популяризації ідей миру та віри в невід’ємних права людини; 
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– протидії тероризму; 

– протидії насильству, жорстокого поводження з дітьми; 

– протидії  торгівлі людьми; 

– протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в 

Миколаївській області; 

– патріотично-виховної, культурно-просвітницької, спортивної, 

краєзнавчої та туристичної роботи серед студентської молоді; 

– посилення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин і прекурсорів в області; 

– збереження репродуктивного здоров’я дітей, учнівської та 

студентської молоді; 

– безпечного поводження з підозрілими вибухонебезпечними 

предметами. 

Учасниками виховного процесу на факультеті є декан факультету, 

помічники декана на громадських засадах: наставники-куратори академічних 

групп, викладачі навчальних дисциплін; активісти студентського 

самоврядування факультету: голова Студентського парламенту ВП «МФ 

КНУКіМ» – Тимченко Марія Сергіївна, студентка групи ІБАС-27М, старости 

академічних групп, члени Студентського парламенту. 

Форми роботи використовуються різноманітні. Це засідання Ради 

факультету, засідання кафедр, старостатів, житлової комісії, проведення 

кураторських годин, лекцій, бесід, відвідування концертів, виставок, музеїв, 

участь у фестивалях, конкурсах, концертах, виставках тощо. 

Інститут кураторства як невід’ємна складова виховної роботи факультету 

охоплює денну та заочну форму навчання студентів з 1 по 4 курс. Протягом 

семестру проводилася робота відповідно планів кураторів та з урахуванням 

плану навчально-виховної роботи ВП «МФ КНУКіМ» і плану факультету 

мистецтв на поточний навчальний рік. Робота кураторів була підпорядкована 

загальним завданням навчання й виховання студентів, підтримці морально-

психологічного клімату в студентських групах. 

 Головною метою освіти є формування професійно-компетентної 

особистості, здібної до творчості і самовизначення в умовах сучасності, яка 

володіє розвиненою мірою відповідальності та прагненням до навчання. Тому 

діяльність куратора полягала у створенні умов для розвитку високо освітньої 

особистості, орієнтованої на творчість та саморозвиток, формування здорового 

образу життя, моральної поведінки у процесі навчальної діяльності.  

Кураторська робота, як форма участі викладачів кафедр у виховному 

процесі на суспільних засадах, здійснювалася за такими напрямами: 

- роз’яснювальна робота серед студентів щодо вимог вищої школи; 

- аналіз та обговорення проблем навчання студентів; 

- надання допомоги студентам в організації навчання, рекомендації щодо 

планування та реалізації самостійної роботи; 

- підвищення дисципліни й творчої активності кожного студента групи; 

- поглиблення інтересу студентів до обраної професії; 
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- поточний контроль за успішністю студентів і відвідуванням ними 

занять; 

- проведення кураторських годин; 

- залучення студентів до участі в проведенні міських, обласних, 

міжвузівських та загальноуніверситетських соціально-культурних, культурно-

мистецьких заходах. 

Безперечно, особливе значення має робота кураторів перших курсів, а саме 

допомога студентам в адаптації до навчального середовища. Кураторами 

перших курсів призначено: Одробінського Ю.В. (ДХМг-98М), Ладного А.С. 

(ТДН-58М, ТН-68М), Лисенко О.О. (ТХН-48М). Увага на першому курсі 

спрямовувалася на розвиток особистості студента, виявлення активу груп, 

формування згуртованого колективу групи, засвоєння студентами особливостей 

навчальної діяльності, прищеплення навичок самостійної роботи, роз’яснення 

важливої ролі вивчення суспільних дисциплін та фахових предметів у 

підготовці майбутнього спеціаліста. Куратори постійно залучали студентів до 

участі у творчих виставках, концертах, фестивалях, святкових заходах, до 

розробки проектів благоустрою об’єктів міста та області. 

Протягом І півріччя 2018-2019 н.р. кураторами академічних груп 

своєчасно проводилися кураторські години, тематика яких розроблялася на 

основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України,  професійної 

специфіки факультету, визначних дат історії держави, області, міста. Протягом 

семестру зі студентами проводилися кураторські години наступної тематики:  

«Україна – суверенна демократична держава», «Інтеграція України в 

європейський простір», «Сила нації в її єдності», «Історія та культура міста 

Миколаєва», «Міжнародний день Миру: історія виникнення, сутність та наша 

позиція», «Бібліотека – жива історія», «Миколаївщина – край козацької слави», 

«Українська мова – безцінний скарб духовності народу», «Магія книги», 

«Права та обов’язки студентів в університеті», «За здоровий спосіб життя», 

«Самомотивація – залог успішності в майбутньому», «Гуртожиток – місце 

загального проживання», «Випускники кафедри – шлях до успіху (біографічні 

замальовки)», «Знайомство студентів зі структурою, організацією діяльності та 

режимом роботи факультету мистецтв, студентською системою 

самоуправління», «Адаптація життя в університеті та проблеми, які можуть 

виникнути в період перших місяців навчання», «Знайомство студентів з 

режимом роботи бібліотеки, порядком користування бібліотечним фондом», 

«Проведення навчального процесу 2018-2019 н.р. у ВП «МФ КНУКіМ», 

«Дисципліна та самодисципліна як основні складові навчального процесу», 

«Розвиток творчого потенціалу і особистісних можливостей в процесі 

навчання», «Проектне навчання як форма розвитку особистості студентів 

факультету мистецтв ВП «МФ КНУКіМ», «Творчий проект як реалізація 

потенціалу студента», «Конфлікт. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій», 

«Раціональна організація самостійної роботи студентів»,  «Поговоримо про 

імідж», «Естетичний вигляд – залог успіху», «Перспективи сучасної освіти», 

«Проблеми працевлаштування та зайнятості молоді», «Благодійність – 
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допомога в університеті», «Університет - мій рідний дім», «Я та моя майбутня 

професія», «Музика як лікар та вчитель людської душі», «Як організувати своє 

дозвілля з користю?» та інші. 

У І півріччі проводилась виховна робота з метою підвищенням ролі 

правової освіти та виховання у молоді поваги до законів та прав людини, 

профілактики правопорушень та злочинності. Професорсько-викладацький 

склад факультету, куратори проводили бесіди, кураторські години, які 

спрямовувались на: виховання моральності, людяності; концептуальні права 

молоді; протидії тероризму; протидії торгівлі людьми; протидії проявам 

ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в Миколаївській області; 

профілактику правопорушень і захисту прав студентів.  

Окрім тематичних кураторських годин куратори академічних груп 

щотижня проводили експрес-кураторські години, на яких з’ясовували поточні 

питання, що стосуються навчально-виховного процесу, дотримання 

дисципліни, відвідування занять, проживання у гуртожитку. 

Деканат та кафедри факультету протягом І півріччя 2018-2019 н.р. 

приділяли постійну увагу виховній роботі у гуртожитках. У вересні було 

складено список студентів факультету, які проживають у гуртожитках № 1, № 

2. На кафедрах складено графіки відвідування гуртожитків, списки 

відповідальних викладачів та старостів блоків. Декан факультету, куратори 

груп приймали активну участь у роботі житлової комісії університету, рейдах-

перевірках кімнат, в яких проживають студенти. За поточний період на 

житлових комісіях було вирішено ряд питань щодо поведінки студентів в 

гуртожитку, дотримання правил проживання в кімнатах, етичного відношення 

до допоміжного складу університету, налагодження добросусідських дружніх 

стосунків.  

 Також треба відзначити активність діяльності Студентського парламенту, 

члени  якого  долучалися до вивчення питань відвідування студентами занять,  

підготовки студентів до заліково-екзаменаційної сесії, питання проживання 

студентів у гуртожитку, правил поведінки, порушень, здійснювали постійні 

перевірки гуртожитку. 

Для покращення організації виховної роботи серед студентської молоді на 

факультеті функціонують такі органи студентського самоврядування:  

- на рівні академічних груп – староста, зам. старости, лідер культмасового 

сектору;  

- на рівні факультету, філії – старостат, Рада студентського 

самоврядування, Студентський парламент ВП «МФ КНУКіМ»; 

- на рівні гуртожитку – студентське самоврядування гуртожитку № 1, № 2. 

 

Перше півріччя 2018-2019 н.р. було насиченим щодо культурно-

мистецького життя філії, факультету мистецтв. Студенти факультету мистецтв 

активно долучилися до творчої концертної діяльності, мають перемоги в 

міжнародних та всеукраїнських конкурсах та фестивалях, відвідували концерти 

провідних колективів та солістів, приймали участь в освітньо-мистецьких 
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проектах, культурно-мистецьких заходах університету, міста та області. 

Факультетом мистецтв було проведено ряд спільних науково-творчих, 

культурно-мистецьких, освітніх проектів викладачів та студентів. Не менш 

плідною і насиченою стала творчо-виконавська робота студентів факультету. 

Різноманітні концертні програми факультету мистецтв ВП «МФ КНУКіМ» у 

місті та області, які відроджують і зміцнюють національні музичні, 

хореографічні традиції та грають велику роль в естетичному вихованні молоді, 

завжди викликають у публіки емоційне сприйняття, кожен виступ студентів 

завершується гучними аплодисментами від вдячних глядачів. 

Творча діяльність ансамблю пісні, музики та танцю «Миколаїв» 

(керівники: заслужений працівник культури України, доцент Михайло 

Мерлянов, викладач кафедри музичного мистецтва Антон Ладний, керівник 

оркестрової групи Дмитро Кученьов) визнана глядацькою аудиторією і має 

певні здобутки на Всеукраїнському рівні. Так, у І півріччі 2018-2019 н.р. 

творчий колектив «Миколаїв» став Лауреат І ступеня V Міжнародного 

фестивалю-конкурсу народної хореографії «Козацькому роду нема переводу» у 

м. Хмельницький. 

У І півріччі 2018-2019 н.р. на кафедрі дизайну були проведені  

різноманітні культурно-мистецькі заходи. Студенти активно долучилися до 

реалізації культурної програми, мистецьких заходів, до творчої діяльності.  

Відвідали художні виставки відомих майстрів, провідні дизайн-фірми 

міста, музичні та хореографічні заходи: виставку Львівських художників 

Віктора Продана та Тараса Григорука у виставковій залі Миколаївської 

обласної організації національної спілки художників України; Зустріч із 

директором модельного агентства «Глянець» Волковою Аллою; Зустріч із 

зірковим стилістом та дизайнером одягу Сергієм Куліковим; Зустріч з відомим 

дизайнером- викладачем ВП «МФ КНУКіМ» Ігнатьєвою Анастасією; Зустріч з 

відомим директором фірми «Гобелен» Іваницьким А.В.; Відвідування виставки 

«Багатонаціональна палітра краю» у Миколаївському міському палаці 

культури; Відвідування персональної виставки акварелей «В.С. Лоскутніков: 

життя в культурі», присвяченої до 70-річчю до дня народження. Миколаївський 

обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна; Екскурсія на поліграфічну фірму 

«Іліон». Зустріч із директором Румянцевой А.В. Відвідування виставки пам’яті 

Миколаївського художника Олексія Маркитана «Елізіум». Виставкова зала 

Миколаївської обласної організації національної спілки художників України; 

Екскурсія  до археологічної пам’ятки Миколаєва періоду фінальної бронзи 

городища «Дикий сад»; Відвідування виставки художника з Маріуполя Сергія 

Кирилова в Миколаївському міському палаці культури і мистецтв.          

Студенти кафедри дизайну активно прийняли участь у різних заходах, 

фестивалях і конкурсах молодих дизайнерів, а саме: Участь у заходах, 

присвячених  святкуванню Дня міста Миколаєва. Майстер-клас з моделювання 

одягу, аква-гриму, портрету; Проведення заходу «Ніч в музеї» у 

Миколаївському міському зоопарку; участь студентів спеціалізації «Дизайн 

одягу» у VІІІ Всеукраїнському проекті «Битва модельєрів» (м. Львів). 
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Учасники: Бойкова-Калюжна С., Дімова Олександра, Швець Н., Мелкумян Н.; 

Участь у проекті «Миколаївська вишита ялинка» Майстер-клас з вишивки 

«Новорічна іграшка» в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 

«Старофлотські казарми»; участь студентів та викладачів кафедри дизайну в 

проекті ВП «МФ КНУКіМ»: Туристичний хакатон "Nik Tour Future - 2018";  

Участь студентів у 12 Міжрегіональному фестивалі моди «South of Ukraine 

Fashion Days».Night Club «Caprica» м.Миколаїв. Демонстрація колекцій: Автор 

Чебан М. Випускник МФ КНУКіМ 2018 р; Автор Беребен В. 4 курс; Участь у 

конкурсі одного образу «Look of the day» студентів: Надельнюк Є.; Борона М., 

Грачова В., Поліщук О., Безпалко Є.; Бондаренко О., Швець Н. Бабіенко А. 

Перше місце в номінації «Кращий дизайнер» - Бабіенко А. Демонстрація 

колекцій: Вікторія Савенко та Ольга Луганська. 

Так, студенти кафедри музичного мистецтва протягом І півріччя 2018-

2019 н.р. були учасниками та лауреатами всеукраїнських та міжнародних 

конкурсів, фестивалів, концертних програм, що сприяло у них формуванню 

сценічної культури, практичній реалізації творчих планів на головних сценах, 

підвищенню виконавської майстерності. 

На кафедри музичного мистецтва працюють творчі колективи, творчі 

гуртки: гітарний оркестр (керівник к.пед.н. Сологуб В.Д.), квартет «Classic guitar» 

(керівник к.пед.н. Сологуб В.Д.), ансамблі гітаристів (керівники к.пед.н. Сологуб 

В.Д., Гриненко С.М.); оркестр народної та популярної музики (керівник 

Шеремет В.В.); естрадний оркестр (керівник Латко В.Б.); народний хор 

(керівник Ладний А.С., керівник оркестрової групи Кученьов Д.В..); ансамбль 

бандуристів (Добровольська М.В.); фольклорний вокальний ансамбль «Етері» 

(керівник засл. прац. культури України Жадик Н.Г.); ансамбль «Art-Spiritus» 

(керівник  Шеремет В.В.). 

Клас класичної гітари під керівництвом кандидата педагогічних наук, 

доцента Сологуб В.Д. є постійним учасником наукового гуртка «GUITAR 

CORPORATION», що підтверджується багаточисленними концертами та 

сольними програмами, досягненнями на міжнародних та всеукраїнських 

конкурсах та фестивалях. Так, у І півріччі 2018-2019 н.р. студенти класу 

прийняли участь та отримали почесні нагороди: 

- Фестиваль класичної музики «Буковинський листопад»: квартет 

«Classic guitar»  у складі: Анастасія Царикова, Віка Олійник, Світлана 

Гриненко, Вікторія Сологуб (Дипломи та пам’ятні нагороди) 

(02.11.2018 р., м. Чернівці);  

- Конкурс гітаристів «Боярський Хрещатик» у рамках Всеукраїнського 

молодіжного мистецького фестивалю-конкурсу ім. І. Коваленка: 

Гітарний квартет «Classic guitar» у складі: Анастасія Царикова, Віка 

Олійник, Гліб Кіндзерський, Сергій Демченко /Гран-Прі/; Гітарний 

камерний оркестр ВП «МФ КНУКіМ» /І місце/; Чоловічий квартет 

«Classic guitar» у складі: Микита Чернишов, Михайло Погорєлов, 

Сергій Демченко, Гліб Кіндзерський /І місце/; Дует «Classic guitar» у 

складі Микита Чернишов, Михайло Погорєлов /ІІІ місце/ (17.11.2018 р., 
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м. Київ); 

- Міжнародний конкурс «Подільський водограй»: клас класичної гітари 

В.Д. Сологуб: І місце у категорії солісти – Царикова Анастасія 

(01.12.2018 р., м. Київ). 

Ансамбль народних інструментів «Art-Spiritus» (кер. В. Шеремет) 

отримав диплом Лауреата І ступеня на V Всеукраїнському відкритому 

багатожанровому фестивалі-конкурсі митців «Лиманські зорі» / «Дивограй» 

(08.12.2018 р.). 

Освітньо-мистецька, творчо-виконавська робота є однією з основних у 

діяльності кафедри музичного мистецтва факультету мистецтв, що 

підтверджується багаточисленними концертами, майстер-класами, семінарами-

практикумами, конкурсами, творчими зустрічами у місті та області:  

концерт ансамблю гітаристів «ClASSIC GUITAR» у святковому відкритті 

скверу «Музичний»; вокальний показ кафедри музичного мистецтва «Music on 

the streets» до Міжнародного Дня Музики (ВП «МФ КНУКіМ»); посвята 

студентів спеціальності «Музичне мистецтво» (ВП «МФ КНУКіМ»); концерт 

до Дня вчителя (актова зала ВП «МФ КНУКіМ»); Обласний семінар для 

керівників вокально-хорових колективів. Робота з студентським народним 

хором ВП «МФ КНУКіМ» (ОМЦНТ, ВП «МФ КНУКіМ»); вокально-

інструментальна програма  на Третьому гастрономічному гриль-фесті 

«Helloween. Пекельна страва» (ВП «МФ КНУКіМ»); участь студентів кафедри 

музичного мистецтва в освітньо-інноваційному проекті "Nik Tour Future - 2018" 

(ВП «МФ  КНУКіМ»); літературно-музична композиція «Мова… Музика… 

Душа…» за участю дуету бандуристок (ВП «МФ КНУКіМ»); Обласний семінар 

для керівників інструментальних колективів. Робота з інструментальними 

колективами ВП «МФ КНУКіМ» (ОМЦНТ, ВП «МФ КНУКіМ»); творчий вечір 

заслуженого працівника культури України, професора ВП «МФ КНУКіМ» О.К. 

Іванова «Портрет на фоні часу. Поезія, пісні, спогади» (Миколаївський будинок 

вчителя); виступ народного хору кафедри музичного мистецтва на відкритті 

міського конкурсу пісенних жанрів «Зірки Миколаївщини». 

Студенти кафедри хореографії у І півріччі 2018-2019 н.р. приймали 

активну участь у мистецьких заходах і проектах ВП «МФ КНУКіМ», де 

отримували величезний досвід виконавської майстерності на головних сценах 

міста та області. В хореографічних композиціях ансамблю танцю «Південне 

Сяйво» (керівник к.м., доцент Мерлянова О.А.), ансамблю сучасного танцю 

(керівник Лисенко О.О.), ансамблю сучасного танцю (керівник Гашенко К.І.) 

кафедри хореографії представлена вся художня палітра хореографічного 

мистецтва.  

Студенти та викладачі кафедри хореографії долучились до проведення 

різноманітних концертів, культурно-мистецьких заходів міста та області: 

концерт, присвячений Дню міста Миколаєва (пл. Соборна); концерт, 

присвячений Дню Миколаївської області та 80-річчю МОЦНТ та КОР (вул. 

Соборна, Каштановий сквер); концерт, присвячений Дню міста Нової Одеси; 

концерт, присвячений Дню ромів (пл. Соборна); концерт до Дня вчителя (ВП 
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«МФ КНУКіМ»); посвята студентів спеціальності «Хореографія» (актова зала 

ВП «МФ КНУКіМ»); концертна програма конкурсу серед ВНЗ «Продвижение» 

(ОПК); концерт до Дня студента в Політехнічному коледжі; урочисте відкриття 

Головної міської ялинки м. Миколаєва (пл. Соборна). 

В І півріччі 2018-2019 н.р. на факультеті мистецтв були проведені 

«Зустрічі з цікавими людьми», студенти спілкувались з відомими дизайнерами, 

стилістами, музикантами, хореографами, директорами та художніми 

керівниками, які надихнули першокурсників на створення цікавих проектів, 

втілення задумів, трансформацію ідей та розкрили перспективи майбутніх 

професій. Студенти отримали позитивні враження та корисну інформацію від 

професіоналів. 

 

  3.1. Культурно-масові заходи 

 

У І півріччі 2018-2019 н.р. була проведена організаційно-виховна робота 

за різними напрямками з метою формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців соціокультурної сфери, громадянсько-патріотичного, 

національного та правового виховання, формування здорового способу життя 

студентів. Згідно планам навчально-виховної роботи кафедр, факультету, філії 

та розпорядженням Департаменту освіти, науки та молоді у ІІ півріччі 2017-

2018 н.р. проведені на факультеті мистецтв наступні освітньо-мистецькі, 

виховні, правовиховні, культурні, превентивні заходи: 

 

вересень 2018 року: 

01.09: участь у заході до Дня знань ВП «МФ КНУКіМ»;  

01.09: проведення ознайомчої лекції «Знайомство з університетом» 

(студенти 1-2 курсів; відп.: куратори академічних груп); 

01.09: вибори активу груп, визначення функціональних обов’язків 

студентського самоврядування в групі (студенти 1 курсів; відп. 

куратори академічних груп); 

01.09: кураторська година до Дня знань; 

02.09: відвідування гуртожитків кураторами груп; 

05.09: відвідування студентами кафедри дизайну виставки львівських 

художників Віктора Продана та Тараса Григорука (Виставкова зала 

Миколаївської обласної організації національної спілки художників 

України); 

07.09:   участь студентів факультету мистецтв у книжковій віртуальній виставці 

до Дня міста «Миколаїв: сторінками історії», яка знайомить з 

краєзнавчими виданнями (бібліотека ВП «МФ КНУКіМ»); 

08.09:  участь кафедри дизайну у заходах, присвячених до Дня міста 

Миколаєва. Майстер-клас з моделювання одягу, аква-гриму, портрету; 

08.09: участь студентів кафедри хореографії у концерті, присвяченого Дню   

міста Миколаєва (пл. Соборна);  



24 

 

09.09:     відвідування студентами та викладачами кафедри музичного мистецтва 
концерту камерного оркестру «ARS-NOVA» (диригент - заслужена 

артистка України В. Жадько), присвяченому відкриттю 82-го 

концертного сезону Миколаївської обласної філармонії, Лютеранська 

церква Христа Спасителя; 

10.09:    «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри дизайну з  

власницею і керуючим директором рекламної, модельної агенції 

"Glyanec" Аллою Волковою; 

11.09:     «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри дизайну 

із зірковим стилістом та дизайнером одягу Сергієм Куліковим; 

11.09.     «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри дизайну з 

багаторазовим призером конкурсів з перукарського мистецтва 

України та Світу Алексаном Мусаеляном; 

12.09:   «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри музичного 

мистецва з керівником ансамблю Національної поліції України в 

Миколаївській області «Южный патруль» Олександром Малюком;  

14.09:  «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри 

хореографії з учасниками балету Миколаївського академічного 

українського театру драми та музичної комедії Євгеном та Тетяною 

Саветою; 

15.09:     проведення заходу «Ніч в музеї» у Миколаївському міському зоопарку 

(студенти кафедри дизайну); 

18.09:    зустріч студентів кафедри дизайну з відомим дизайнером Ігнатьєвою 

Анастасією; 

19.09:  зустріч студентів кафедри дизайну з відомим директором фірми 

«Гобелен» Іваницьким А.В.; 

20.09:  участь студентів кафедри хореографії та музичного мистецтва у 

концерті до Дня відкритих дверей (актова зала ВП «МФ КНУКіМ»); 

21.09:  концерт ансамблю гітаристів «ClASSIC GUITAR» у святковому 

відкритті скверу «Музичний»; 

21.09: відвідування студентами кафедри дизайну виставки                 

«Багатонаціональна палітра краю» у Миколаївському міському палаці 

культури; 

22.09:    участь студентів кафедри хореографії у концерті, присвяченому Дню 

Миколаївської області та 80-річчю МОЦНТ та КОР (вул. Соборна, 

Каштановий сквер);  

22.09:    участь студентів кафедри хореографії у концерті, присвяченому Дню 

міста Нової Одеси; 

24.09:    участь студентів кафедри хореографії у концерті, присвяченому Дню 

ромів (пл. Соборна); 

25.09:  відвідування студентами кафедри дизайну персональної виставки 

акварелей «В.С. Лоскутніков: життя в культурі», присвяченої до 70-

річчю до дня народження. Миколаївський обласний художній музей 

ім. В.В. Верещагіна; 
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25.09:   проведення персональної виставки Ю. Одробінського у приміщенні   

Центральна міська бібліотека ім. М.Л. Кропивницького. Майстер-клас 

з різьблення деревини; 

27.09:   «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри музичного 

мистецтва з директором Миколаївської обласної філармонії, солістом 

ансамблю народних інструментів «Узоры» О.Д. Добровольським; 

29.09:    відвідування студентами та викладачами кафедри музичного мистецтва 

Святкового концерту до Міжнародного Дня Музики Миколаївської 

обласної філармонії, Палац культури будівельників; 

30.09:   екскурсія на поліграфічну фірму «Іліон». Зустріч студентів кафедри 

дизайну з директором Румянцевой А.В.;   

 

жовтень 2017 року: 

01.10:    вокальний показ кафедри музичного мистецтва «Music on the streets» до 

Міжнародного Дня Музики (ВП «МФ КНУКіМ»);  

02.10:    музична вікторина у рамках музичного марафону до Міжнародного 

Дня Музики (ВП «МФ КНУКіМ»);  

02.10: відвідування студентами кафедри дизайну виставки пам’яті 

Миколаївського художника Олексія Маркитана «Елізіум». Виставкова 

зала Миколаївської обласної організації національної спілки 

художників України; 

03.10:  проведення посвяти студентів спеціальності «Музичне мистецтво» 

(актова зала ВП «МФ КНУКіМ»); 

03.10:  «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри 

музичного мистецтва з заслуженим працівником культури України, 

директором ДМШ № 2, керівником академічного жіночого хору ім. С. 

Фоміних Тетяною Островською; 

04.10: екскурсія студентів кафедри дизайну до археологічної пам’ятки 

Миколаєва періоду фінальної бронзи городища «Дикий сад»;  

04.10: відвідування студентами кафедри дизайну виставки художника з 

Маріуполя Сергія Кирилова в Миколаївському міському палаці 

культури і мистецтв;          

04.10:    участь студентів спеціалізації «Дизайн одягу» у VІІІ Всеукраїнському 

проекті «Битва модельєрів» (м. Львів); 

05.10:  участь студентів кафедри хореографії та музичного мистецтва у 

концерті до Дня вчителя (актова зала ВП «МФ КНУКіМ»); 

08.10:  участь студентів кафедри дизайну в ХХ Фестивалі перукарського 

мистецтва «Галицький талант» - 1 місце (м. Львів);  

10.10:    проведення посвяти студентів спеціальності «Хореографія» (актова 

зала ВП «МФ КНУКіМ»); 

12-16.10: участь ансамблю пісні, музики та танцю «Миколаїв» у V 

Міжнародному фестивалі-конкурсі народної хореографії «Козацькому 

роду нема переводу» у м. Хмельницький (Лауреат І ступеня); 



26 

 

14.10:    відвідування студентами та викладачами кафедри музичного мистецтва 
концерту піаніста Мікеле Фаціо з Італії, Лютеранська церква Христа 

Спасителя; 

18.10:   участь студентів кафедри дизайну у проекті «Миколаївська вишита 

ялинка». Майстер-клас з вишивки «Новорічна іграшка». 

Миколаївський обласний краєзнавчий музей «Старофлотські 

казарми»; 

24.10:    Обласний семінар для керівників вокально-хорових колективів. Робота 

з студентським народним хором ВП «МФ КНУКіМ» (ОМЦНТ, ВП 

«МФ КНУКіМ»);  

31.10:  майстер-клас Юрія Одробінського з карвінгу та конкурс «Гарбузова 

різанина». Третій гастрономічний гриль-фест «Helloween. Пекельна 

страва» (ВП «МФ КНУКіМ»); 

31.10:    вокально-інструментальна програма  на Третьому гастрономічному 

гриль-фесті «Helloween. Пекельна страва» (ВП «МФ КНУКіМ»). 

 

листопад 2018 року: 

02.11:  участь квартету гітаристів «CLASSIC GUITAR» в Регіональному 

фестивалі класичної музики «Буковинський листопад – 2018», м. Київ  

(Лауреат І ступеня); 

03.11:    відвідування студентами та викладачами кафедри музичного мистецтва 

концерту «Узори» і друзі» за участю солістів – лауреатів міжнародних 

конкурсів, студентів Одеської національної музичної академії ім. 

А.Нежданової, Палац культури будівельників;   

08.11:   участь студентів та викладачів кафедри дизайну та музичного 

мистецтва в освітньо-інноваційному проекті "Nik Tour Future - 2018", 

ВП «МФ  КНУКіМ»; 

09.11:  12 Міжрегіональний фестиваль моди «South of Ukraine Fashion  

Days».Night Club «Caprica», м. Миколаїв. Демонстрація колекцій, 

кафедра дизайну; 

09.11:   літературно-музична композиція «Мова…Музика…Душа…» кафедри 

культурології та музичного мистецтва за участю дуету бандуристок, 

ВП «МФ КНУКіМ»;  

09.11:   участь студентів факультету мистецтв в інтерактивній грі «У рідній 

мові цілий світ» до святкування Дня української писемності та мови, 

бібліотека ВП «МФ КНУКіМ»; 
09.11:    відвідування студентами та викладачами кафедри музичного мистецтва  

концерту Національного заслуженого академічного симфонічного 

оркестру України (диригент - народний артист України В. Сіренко) у 

Миколаївській обласній філармонії, Палац культури будівельників; 

10.11:  12 Міжрегіональний фестиваль моди «South of Ukraine Fashion 

Days».Night Club «Caprica», м. Миколаїв. Участь студентів кафедри 

дизайну у конкурсі одного образу «Look of the day». Перше місце в 

номінації «Кращий дизайнер» - Бабіенко А.; 

https://learningapps.org/watch?v=pbyjz7f1t18
https://learningapps.org/watch?v=pbyjz7f1t18
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    11.11:  12 Міжрегіональний фестиваль моди «South of Ukraine Fashion 

Days».Night Club «Caprica»,  м. Миколаїв. Демонстрація колекцій, 

кафедра дизайну; 

17.11:  участь у конкурсі гітаристів «Боярський Хрещатик» у рамках 

Всеукраїнського молодіжного мистецького фестивалю-конкурсу ім. І. 

Коваленка, м. Боярка Київська обл.: гітарний квартет «CLASSIC 

GUITAR» – Гран-Прі, гітарний камерний оркестр ВП «МФ КНУКіМ» 

– І місце, чоловічий квартет  «CLASSIC GUITAR» – І місце; 

18.11:    участь студентів кафедри хореографії у концертній програмі конкурсу 

серед ВНЗ «Продвижение»; 

21.11:   участь студентів кафедри хореографії у концерті до Дня студента в 

Політехнічному коледжі; 

24.11:    відвідування студентами та викладачами кафедри музичного мистецтва  

концерту камерного оркестру «Ars Nova» (диригент О. Суркіс) за 

участю солістів Одеської середньої спеціалізованої музичної школи-

інтернату ім. П.С. Столярського у рамках Всеукраїнського 

загальнонаціонального мистецького проекту «Юна філармонія», 

Палац культури будівельників; 

28.11:    Обласний семінар для керівників інструментальних колективів. Робота 

з інструментальними колективами ВП «МФ КНУКіМ» (ОМЦНТ, ВП 

«МФ КНУКіМ»); 

29.11:   відвідування студентами кафедри музичного мистецтва творчого вечора 

заслуженого працівника культури України, професора ВП «МФ 

КНУКіМ» О.К. Іванова «Портрет на фоні часу. Поезія, пісні, спогади» 

у Миколаївському будинку вчителя.  

 

грудень 2018 року: 

01.12:    участь класу класичної гітари В.Д. Сологуб у міжнародному конкурсі 

«Подільський водограй», м. Вінниця:  І місце у категорії солісти - 

Царикова Анастасія, студентка групи ТН-65М; 

05.12:  відвідування студентами та викладачами кафедри музичного 

мистецтва вокального шоу «Акапельний вибух» чоловічого секстету 

«MANSOUND», концерт-хол «Юність»; 

08.12:  участь ансамблю «Art-Spiritus» (кер. В. Шеремет) у V Всеукраїнському 

відкритому багатожанровому фестивалі-конкурсі митців «Лиманські 

зорі» / «Дивограй» (Лауреат І ступеня);  

12.12:  відвідування студентами та викладачами кафедри музичного 

мистецтва концерту «Армія з народом» військового оркестру 406 

окремої артилерійської бригади ім. Олексія Алмазова (солісти А. 

Ладний, О. Кедіс), Миколаївський академічний художній російський 

драматичний театр; 

18.12:   виступ народного хору кафедри музичного мистецтва на відкритті 

міського конкурсу пісенних жанрів «Зірки Миколаївщини»; 
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19.12:     участь студентів кафедри хореографії в урочистому відкритті Головної 

міської ялинки м. Миколаєва (пл. Соборна). 

 

3.2. Правове виховання 

 

У І півріччі 2018-2019 н.р. проводилась виховна робота з метою 

підвищенням ролі правової освіти та виховання у молоді поваги до законів та 

прав людини, профілактики правопорушень та злочинності. 

Викладачі факультету мистецтв разом зі студентами організовували та 

проводили ряд заходів, які спрямовувались на: виховання моральності, 

людяності; концептуальні права молоді; протидії тероризму; протидії торгівлі 

людьми; протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в 

Миколаївській області; профілактику правопорушень і захисту прав студентів.  

Були проведені заходи до виконання Програми правової освіти населення 

у Миколаївській області на 2014-2020 роки з метою підвищенням ролі правової 

освіти та виховання у молоді поваги до законів та прав людини: 

- проведені кураторські години кураторами академічних груп 1-4 курсів за 

темами: «Освітній законопроект – ознайомлення та обговорення»;  

«Права та обов'язки студентів в університеті»; «Самоосвіта як форма 

самостійної роботи студента»; «Сучасний студент і медіаосвіта: Інтернет 

і професійний розвиток особистості»; «Роль креативності студента у 

сучасній культурі»; «Випускники кафедри – шлях до успіху (біографічні 

замальовки)»; «Самоосвіта як форма самостійної роботи студента», 

«Сучасний студент і медіаосвіта: Інтернет і професійний розвиток 

особистості», «Роль креативності студента у сучасній культурі». 

«Держава турбується про тебе», «Конфлікт. Шляхи рішення конфліктних 

ситуацій»; «Пропаганда здорового способу життя та шляхи подолання 

шкідливих звичок», «Чи потрібен я сьогодні державі такий, який я 

сьогодні», «Як виховати моральність», «Захист інформаційного 

суверенітету України та інформаційна безпека молоді», «Психологічна 

культура у ВНЗ та сім`ї», «Сім’я як об’єкт соціально-педагогічного 

впливу», «Профілактика наркотичних та алкогольних проблем», 

«Профілактика поширення ксенофобських та расистських проявів серед 

студентської молоді» (вересень-листопад 2018 р.); 

- проведені засідання студентського парламенту з питань профілактики 

правопорушень та пропаганди здорового способу життя (обговорення 

прав і обов’язків студентів), правил внутрішнього розпорядку у 

гуртожитках, усунення конфліктів у молодіжному середовищі, моральної 

вихованості та правової поведінки студентів (вересень-листопад 2018 р.);   

- організовано з метою профілактики правопорушень відвідування 

студентами закладів культури і мистецтв (вересень-листопад 2018 р.);  

проведені тематичні бесіди, дискусії, правові лекторії за темами: 

«Правові знання молоді», «Права людини – фундамент Європейських 

цінностей», «Проблема насильства в сім'ї, її соціальні аспекти», 
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«Проблеми виховання та правопорушень серед студентської 

молоді», «Конфлікт. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій», «Як 

уникнути помилкових кредитів на своє ім'я», «Адміністративна 

відповідальність неповнолітніх», «Правові знання для працевлаштування 

випускників. 

 

3.3. Патріотичне виховання 

 

З метою громадянсько-патріотичного, військово-патріотичного виховання, 

виховання національної ідентичності, висвітлення теми військової звитяги 

українського народу впродовж І півріччя 2018-2019 н.р. були проведені заходи: 

- проведено кураторські години: «Хоробрі серця поряд з нами», 

«Різнобарвна Європа», «Жертви політичних репресій: генетична пам'ять і 

єднання поколінь», «Патріотизм – справа щоденна», «Сила нації в її 

єдності», «Роде наш красний – історія України», «Міжнародний день 

Миру: історія виникнення, сутність та наша позиція», «Українська мова – 

безцінний скарб духовності народу»; 

- перегляд студентами факультету мистецтв книжкової віртуальної 

виставки до Дня міста «Миколаїв: сторінками історії», яка знайомить з 

краєзнавчими виданнями у бібліотеці ВП «МФ КНУКіМ» (07.09.18 р.); 

- відвідування студентами кафедри дизайну виставки                 

«Багатонаціональна палітра краю» у Миколаївському міському палаці 

культури (29.09.18р.); 

- участь студентів кафедри дизайну у проекті «Миколаївська вишита 

ялинка» у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї 

«Старофлотські казарми» (18.10.18 р.); 

- літературно-музична композиція «Мова…Музика…Душа…» кафедри 

культурології та музичного мистецтва, ВП «МФ КНУКіМ» (09.11.18 р.);  

- відвідування студентами та викладачами кафедри музичного мистецтва 

концерту «Армія з народом» військового оркестру 406 окремої 

артилерійської бригади ім. Олексія Алмазова (солісти А. Ладний, О. 

Кедіс), Миколаївський академічний художній російський драматичний 

театр (12.12.18 р.). 

 

3.4. Превентивні заходи 

 

Протягом І півріччя здійснювалася робота з виховання здорового способу 

життя. На факультеті мистецтв продовжувалася робота щодо виконання наказу 

Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 року № 58 «Про 

затвердження заходів щодо виконання Державної цільової соціальної програми 

зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров’я населення» через систему 

профілактичних заходів щодо запобігання тютюнокурінню серед студентської 

молоді, науково-педагогічних та інших працівників.  

Для студентів проведено ряд заходів: 
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- проведення кураторських годин за темами: «Аналіз пропусків занять 

студентів групи, успішність студентів», «Етикет у вищому навчальному 

закладі», «Практика – 2018-2019: підготовка, проходження, особливості 

оформлення документів, звітність», «Сучасний студент  - права та 

обов’язки», «Організація самостійної роботи студентів», «Етичні норми 

поведінки студентів. Організація та підготовка до заліково-

екзаменаційної сесії», «Наскільки ефективно ви використовуєте свій 

час?», «Правила техніки безпеки при активному відпочинку», «Екологія 

рідного міста як предмет нашої спільної турботи», «Здоровий спосіб 

життя та шлях його досягнення»; 

- проведено цикл заходів про здоровий спосіб життя «Відповідальне 

ставлення до власного здоров’я – ознака загальної культури особистості»,  

«Здоровий спосіб життя та шлях його досягнення», «Твої легені без 

табаку – запорука здоров’я» (кафедри факультету; протягом семестру);  

- засідання студентського парламенту з профілактики правопорушень та 

пропаганди здорового способу життя (вересень-жовтень 2018р.); 

- проведення кураторських годин за темами: «Чи бути здоровим вирішуєш 

ти!», «Здоров’я – феномен глобального значення», «За здоровий спосіб 

життя», «Не пусти життя за димом», «Етика мобільного зв'язку», 

«Естетичний вигляд – залог успіху», «Сім’я  - колиска здоров’я людини», 

«Фізична складова здоров’я» (вересень-листопад 2018р.); 

- проведено заходи, присвячені Всесвітньому дню порозуміння з ВІЛ-

інфікованими: тематичні бесіди, дискусії з використанням слайд- та 

відео- матеріалів на теми: «СНІД – серйозна розмова», «Профілактика 

ВІЛ», «Толерантне відношення до віл-інфікованих», «Міжнародні 

документи, що регулюють права інфікованих» (жовтень-листопад 2018 р.; 

відповідальні: куратори академічних груп). 

 

4. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

Протягом І півріччя 2018-2019 н.р. викладачі факультету мистецтв 

активно здійснювали профорієнтаційну роботу. Згідно плану кафедр з 

профорієнтаційної роботи, профорієнтаційного відділу було здійснено ряд 

виїздів в села і міста Миколаївської, Херсонської, Одеської областей, 

проведено челенджі для абітурієнтів МЗОШ, проведено бесіди, майстер-класи 

та семінари-практикуми для випускників професійних училищ, коледжів, 

училищ. 

Викладачі факультету брали активну участь у профорієнтаційній роботі: 

відвідували закріплені школи, коледжі, училища, були на батьківських зборах, 

здійснювали розповсюдження друкованої продукції з метою профорієнтації, 

приймали участь у Днях відкритих дверей.  

Кафедра дизайну протягом І півріччя 2018-2019 н.р. проводила 

профорієнтаційну роботу на такими напрямками: проведення челенджів «Дні 

відкритих дверей» для випускників гімназій, ліцеїв, ЗОШ м. Миколаєва та 

Миколаївської області; проведення майстер-класів та відеопрезентації для 
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студентів навчальних закладів професійно-технічної освіти; профорієнтаційна 

робота в загальноосвітніх школах, коледжах, училищах, ліцеях міста із метою 

організації зустрічі в ВП «МФ КНУКіМ»; проведення батьківських зборів з 

закріплених школах; участь студентів у всеукраїнських, обласних, міських 

конкурсах із дизайну та міських заходах та проектах: «День міста Миколаєва», 

«Ніч в музеї» у Миколаївському міському зоопарку, проект «Миколаївська 

вишита ялинка»; оновлення та доповнення інформації про заходи в соц. 

мережах: Facebook, Instagram; проведення конкурсу з карвінгу «Гарбузова 

різанина» в межах Третього гастрономічного гриль-фесту «Helloween. Пекельна 

страва» серед студентів вищих професійних училищ та ліцеїв міста. Майстер-

клас Юрія Одробінського з карвінгу «Гарбузова різанина».  

Доцент Одробінський Ю.В., викладачі Тригуб О.Л., Ігнатьєва А.С. 

проводили 65 «челенджів» для 55 шкіл і ліцеїв. 

Доцент Одробінський Ю.В. провів профорієнтаційну роботу із 

випускниками Академії дитячої творчості, Миколаївського муніципального 

академічного ліцею, провів персональну виставку у приміщенні Центральної 

міської бібліотеки ім. М.Л. Кропівницького.  

Доцент Сапак Н.В. провела профорієнтаційну роботу з випускниками 

напряму «Декоративно-прикладне мистецтво» Миколаївського коледжу 

культури і мистецтв та випускниками спеціальності «художник-оформлювач» 

Миколаївського професійного ліцею (Варваровка) з питання подальшого 

навчання на спеціальності «Дизайн» у ВП «МФ КНУКіМ». 

Викладачі Тригуб О.Л., Жидких О.Б. відвідали ЗОШ № 3, 14, 16, 18; 

провели профорієнтаційну роботу в ЗОШ м. Первомайск та Первомайського 

району, майстер-класи із виконання дизайну одягу зі студентами 

Миколаївського ліцею сфери послуг; участь студентів «Дизайн одягу» у 

міжрегіональному фестивалі моди «South of Ukraine fashion days» (м. Миколаїв) 

та у VІІІ Всеукраїнському проекті «Битва модельєрів» (м. Львів); постійна 

проф. робота у соціальних мережах груп і сторінок «Fashion-дизайн» в 

«Facebook» та «Instagram». 

Викладач Корнюков Ю.К та Ігнатьєва А.С. проводили профорієнтаційну 

роботу зі студентами ВПУ № 21: Майстер-клас за темою «Спільне редагування 

та обробка фотографій у редакторах Capture One Pro, Adobe Lightroom, 

Photoshop за вимогами базових основ естетики графічного дизайну»; розробка 

ескізів, дизайну та підготовка оригіналів до друку стендів та плакатів для 

аудіторії 108. 

Кафедра музичного мистецтва проводила впродовж звітного періоду 

профорієнтаційну роботу серед випускників МЗОШ: № 29, № 40 (Кедіс О.Ю.);  

№ 1, № 48 (Ладний А.С.); № 46 (Піхтар О.А.); № 32 (Шеремет В.В.). 

спеціалізовані навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації Миколаївський коледж 

культури і мистецтв (Сологуб В.Д., Гриненко С.М., Ладний А. С.); 

Миколаївський коледж музичного мистецтва (Кедіс О. Ю., Піхтар О. А.), 

Одеський коледж мистецтв і культури ім. К.Ф. Данькевича (Піхтар О.А.). 

Викладачами було проведено роботу з випускниками, відвідані батьківські 
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збори. Викладачами кафедри проводиться робота з учнями музичних шкіл м. 

Миколаєва, зокрема ДМШ № 1 ім. Римського-Корсакова, ДМШ № 2, ДМШ № 

5. Систематичне надання консультацій випускникам шкіл та коледжів особисто 

та по мобільному зв’язку (Піхтар О.А., Кедіс О.Ю.). 

Протягом першого півріччя 2018-2019 н.р. викладачі кафедри 

хореографії активно здійснювали профорієнтаційну роботу: 

Доцент Мерлянова О.А. організувала та провела зі студентами 65 

«челенджів» для 55 шкіл і ліцеїв та Дні відкритих дверей для випускників шкіл, 

гімназій та ліцеїв м. Миколаєва та області; провела профорієнтаційну роботу з 

випускниками шкіл м. Южноукраїнська та смт. Арбузинка, з МЗОШ № 30; 

систематично надавала консультації випускникам шкіл та коледжів.  

Доцент Мерлянов М.В. проводив профорієнтаційну роботу з 

випускниками ЗОШ № 2, серед керівників танцювальних колективів м. 

Миколаєва та області – членів Миколаївського осередку Національної 

хореографічної спілки України, спілкувався з зав. циклової комісії Одеського 

коледжу мистецтв і культури Устіновою Л.В., будучи членом журі проводив 

профорієнтаційну роботу на конкурсах «Перлина Прибужжя» у м. 

Южноукраїнськ Миколаївської області та «Перлина Прибужжя» у м. 

Миколаєві. 

Викладач Гашенко К.І. – ведення профорієнтаційної сторінки в соціальної 

мережі: розміщення інформації про навчання студентів кафедри хореографії, їх 

творчої та концертної діяльності, складання іспитів з практичних дисциплін, 

практичні покази; провела роботу з випускниками МЗОШ № 54 та 

Миколаївської школи-інтернату № 4; проведення консультацій для абітурієнтів 

з дисципліни «Методика виконання класичного танцю». 

Викладач Лисенко О.О. проводила профорієнтаційну роботу з 

випускниками МЗОШ № 60, 61; подача інформації до профорієнтаційної 

сторінки в соціальній мережі Facebook. 

Отже, профорієнтаційну роботу факультету мистецтв можна вважати 

задовільною. Вважається за необхідне подальше покращення 

профорієнтаційної роботи з боку викладачів в ЗОШ, коледжах, училищах 

Миколаївської, Херсонської, Одеської, Криворізької, Кропівницької та інших 

областей, активізація роботи в соціальній мережі SMM, більш активне 

залучення студентів. 

 

Іміджеві та культурно–мистецькі заходи 
Дата Назва заходу 

Вересень 2018 р. 

01.09.2018 1 вересня в ВП «МФ КНУКіМ» 

11.09.2018 «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри дизайну з 

багаторазовим призером конкурсів з перукарського мистецтва України 

та Світу Алексаном Мусаеляном та власницею і керуючим директором 

рекламної, модельної агенції "Glyanec" Аллою Волковою, із зірковим 

стилістом та дизайнером одягу Сергієм Куліковим 

12.09.2018 «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри музичного 
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мистецва з керівником ансамблю Національної поліції України в 

Миколаївській області «Южный патруль» Олександром Малюком 

14.09.2018 «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри хореографії 

з учасниками балету Миколаївського академічного українського театру 

драми та музичної комедії Євгеном та Тетяною Саветою  

18.09.2018 «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри дизайну з 

відомим дизайнером Анастасією Ігнатьєвою 

19.09.2018 «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри дизайну з 

відомим директором фірми «Гобелен» А.В. Іваницьким 

21.09.2018 Квартет «CLASSIC GUITAR» ВП «МФ КНУКіМ» у святковому 

відкритті скверу «Музичний»  

25.09.2018 Проведення персональної виставки Ю. Одробінського. Майстер-клас з 

різьблення деревини  

27.09.2018 «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри музичного 

мистецтва з директором Миколаївської обласної філармонії, солістом 

ансамблю народних інструментів «Узоры» О.Д. Добровольським 

Жовтень 2018 р. 

03.10.2018 «Зустріч з цікавими людьми» спілкування студентів кафедри музичного 

мистецтва з заслуженим працівником культури України, директором 

ДМШ № 2, керівником академічного жіночого хору ім. С. Фоміних 

Тетяною Островською 

08.10.2018 Участь в ХХ Фестивалі перукарського мистецтва «Галицький талант»,  

м. Львів-1 місце 

15.10.2018 Участь ансамблю пісні, музики і танцю «Миколаїв» у Міжнародному 

фестивалі-конкурсі народного танцю «Козацькому роду нема переводу», 

м. Хмельницький  – Лауреат І ступеня  

31.10.2018 Третій гастрономічний гриль-фест «Helloween. Пекельна страва». 

Майстер-клас та конкурс з карвінгу «Гарбузова різанина» 

 

Листопад 2018 р. 

02.11.2018 Участь в Регіональному фестивалі класичної музики «Буковинський 

листопад  – 2018», м. Київ, квартет «CLASSIC GUITAR» – лауреат І 

ступеня 

08.11.2018 Презентація освітньо-інноваційного проекту «NIk Tour Future 2018»  

09.11.2018 Участь в конкурсі 12 сезону фестивалю моди South of Ukraine Fashion 

Days  

10.11.2018 Участь в конкурсі одного образу "#lookoftheday" 12 сезону South of 

Ukraine Fashion Days , Анастасія Бабієнко  – І місце 

17.11.2018 Участь у конкурсі гітаристів «Боярський Хрещатик» у рамках 

Всеукраїнського молодіжного мистецького фестивалю-конкурсу ім. І. 

Коваленка, м. Боярка Київська обл.: гітарний квартет «CLASSIC 

GUITAR» – Гран-Прі, Гітарний камерний оркестр ВП «МФ КНУКіМ» – 

І місце, Чоловічий квартет  «CLASSIC GUITAR» – І місце 

Грудень 2018 р. 

01.12.2018 Участь у міжнародному конкурсі «Подільський водограй», м. Вінниця, 

клас класичної гітари В.Д. Сологуб: І місце у категорії солісти – 

Царикова Анастасія 

08.12.2018 Участь ансамблю «Art-Spiritus» (кер. В. Шеремет) у V 

Всеукраїнському відкритому багатожанровому фестивалі-конкурсі 

митців «Лиманські зорі» / «Дивограй» (Лауреат І ступеня) 
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5. Висновки та пропозиції 
 

Навчально-виховну роботу факультету мистецтв ВП «МФ КНУКіМ» за І 

півріччя 2018-2019 навчального року можна вважати задовільною. 

Основні завдання, що передбачено планом роботи виконано: 

- організовано та впроваджено системну роботу та контроль за навчально- 

виховним процесом; 

- розроблено та реалізовано інноваційні технології викладання дисциплін; 

- удосконалено науково-методичне забезпечення навчального процесу 

відповідно до рівня вимог КНУКіМ та завдань входження України в 

Європейський освітній простір;  

- організовано та впроваджено системну роботу та контроль за навчально-

виховним процесом; 

- розроблено робочі програми, навчально-методичні комплекси по всім 

дисциплінам відповідно до стандартів оцінки якості вищої освіти з метою 

входження в європейський освітній і науковий простір;  

- створено сприятливі умови для якісної практичної підготовки студентів, 

набуття ними знань і практичного досвіду шляхом навчання і співпраці з 

адміністративними інституціями, зайнятими у сфері культури та 

мистецтв, державного управління;  

- здійснено контроль за самостійною роботою студентів, яка 

підтримувалася належним методично-інформаційним забезпеченням; 

- здійснено щотижневий моніторинг за станом оплати за навчання; 

- активізовано роботу  студентського самоврядування; 

- організовано відповідальну роботу кураторів академічних груп; 

- активізовано роботу студентської ради гуртожитків; 

- зацікавлено студентів у прийнятті активної участі у загальноміських і 

університетських культурно-мистецьких заходах, челенджах, проведенні 

профорієнтаційної роботи в ЗОШ, коледжах, училищах міста і області. 

 

 Пропозиції щодо покращення навчально-виховної роботи: 

     Деканат і кафедри факультету мистецтв вбачають за необхідне: 

- активізувати науково-дослідну, науково-методичну та творчо-

виконавську роботи; 

- підготувати та випустити збірки наукових статей, навчальні посібники 

викладачів філії відповідно до науково-дослідних тем наукових шкіл 

кафедр в контексті загальної теми науково-дослідної роботи ВП «МФ 

КНУКіМ» «Культурологічні міждисциплінарні дослідження: результати 

та перспективи»; 

- збільшити видання навчальної та навчально-методичної літератури як 

показника ефективної навчально-методичної роботи кафедр; 

- контроль за виконанням щоденного педагогічного навантаження 

викладачів факультету з суворим дотриманням розкладу занять на денній 
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та заочній формах навчання, постійний контроль за станом навчання та 

відвідування студентами занять;  

- своєчасне інформування деканатом кафедр про навчально-виховну та 

наукову роботу філії, організацію культурно-мистецьких заходів філії.  

- подальше покращення профорієнтаційної роботи з боку викладачів в 

ЗОШ, коледжах, училищах Миколаївської, Херсонської, Одеської, 

Криворізької, Кіровоградської та інших областей, активізація роботи в 

соціальній мережі SMM, більш активне залучення студентів, організація 

курсів на кафедрах факультету мистецтв для сільської молоді;   

- сприяння підвищенню наукового цензу професорсько-викладацького 

складу факультету мистецтв; 

- активізація студентської наукової роботи, участь у науково-практичних 

студентських конференціях, майстер-класах; 

- покращення матеріально-технічного стану (придбання інструментів, 

костюмів та технічних засобів), збільшення навчальної літератури з 

фахових дисциплін в фондах бібліотеки та навчальної лабораторії; 

- розповсюдження у ВП «МФ КНУКіМ» позитивного світового досвіду 

впровадження кредитно-трансферної системи, підтримання зв’язку з 

відповідними кафедрами КНУКіМ і з відповідними кафедрами країн 

близького зарубіжжя. 

 

 

 

 

Декан факультету мистецтв,  

канд. пед. наук, доцент                                                        О.А. Піхтар 
 


