Звіт про діяльність
Комунального закладу
«Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича»
за 2021р.
В Комунальному закладі «Одеський фаховий коледж мистецтв імені
К.Ф.Данькевича» постійно проводиться робота по забезпеченню якісного виконання
навчальних планів і програм, навчально-методичної роботи, практичного навчання,
профорієнтаційної роботи, виховної роботи усіх ланок навчально-виховного процесу,
забезпеченню здорових та безпечних умов праці, підтримки матеріальної бази
навчальних корпусів у належному санітарному стані з урахуванням усіх
протиепідемічних заходів.
За звітний період 2021 року викладачі та студенти (як окремі виконавці так й у
складі колективів) КЗ «ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича» брали активну участь у
конкурсах, фестивалях, оглядах, науково-практичних конференціях тощо.
Викладачі коледжу брали участь у якості членів журі всеукраїнських та
міжнародних конкурсів та фестивалів.
Весь рік продовжувала роботу Майстерня талантів «Дебют» - 1-2 концерти, у
тому числі у форматі онлайн.
В умовах карантину викладачі та концертмейстери коледжу працювали з
використанням технологій дистанційного навчання, а також підвищували кваліфікацію
он-лайн, брали участь у семінарах, вебінарах, конференціях тощо.
Адміністрація, заступники директора з навчальної, виховної та практичної робіт,
викладачі циклових комісій за освітніми програмами (спеціалізаціями) та циклової
комісії з загальноосвітніх, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін щомісяця
брали участь у роботі обласних комісій з методичної роботи при Раді директорів
закладів фахової передвищої освіти Одеської області, а також працювали у тісному
контакті з Одеським обласним навчально-методичним центром закладів культури та
мистецтв при Департаменті культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації.
Одеською обласною державною адміністрацією постійно проводяться церемонії
нагородження видатних шановних представників культурно-громадської сфери та
зустрічі політичних лідерів, зарубіжних гостей, в яких беруть участь студенти коледжу
під керівництвом директора КЗ «ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича», заслуженого працівника
культури України, кандидата педагогічних наук Бортнікової Олени Володимирівни:
- 29 січня участь у святкових заходах щодо вшанування пам’яті борців за
незалежність України, видатних земляків-одеситів – Івана та Юрія Лип.
- 26 лютого участь в урочистій церемонії присвяченій 89-ій річниці з Дня
утворення Одеської області;
- 05 березня участь в урочистому концерті приуроченому до Дня 8-го
Березня (Будинок прийомів);
- 04 та 05 березня директор коледжу КЗ «ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича»
Бортнікова О.В. прийняла участь у складі журі VІІ Міського вокального конкурсу
«Співуча перлина».

- 19 березня участь в урочистому нагородженні до Дня працівників житловокомунального господарства і побутового обслуговування населення (Одеський
академічний український музично-драматичний театр ім. В.Василька).
- 15 травня участь в урочистій церемонії підняття Державного прапору
Європейського союзу та прапора Одеської області з нагоди відзначення Дня
Європи (Одеська обласна державна адміністрація);
- 20 травня участь в урочистій церемонії та концерті з нагоди відзначення
Дня Освіти (Будинок вчених);
- 17 червня участь в урочистій церемонії приуроченій до відзначення Дня
Медика;
- 25 червня участь в урочистій церемонії та концерті з нагоди відзначення
Дня Конституції України (Одеський національний академічний театр опери та
балету).
- 20 серпня участь у концерті в Одеському національному театрі опери та
балету,
- 22 серпня у зйомці флешмоба присвяченому Дню Державного Прапора
України,
- 23 серпня у концерті в Одеському аеропорту присвяченому Державному
прапору України,
- 24 серпня у концерті присвяченому Дню Незалежності України на
Потьомкінських сходах.
- 21 вересня у концерті присвяченому 30 річчю Обласної ради мира.
- 20 серпня участь у святковому концерті «Ти у мене єдина!» присвяченому
30-й річниці Незалежності України. Місто Одеса, Одеський національний
академічний театр опери та балету.
- 24 серпня участь у святковому концерті, присвяченому 30 річчю Дня
незалежності України на Потьомкінських сходах;
- 26 серпня участь у обласній конференції «Освіта Одещини-30: якість,
доступність та безпечність»;
- 07 жовтня участь у церемонії нагородження та святкуванні Ювілею
Філармонії (90 років);
- 07 жовтня участь у нагородженні з Дня Усиновлення у Будинку прийомів;
- 08 жовтня участь в урочистій частині чемпіонату національної поліції
України з функціонального багатоборства, м. Одеса, стадіон «Динамо»;
- 19 жовтня участь у церемонії нагородження чемпіонів, призерів та
учасників літніх Параолімпійських ігор Токіо -2020 та їх тренерів у Будинку
прийомів;
- 04 листопада участь у створені та записі національного гімну для
Головного управління Національної поліції в Одеській області;
- 12 листопада участь у церемонії нагородження Почесними відзнаками та
грамотами ОДА кращих працівників на передодні Дня виноградаря;
- 04 грудня участь у церемонії нагородження з нагоди Дня місцевого
самоврядування та з нагоди Дня захисника України у приміщенні театру Музичної
комедії імені М. Водяного;
- 10 грудня участь в урочистому концерті та перемога у номінації «Лідер у
сфері підготовки кадрів для культури та мистецтва» (премія «Народне визнання» «Одесит року» - 2021);

- 21 грудня участь у передачі Віфлеємського вогню в приміщенні Одеського
обласного центра української культури.
Вся робота у ІІ кварталі коледжу була спрямована на підготовку і проведення
Державної атестації здобувачів освіти по випуску молодших спеціалістів у 2021р. та на
підготовку та організацію прийому вступників на 2021-2022 навчальний рік.
З 08 по 27 червня 2021 року в Комунальному закладі «Одеський фаховий коледж
мистецтв імені К.Ф.Данькевича» відбулися Державні іспити.
30 червня 2021 року дипломи молодшого спеціаліста отримали 97 здобувачів освіти
(72 – спеціальності 025 «Музичне мистецтво», 25 – спеціальності 024 «Хореографія»).
Дипломи з відзнакою одержали 6 випускників денної форми навчання (5,82%).
Голови трьох Державних кваліфікаційних комісій відмітили, що Державні іспити
пройшли організовано, в діловій, принциповій, доброзичливій та творчій атмосфері.
Більшість випускників, які складали іспити, виявили добру підготовку, впевненість,
естрадну витримку. Певна група випускників кожної освітньої програми (спеціалізації)
виявила гарні індивідуальні дані та перспективність подальшого навчання.
У травні місяці студентка ІІ курсу циклової комісії «Фортепіано» Татарнікова
Сабіна отримала стипендію Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської
області за особисті досягнення у сфері освіти, культури, мистецтв, фізичної культури та
спорту (стипендія Одеської обласної ради обдарованим дітям Одеської області щорічно
призначається 100 особам, обраним на конкурсних умовах).
4 - 5 червня 2021р. директор та заступник директора з навчальної роботи коледжу
взяли участь у семінарі для керівників фахових мистецьких коледжів «Фаховий
мистецький коледж – центр підготовки кадрів для регіональних потреб у сфері
культури» (он-лайн), який проводився відповідно до Плану роботи Міністерства
культури та інформаційної політики на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства
культури та інформаційної політики від 08.02.2021 № 68 (зі змінами).
У період ІІІ кварталу, з 29 червня по 29 липня 2021р., в КЗ «ОФКМ
ім.К.Ф.Данькевича» відбулися Прийомні випробування на І курси спеціальностей 025
«Музичне мистецтво» та 024 «Хореографія» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво»),
для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною
формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної
середньої освіти професійного спрямування в межах обсягу регіонального замовлення.
Вступні випробування пройшли організовано, в діловій, принциповій,
доброзичливій, прозорій та творчій атмосфері.
Всього прийнято 113 здобувачів фахової передвищої освіти за освітньопрофесійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» (денна форма навчання).
Із загальної кількості прийнятих:
73 здобувачів освіти – спеціальність 025 «Музичне мистецтво»,
40 здобувачів освіти - спеціальність 024 «Хореографія».
План прийому у 2021р. виконано у повному обсязі, ліцензований обсяг не
перевищено.
Із 97 випускників 2021р., за інформацією на теперішній час, 41 випускника
вступили до ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації:
- до Одеської національної музичної академії ім.А.В.Нежданової;
- до Південноукраїнського національного педагогічного університету
ім.К.Д.Ушинського;

- до Львівського національного університету імені Івана Франка;
- до Київського національного університету культури і мистецтв (КНУКіМ);
- до Київського університету культури;
- до Київського інституту мистецтв;
- до Київської муніципальної академії музики ім. Р.М. Глієра (КМАМ
ім.Р.М.Глієра);
- до Одеського національного університету ім.І.І.Мечникова;
- до Одеського міжнародного гуманітарного університету.
Випускники коледжу, за наданими довідками, працюють в закладах культури і
мистецтва м.Одеса та Одеської області.
З метою стимулювання безперервного підвищення рівня компетенції педагогічних
працівників, росту їх професійної майстерності та на виконання Наказу №101 від
14.06.2021р. Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів
культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації на базі Комунального
закладу «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф.Данькевича» були відкриті
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкових спеціалізованих
мистецьких навчальних закладів, викладачів хореографічних відділів позашкільної
мистецької освіти, керівників аматорських хореографічних колективів Одеської
області.
Комунальний заклад «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К.Ф. Данькевича»
є закладом фахової передвищої освіти, що провадить освітню діяльність, пов’язану із
здобуттям фахової передвищої освіти в галузі 02 «Культура і мистецтво», здійснює
дослідницьку діяльність та забезпечує поєднання теоретичного навчання з практичним
навчанням.
У підвищенні кваліфікації на базі Комунального закладу «Одеський фаховий
коледж мистецтв імені К.Ф.Данькевича» (з 09.07.2021р. по 09.08.2021р.) прийняли
участь 126 педагогічних працівників початкових спеціалізованих мистецьких
навчальних закладів, викладачів хореографічних відділів позашкільної мистецької
освіти, керівників аматорських хореографічних колективів.
Усі слухачі курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників успішно
завершили 60-годинний курс (2 кредити ЄКТС) та отримали Сертифікати.
Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників (концертмейстерів
початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів) за темою: «Виконавська
майстерність акомпанементу як мистецтво. Особлива роль концертмейстера в
освітньому музичному процесі» проходять 8 слухачів (з 17.09.2021р. по 07.10.2021р.).
26 серпня 2020р. Одеським обласним навчально-методичним центром закладів
культури і мистецтв Департаменту культури, національностей, релігій та охорони
об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації проведено конференцію
обласної Ради директорів початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів
(дистанційно, платформа ZOOM), в якій взяла участь заступник директора з навчальної
роботи Л. Апексімова, де було дано аналіз прийому здобувачів освіти в 2021р. та
запропоновано заходи по підвищенню якості підготовки абітурієнтів;
Наприкінці серпня та у вересні 2021р. адміністрація і викладачі КЗ «ОФКМ
ім.К.Ф.Данькевича» брали участь у засіданнях методичних об’єднань при Раді
директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської області;
Наприкінці серпня та у вересні 2021р. адміністрацією та усім педагогічним
колективом коледжу проведені заходи по організації початку нового навчального року:

педагогічна рада, засідання циклових і предметних комісій з питань планування роботи
циклових комісій, кабінетів, гуртків на навчальний рік, складено і затверджено
індивідуальні робочі плани студентів і викладачів, календарно-тематичні плани,
графіки навчального процесу та інші документи, проведено батьківські збори;
01 вересня 2021р. було проведено захід «Посвята в студенти коледжу» на всіх
освітніх програмах (спеціалізаціях).
З метою визнання музикантів, які досягли значних успіхів у виконанні вітчизняної
та світової джазової музики, заохочення дітей та підлітків до джазу 17 вересня в КЗ
«ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича» відбулося прослуховування кандидатів на отримання
музичної премії ім.Юрія Кузнецова. Склад журі: Бортнікова О.В. – директор КЗ
«ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича», Субботін О.В. – голова циклової комісії «Музичне
мистецтво естради», Олейнікова О.М. – голова циклової комісії «Хорове диригування»,
Букатар Н.П. – викладач циклової комісії «Фортепіано», викладачі циклової комісії
«Музичне мистецтво естради» - Костандова Ю.В., Шевченко О.І., Ширяєв В.В..
У ІV кварталі успішно проведено чергову атестацію викладачів та
концертмейстерів коледжу за новим Положенням (зі змінами) - 25 жовтня 2021р. у КЗ
«ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича» та 16 листопада у Департаменті культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської
облдержадміністрації.
У цьому кварталі продовжили роботу курси підвищення кваліфікації педагогічних
працівників початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, викладачів
хореографічних відділів закладів позашкільної мистецької освіти, керівників
аматорських хореографічних колективів на базі КЗ «ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича». За
період вересень-грудень 2021 року (17.09.21р.-07.10.21р.; 15.11.21р.-15.12.21р.;
17.11.21р.-17.12.21р.; 22.11.21р.-22.12.21р.) свідоцтво про успішне проходження
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників отримали 50 слухачів.
Протягом кварталу старший викладач циклової комісії «Теорія музики» - Темерова
Л. О., у складі авторського колективу, брала участь у розробці типової навчальної
програми з дисципліни «Сольфеджіо» для середнього (базового) підрівня початкової
мистецької освіти з музичного мистецтва професійного спрямування згідно з наказом
Державного науково-методичного центру культурно-мистецької освіти від 25.01.2021
р. № 3-ОД.
Студентка ІV курсу циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти» Кривцова
Ганна увійшла до складу Молодіжного симфонічного оркестру України/ YsOU
(диригент О. Линів; Німеччина, Бельгія). У жовтні-листопаді брала участь у запису
твору українського композитора Золтана Алмаші.
17 грудня завідувачка відділом практичного навчання Сомкіна Г.Б. та викладач
циклової комісії «Народна хореографія», заслужений артист Молдавської РСР
Залевський В.В. брали участь у роботі атестаційної комісії з присвоєння
(підтвердження) звання «народний» («зразковий») аматорським колективам Одеської
області.
Комунальний заклад «Одеський фаховий коледж імені К.Ф.Данькевича» є
культурним центром, в якому працюють спеціалісти високого рівня, який поповнює
талановитим випускниками не тільки заклади мистецтв і культури Одещини та інших
областей України, а й перлини нашої театральної спадщини - у Одеському
національному академічному театрі опери та балету працюють 40 випускників
коледжу; у Одеському академічному театрі музичної комедії ім.М.Водяного – 13 (один

з яких –головний балетмейстер ОАТМК ім.М.Водяного). Театри Київа, Львіва та інших
міст України з задоволенням приймають наших фахівців.
Циклова комісія «Фортепіано» (голова –Сухомлінова І.О. ):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- 25-30 січня 2021р. відбувся VI Міжнародний дистанційний фестиваль-конкурс
«Самоцвіти – Online» на якому студент І курсу Шишканюк В. отримав І місце (кл.викл.
Сухомлінової І.О.), студентка ІІ курсу Селіванова М. отримала І місце (кл.викл.
Букатар Н.П.).
- 27 березня участь студентки ІV курсу Бажінової Ю. у конкурсі «Акорди Хортиці»
(кл.викл. Букатар Н.П.).
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Дзисюком В.Ю., доцентом
кафедри «Оркестрові духові та ударні інструменти» Одеської національної музичної
академії імені А.В.Нежданової, кандидатом мистецтвознавства.
26 – 28 квітня КЗ «ОФКМ ім. К.Ф.Данькевича» та цикловою комісією
«Фортепіано» було проведено
Всеукраїнський відкритий конкурс піаністів
«Appassionato», в якому взяли участь молоді музиканти з 12 міст України.
На цьому конкурсі студенти циклової комісії «Фортепіано» зайняли такі місця:
І місце - Футуйма С. ІVк. (викл. Сухомлінова І.О.)
ІІ місце - Корель А. ІІІк. (викл.Пашковська Д.Г.)
ІІІ місце - Мерзлікіна І . ІVк. (викл. Терляхіна Н.П.), Русановська П. ІVк. (викл.
Логвіненко М.П.)
ІV місце - Бажінова Ю. ІVк. (викл. Букатар Н.П.)
Диплом за участь - Соболева Д. ІІІк. (викл. Логвіненко М.П.)
Травень 2021р. VІ Всеукраїнський конкурс юних музикантів «Франкове підгір’я»: І
місце - Футуйма С. ІVк. (викл. Сухомлінова І.О.)
23.04 – 10.05 2021р. International online competition Art in Experience(Македония):
учні школи пед.практики:
І місце - Бочева Т.(викл.Галицька П.А.)
- Іванова А. (викл.Галицька П.А.)
- Дузенко А. (викл. Халтуріна Н.Г.)
ІІІ місце - Бочев Д. (викл.Галицька П.А.)
- Радованов В. (викл. Сухомлінова І.О.)
Учениця школи пед.практики - Тітієвська А. (викл. БукатарН.П.):
VІ міжнародний фестиваль – конкурс «Арт причал» І місце, Всеукраїнський
відкритий музичний фестиваль – конкурс «Дебют 2021» ІІ місце.
- Бажінова Ю. ІVк. (викл. Букатар Н.П.) : Міжнародний конкурс віконавського
майстерства «Акорди Хортиці»(Запоріжжя) – Диплом за участь.
- Шумейко Ю. ІІІ к. (викл. Логвіненко М.П.) Gold world Berlin – ІІ місце.
- Прач К. ІІк. (викл. Логвіненко М.П.) Racconto di Primavera (Італія) - ІІ місце.
- Татарнікова С. ІІ к. (викл.Пашковська Д.Г.) Racconto di Primavera (Італія) - ІІ
місце.
- Мерзлікіна І. ІVк. (викл. Терляхіна Н.П.) І Всеукраїнський конкурс молодих
піаністів KyivSmartPiano 2021 – ІІІ місце
- 11-15 грудня викл. Логвиненко М.П., Петренко Г.Л., Мельник О.О., Халтуріна
Н.П. брали участь у роботі журі обласного фестивалю «Струмочки».

Циклова комісія «Концертмейстерський клас» (голова – Галицька П.А.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- 25-30 січня 2021 р. відбувся VI Міжнародний фестиваль-конкурс «Самоцвіти –
онлайн». Бондар Дар’я клас Галицької П.А стала лауреатом I премії у категорії
фортепіано/концертмейстер.
- 20 січня-28 лютого відбувся Міжнародний конкурс-фестиваль «Future stars»
(Італія) Ганна Корель (кл. Кузнецової О.Б.) лауреат I ступеню як концертмейстер.
- 14 лютого студенти циклової комісії Татарнікова С, II (кл. Галицької П.А.)
взяли участь у святковому онлайн-концерті «Салют коханню»: Опря Л. II к (кл.
Петровської Н.М.); Корель Г. III (кл. Кузнецової О.Б .); Репецький В. III (кл. Галицької
П.А.); Бажинова Ю. IV (кл. Галицької П.А.); Мерзлікіна І. IV (кл. Петровскої Н.М.);
Прач К. II (кл. Кузнецової О.Б.); Русанова С. IV (кл. Кузнецової О.Б.); Бондар Д. III (кл.
Галицької П.А.).
-15 лютого відбулася велика Одеська Бібліоніч - III в Одеській Національній
Науковій Бібліотеці. Брали участь студенти: Мерзлікіна І. (кл. Петровської Н.М.);
Бажинова Ю. (кл. Галицької П.А.); Бондар Д. (кл. Галицької П.А.); Татрнікова С. (кл.
Галицької П.А.); Федюніна С. (кл. Галицької П.А.); Опря Л. (кл. Петровської Н.М.);
Селіванова М. (кл. Галицької П.А.); Русановська П. (кл. Галицької П.А.).
-19-21 лютого 2021р. відбувся V Всеукраїнський професійний конкурс учнівського
та студентського музичного мистецтва «Чарівний камертон»: Бажинова Юлія (кл.
Галицької П.А.) лауреат I ступеню; Русановська Поліна (кл. Галицькї П.А.) лауреат I
ступеню; Бавикіна Ксенія (кл. Кузнецової О.Б.) лауреат III ступеню.
-8 березня студенти приймали участь у святковому онлайн-концерті: Бондар Д. (кл.
Галицької П.А.); Мерзлікіна І. (кл. Петровської Н.М); Селіванова М. (кл. Галицької
П.А.); Татарнікова С. (кл. Галицької П.А.); Русанова С. (кл. Кузнецової О.Б.).
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Дзисюком В.Ю., доцентом
кафедри «Оркестрові духові та ударні інструменти» Одеської національної музичної
академії імені А.В.Нежданової, кандидатом мистецтвознавства.
Квітень 2021 року:
- відбувся культурно-мистецький проект «Art freedom». У номінації
«Концертмейстер» Федюніна Соф’я (викладач Галицька П.А.) здобула III місце.
- м. Равєнне (Італія) відбувся Міжнародний музичний конкурс «Racconto di
primavera». Татарнікова С. (викладач Галицька П.А.) стала лауреатом II ступеня.
- м. Чорноморськ відбувся Міжнародний фестиваль-конкурс «Дитяча хвиля».
Лауреат I ступеня Татарнікова С. (викладач Галицька П.А.)
- 23 травня в Одеський національній науковій бібліотеці проходила Всеукраїнська
виставка «Українська книга на Одещині» приймали участь:
- Бондар Д. (викл. Галицька П.А.)
- Репецький В. (викл.Галицька П.А.)
- Мерзлікіна І. (викл. Петровська Н.М.)
-28-30 травня 2021р. у м. Бердянськ відбувся IV Відкритий Міжнародний конкурс
мистецтв «Чарівні фантазії». У номінації «Концертмейстер» здобули:
- Бойко І. (викл. Коцегуб Т.Б.) – лауреат I ступеня
- Коєва Д. (викл.Коцегуб Т.Б.) – лауреат I ступеня

- Прач Д. (викл. Коцегуб Т.Б.) - лауреат I ступеня
- Селіванов М. (викл. Галицька П.А.) - II лауреат ступеня.
- 18 червня у Літературному музеї відбулась подія «Ночь музеев».
Приймала участь - Русановська П. ( виклдач Галицька П.А.)
-01 липня 2021 року відбувся концерт студентів викладача Петровської Н.М. у
приміщенні Будинку Вчених.
- 2 жовтня відбулася Всеукраїнська премія «Надія нового покоління» м. Львів.
Студентка 4 курсу Бондар Д. – клас Галицької П.А. отримала I місце у фіналі
конкурсу.
- 29-31 жовтня 2021р. у м. Київ відбувся X Всеукраїнський двотуровий учнівський
та студентський конкурс музичного мистецтва «Київський колорит»
Лауреат I премії Селіванова Марта – клас Галицької П.А.
Лауреат I премії Опря Лада- клас Петровської Н.М.
- 4-5 грудня 2021р. у м. Харків відбувся Міжнародний конкурс академічного
мистецтва «Art Freedom»
I місце – Бондар Д. – клас Галицької П.А.
III місце – Опря Л. – клас Петровської Н.М.
- 8 грудня 2021 р. відбувся звітний концерт студентів класу Галицької П.А. та
Петровської Н.М. Брали участь: Бондар Д., Репецький В., Селіванова М., Татарнікова
С., Лукашева С., Опря Л., Стельмаш Р.
- 25 грудня 2021 р. відбувся звітний новорічний концерт, де приймали учать
студенти:
Бондар Д. – клас Галицької П.А.
Селіванова М. – клас Галицької П.А.
Опря Л. – клас Петровської Н.М.
Скліфасовська О – клас Сухомлінової І.О.
Циклова комісія “Загальне фортепіано”, (голова – Гріднєва Т.С.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
На засіданнях циклової комісії були заслухані питання успішності та дисципліни
студентів, виявлені напрями роботи для покращення якості підготовки студентів в
умовах дистанційного навчання, скореговані програмні вимоги для студентів всіх
спеціалізацій.
На засіданнях циклової комісії були заслухані та обговоренні методичні роботи
викладачів, проведені відкриті уроки викл. Каплун Г.М., Шаура О.І., Петровської Н.М.
Викладач
Гріднева Т.С. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Музична освіта та виконавство, інноваційні концепції розвитку» в межах
Всеукраїнського
юніорського
конкурсу
музично-виконавської
майстерності
ім.О.С.Тимошенко, де виступила з доповіддю «Формування та розвиток Музичноритмічних здібностей студентів в класі фортепіано».
Індівідуальні заняття у період карантину проводились з використанням платформ
zoom, skype, viber тощо. Всі студенти були охоплені індивідуальними заняттями та
виконали учбовий план. Літня екзаменаційна сесія проводилась згідно розкладу. Слід
відмитити якісну підготовку студентів циклової комісії: « Оркестрові духові та ударні
інструменти», «Класична хореографія», «Музичне мистецтво естради (спів)», «Народні
інструменти». Викладачі циклової комісії широко використовували у робочих

індивідуальних програмах твори українських композиторів. Студенти циклової комісії
успішно склали літню екзаменаційну сесію з якісними результатами.
28 лютого – 06 березня студенти циклової комісії взяли участь у ІІІ Міжнародному
багатожанровому фестивалі-конкурсі мистецтв Super Art 2021 (дистанційно,
м.Харьків):
- Гріщенко А., ІІ курс спеціалізації «Хорове диригування»;
- Міліглазова О., ІV курс спеціалізації «Хорове диригування»;
- Таргонська С., ІV курс спеціалізації «Хорове диригування»;
- Омельченко А., ІV курс спеціалізації «Хорове диригування»;
- Белявська О., ІІ курс спеціалізації «Теорія музики».
Студенти циклової комісії успішно виступили на ХІХ Всеукраїнському
юніорському
конкурсі
музично-виконавської
майстерності
ім..академіка
О.С.Тимошенка:
- «Золотий диплом» отримали – студентка ІІк. циклової комісії «Хорове
диригування» Гріщенко А. (викл.Гріднева Т.С.), студентка ІV к. циклової комісії
«Хорове диригування» Омельченко А. (викл.Шаура О.І.) ;
- «Срібний диплом» отримали - студентка Ік. циклової комісії «Хорове
диригування» Рекрут К. (викл.Гріднева Т.С.), студентка ІVк. циклової комісії «Хорове
диригування» Таргонська С. (викл.Каплун Г.М.), Міліглазова О. (викл.Грід-нева Т.С.),
студентка ІІк. циклової комісії «Теорія музики» Белявська О. (викл. Мкртичян Л.А.).

Циклова комісія «Оркестрові струнні інструменти»
(голова – заслужена артистка України Єргієва О.П.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- 6-й міжнародний конкурс академічного музичного мистецтва «Дніпровські
хвилі» - ІІ-е місце Д. Сидоренко; ІІІ-є місце Мерікова В. (кл. Колесник Н.А., конц.
Кузнецова О.Б.) січень 2021 р..
- І-е місце на міжнародному конкурсі «Future stars» - Італія – Сидоренко Д. (ІІ-й
курс, кл. викл. Колесник Н.А., концертмейстер Кузнецова О.Б.) – Italy, лютий 2021 р.
- участь у дистанційному концерті коледжу до Дня святого Валентина «Салют
коханню» студентів Чебан А. (кл. Суслової Н.А.), Сидоренко Д., Мерікової В.,
Сімонова Ф. (кл. Колесник Н.А.); струнного квартету (Крівцова А., Кокшарова О.,
Сімонов Ф., Подольська О. (кл. Суслової Н.А.)) ; а також викл. Суслової Н.А.,
Колесник Н.А. - 14.02. 2021 р.
- участь в «Бібліоночі» в Одеській Національній Науковій Бібліотеці 14.02.21:
Суслова Н.А., студ. ІІІ-го курсу Крівцова А. , квартет у складі Крівцової А.,
Кокшарової О., Сімонова Ф. та Подольської О. (кл. Суслової Н.А.).
- участь голови циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти» Єргієвої О.П. в
роботі журі міжнародного конкурсу «Вінок Дунаю» - березень (онлайн, Ізмаїл).
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Дзисюком В.Ю., доцентом
кафедри «Оркестрові духові та ударні інструменти» Одеської національної музичної
академії імені А.В.Нежданової, кандидатом мистецтвознавства.

Викладачі та студенти циклової комісії «Оркестрові струнні інструменти» впродовж
всього періоду брали активну участь у конкурсах та концертах:
1. Скутська Б. (3 к.), викл. Колеснік Н.А. - 1 місце Міжнародного конкурсу
мистецтв (Канада, 22.05.21);
2. Сімонов Ф. (4 к.), викл. Колеснік Н.А. - виступ у весняному концерті у залі
Бібліотеки ім. М. Горького;
3. Корсак М. (2 к.), викл. Суслова Н.А., концертмейстер Чайка О.І. - 1 місце на
Всеукраїнському конкурсі мистецтв ( м. Дніпро, травень 2021);
4. Струнний квартет, викл. Суслова Н.А. виступ у весняному концерті у залі
Бібліотеки ім. М. Горького (квітень 2021);
5. Крівцова Г. (3 к.), викл. Єргієва О.П. - виступ в концерті класу Галицької П.А.
11.06.21;
6. Крівцова Г.(3 к.), викл. Єргієва О.П. - перемога на Всеукраїнському конкурсі відборі до молодіжного оркестру України (дир. Линів О.) - травень 2021р.;
7. Виступ Єргієвої О.П. на концерті пам'яті О. Красотова в ОНМА ім. А.В.
Нежданової (25.05.21);
8. Сольний концерт Єргієвої О.П. в Кафедральному соборі Св. Павла - "Пори
року", А. Вівальді (10.05.21);
9. Участь в роботі журі "Фонтанська весна 2021", Єргієва О.П. (19-20.05.21);
10. Участь в роботі журі "Вінок Дунаю" (м. Ізмаїл), Єргієва О.П., квітень 2021;
11. Участь в роботі журі "Квітучий Буджак" (м. Болград), Колеснік Н.А.,
(26.04.2021);
12. Участь в роботі журі Обласного конкурсу солістів струнно-смичкових
інструментів (Єргієва О.П., Суслова Н.А., Колеснік Н.А.), квітень 2021;
13. Струнний квартет (викл. Суслова Н.А.) - виступ в Літературному Музеї
(художня виставка 18.06.21);
14. Скутська Б. (3 к.) (викл. Колеснік Н.А.) - виступ на онлайн-конференції "Епоха
Барокко" (Хмельницький Коледж Мистецтв ім. Заремби) - 12.06.21;
- Участь у 27-му міжнародному фестивалю-конкурсу «Зіронька» (7-9.08. 2021 р.) І-е місце Д. Сидоренко (кл. Колесник Н.А.)
- Єргієва О.П. - Участь в роботі журі 27-ого міжнародного фестивалю-конкурсу
«Зіронька» (7-9.08. 2021 р.)
- Виступи Крівцової А. у складі Молодіжного симфонічного оркестру України/
YsOU (диригент О. Линів; Київ, Львів, Одеса) в серпні-вересні 2021 р.
- Єргієва О.П. - участь в роботі журі ІІ-го Міжнародного фестивалю-конкурсу
«Юний Віртуоз» (01-04. 12. 2021 р., м. Одеса);
- Єргієва О.П. – участь в якості доповідача у ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції «Культура, освіта, творчість; світові технології, авторські ідеї, традиції і
новаторство» - 12 академічних годин (0,4 кредити ЄКТС) – 02-03.12.2021 р., м. Одеса
(сертифікат № 506, тема «Імпровізація в стилі бароко»);
- Єргієва О.П. – проведення лекцій та майстер-класів для викладачів-струнників
музичних шкіл та Вінницького фахового коледжу мистецтв ім. Леонтовича за
запрошенням Вінницького обласного навчально-методичного Центру галузі культури,
мистецтв та туризму (01-05. 12.2021р.)
- Виступи Кривцової Г. (кл. Єргієвої О.П.) у складі Молодіжного симфонічного
оркестру України/ YsOU (диригент О. Линів; Німеччина, Бельгія) в жовтні-листопаді
2021 р. Участь у запису твору українського композитора Золтана Алмаші.

- Виступ Корсак М. (кл. Суслової Н.А.) та викладача Колесник Н.А. в Будинку
Вчених на концерті класів Галіцької П. А. та Петровської Н.Н. (09.12, 2021 р.);
- Виступ струнного квартету та учениці школи пед. практики Чебан К. (кл.
Суслової Н.А.) на Різдвіяному концерті в Літературному музеї (грудень 2021 р.);
- Виступ скрипкового ансамблю «Одеса-леді» (керівник Єргієва О.П.) на врученні
нагороди КЗ «ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича» на церемонії «Народне визнання. Одесит
року» (10.12.2021 р., Сади Перемоги).
- Участь Колесник Н.А. в концерті органної музики (Пресвітеріанська церква.
4.12.2021 р.).
- 10 грудня участь струнного ансамблю циклової комісії «Оркестрові струнні
інструменти» у урочистому концерті з нагоди 21-ої церемонії нагородження лауреатів
премії «Народное признание 2021»;
- Участь Єргієвої О.П. у концерті до ювілею композитора В. Власова
(Літературний музей, 11.12.2021 р.);
- Різдвяні сольні концерти Єргієвої О.П. у соборі Святого Павла (Кірха) 18.12 та
25.12. 2021 р.
Циклова комісія «Оркестрові духові та ударні інструменти»
(голова – Карауш В.В.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- січень 2021р., участь у XVІ міжнародному фестивалі « Калейдоскоп талантів»,
(Польща) - Шевченко Ксенія (флейта ІІІ курс) лауреат 1 ступеню (вик. Чумертова
Ганна Михайлівна, конц. Петренко Ганна Леонідівна).
- 2-5 лютого 2021р., участь у проведені курсів підвищення кваліфікації для
викладачів духових та ударних мистецьких шкіл Одеської області. З доповідями
виступили – голова циклової комісії Карауш В.В., викладач Чумертова Г.М., викладач
Артеменко В.А., концерт студентського духового оркестру.
- березень 2021р., участь у складі членів журі обласного конкурсу виконавців на
духових та ударних інструментах учнів старших класів мистецьких шкіл голови
циклової комісії Карауша В.В., викладача Познанського П.Д., викладача Чумертової
Г.М..
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Дзисюком В.Ю., доцентом
кафедри «Оркестрові духові та ударні інструменти» Одеської національної музичної
академії імені А.В.Нежданової, кандидатом мистецтвознавства.
-22 квітня участь студентів: Клімов М. та Кутищева А. ( 1 курс ) в міжнародному
конкурсі молодих виконавців на духових інструментах памяті Старченко м. Рівне
викладач Артеменко В.В., конц. Кічеглова Т.Є.
-5 травня участь у другому міжнародному конкурсі «Сонячні кларнети» м.
Житомир - Клімов М. та Кутищева А. ( 1 курс ) викладач Артеменко В.В., конц.
Кічеглова Т.Є
-травень 2021р. Гран – прі на міжнаролному багатожанровому конкурсі «World
Stars » м. Лос- Анджелес. Орловський Петро ( труба ) викладач – Познанський П.Д.,
концертмейстер – Мкртчан Ліліт.
- 20 травня виступ студентського духового оркестру в Домі вчених. Керівник –
Карауш В.В.

-1 червня виступ студентського духового оркестру смт. Авангард присвячений
міжнародному дню захисту дітей. Керівник – Карауш В.В.
-2 червня участь студентів в міжнародному конкурсі «World of Talents» м. Одеса:
Кейдалюк Даніїл ( 2 курс ) - тромбон (1 місце) викладач Карауш В.В., Адаховський
Віталій ( 3 курс ) - туба ( 2 місце ) викладач Карауш В.В.
- 7 – 13 червня 2021р. Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс « Time of
Creativity» м. Хмельницький – м. Буенос-Айрес номінація інструментальна музика:
Кузьменко Олексій ( флейта ) - Гран-прі викладач Дзисюк В.Ю., конц. Петренко Г.Л.,
Сафронов Денис ( валторна ) – 1 місце викладач Ніколаєв О.М., конц. Петренко Г.Л.
-12 червня 2021р. Обласний фестиваль-конкурс «Срібні сурми» с. Візирка
Одеського району Одеської області - члени журі: Карауш В.В., Позанський П.Д.
-20 серпня - участь студентів циклової комісії «Оркестрові духові та ударні
інструменти» в урочистому концерті присвяченому 30 річчю Дня незалежності України
в Одеському національному театрі опери та балету.
- 1 жовтня концерт студентського духового оркестру Комунального закладу
«Одеського фахового коледжу мистецтв імені К.Ф.Данькевича» смт. Авангард
присвячений дню людей похилого віку (керівник Карауш В.В.)
- 28 жовтня обласна педагогічна конференція викладачів відділів духових та
ударних інструментів мистецьких шкіл області. Виступив з докладом Познанський
П.Д. «Ансамбль як форма колективного виховання учнів мистецьких шкіл». Відео концерт студентського духового оркестру та солістів КЗ «ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича».
- 20 листопада міжнародний фестиваль - конкурс «Talents of planet 2021»
м. Братислава Словенія - ансамбль духових інструментів КЗ «ОФКМ
ім.К.Ф.Данькевича» лауреат ІІ премії керівник Познанський П.Д.
- 28 грудня концерт учнів школи педагогічної практики КЗ «Одеського фахового
коледжу мистецтв ім.К.Ф.Данькевича» до Нового року.
Циклова комісія «Народні інструменти» (голова – Кісловська Р.В.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- у січні 2021р. студентка Волкова А. (ІV курс, бандура) здобула ІІ місце на
конкурсі International Festival-Contest of Arts м. Чорноморськ (online, клас викладача
Касьянової О.М.);
- березень 2021р. участь викладача Касьянова В.В. у щорічному регіональному
конкурсі «Оберіг» (голова журі);
- згідно з планом методичної роботи на 2020-2021 н. р. у березні проводиться
обласний конкурс (online) виконавців на народних інструментів учнів дитячих
музичних та мистецьких шкіл естетичного виховання, де в якості членів журі
приймають участь викладачі: Касьянов В.В.(голова журі), Кісловська Р.В. та Касьянова
О.М.
- 24 березня участь студентів - Швець К. ІІ курс, Кривоберець О. ІV курс та Білаш
В. ІІІ курс (клас викладача Касьянова В.В.) у Всеукраїнському фестивалі «Баян та
акордеон України».
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Дзисюком В.Ю., доцентом
кафедри «Оркестрові духові та ударні інструменти» Одеської національної музичної
академії імені А.В.Нежданової, кандидатом мистецтвознавства.

Згідно з планом методичної роботи на 2020-2021 н. р. у квітні були підведені
підсумки обласного конкурсу (online) виконавців на народних інструментів учнів
дитячих музичних та мистецьких шкіл естетичного виховання, де в якості членів журі
приймали участь викладачі: Касьянов В.В.(голова журі), Кісловська Р.В. та Касьянова
О.М.
- 27 травня студент ІV курсу циклової комісії «Народні інструменти» Кривоберець
О. приймав участь у концерті випускників 4 музичної школи.
- 29 жовтня голова обласної секції Народні інструменти В.Касьянов виступив на
методичної конференції початкових навчальних закладах естетичного виховання
області (ZOOM) з підсумками методичної роботи у 2020-2021н.р., аналізом прийому у
2021 р., планом методичної роботи на 2021-2022 рік. та особливостями роботи з
абітурієнтами у 2021-2022 н.р.
Циклова комісія «Хорове диригування» (голова – Олейнікова О.М.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- участь студентки ІІ курсу Діаковської О. (клас викладача Кузнецової І.О.) у
Міжнародному музичному конкурсі " New Year"s Stars " (онлайн, Турція), Диплом – І ;
- 23 січня голова циклової комісії Олейнікова О.М., завідувачка денним
відділенням Гріднєва Л.Г., завідувачка навчально-виробничою практикою Сомкіна
Г.Б., викладачі відділу - Гурковська В.В., Нестеренко Н.А., Осіпчук Н.О., Клюшніченко
І.В. та заступник директора з навчальної роботи, концертмейстер Апексімова Л.В
приймали участь у міжнародній методично-практичній конференції «Традиції та
інновації хорової виконавської школи, їх застосування у системі позашкільної
мистецької освіти дітей» та отримали сертифікати. Сомкіна Г.Б. отримала подяку за
високий професіоналізм та досвідченість в роботі, сприянні в успішній організації та
проведенні міжнародній методично-практичній конференція «Традиції та інновації
хорової виконавської школи, їх застосування у системі позашкільної мистецької освіти
дітей»
- 24 січня участь студентки ІІІ курсу Гущиної В. (клас викладача Осіпчук Н.О.) у
IX international multi-genre remote festival-competition of arts, Диплом – І місце;
- 28 січня участь студентки ІV курсу Кагановської Я. (клас викладача Гурковської
В.В.) І Міжнародний дістанційний фестиваль-конкурс мистецтв «ChristmasFest»,
Диплом - ІІІ місце;
- 28 січня участь студентки ІV курсу Омельченко Г. (клас викладача Лужанської
О.В.) І Міжнародний дістанційний фестиваль-конкурс мистецтв «ChristmasFest»,
Диплом - ІІ місце;
- 28 січня участь студентки ІV курсу Діаковська О. (клас викладача Кузнецової І.О.)
І Міжнародний дістанційний фестиваль-конкурс мистецтв «ChristmasFest», Диплом - ІІ
місце;
- 26 лютого хоровий колектив під керівництвом Селіної І.М. приймав участь у
концерті присвяченому до 89-річчя Одеської області, який відбувся у великій залі
Одеської обласної адміністрації;
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Навротським В.В.,
професором кафедри «Сольний спів» Одеської національної музичної академії імені

А.В.Нежданової, народним артистом України, солістом Одеського національного
академічного театру опери та балету.
У квітні місяці:
- студентка ІV курсу циклової комісії «Хорове диригування» Омельченко Ганна
(кл. викладача Лужанської О.В.) брала участь в ХІХ Всеукраїнському юніорському
конкурсі музично-виконавської майстерності ім. академіка О.С. Тимошенко у м. Ніжин
і отримала Золотий Диплом;
- cтудентка ІІ курсу циклової комісії «Хорове диригування» Шестопалова
Єлизавета (кл. викладача Лужанської О.В.) брала участь в ХІХ Всеукраїнському
юніорському конкурсі музично-виконавської майстерності ім. академіка О.С.
Тимошенко у м. Ніжин і отримала Золотий Диплом;
- студентки ІІ курсу циклової комісії «Хорове диригування» Бессараб Маргарита та
Кочнева Ольга (кл. викладача Гурковської В.В.) брали участь в якості доповідача у VI
Всеукраїнській
студентсько-учнівській
науково-практичній
конференції
з
Міжнародною участю «Хорове мистецтво України: Історія та персоналії» і отримала
сертифікат;
У червні місяці:
- голова циклової комісії «Хорове диригування» Олейнікова О.М була у складі
журі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв «На крилах натхнення», м.Одеса.
- викладач циклової комісії «Хорове диригування» Кузнєцова І.О. була у складі
журі Міжнародного дитячого фестивалю-конкурсу «Музика сердець», м. Одеса.
- 20 серпня 2021р. участь хору циклової комісії «Хорове диригування» та
вокального гурту «Данко» у святковому концерті, присвяченому 30 річчю Дня
незалежності України в Одеському національному театрі опери та балету;
- 24 серпня 2021р. участь хору циклової комісії «Хорове диригування» у
святковому концерті, присвяченому 30 річчю Дня незалежності України на
Потьомкінських сходах;
- 26 серпня 2021р. участь хору циклової комісії «Хорове диригування» у обласній
конференції «Освіта Одещини-30: якість, доступність та безпечність» під керівництвом
Олейнікової О.М., головний диригент - Селіна І.М..
Студенти та викладачі циклової комісії «Хорове диригування»
на чолі з
директором Бортніковою О.В. та головою циклової комісії «Хорове диригування»
Олейніковою О. М. постійно беруть участь у заходах:
Жовтень:
- Участь у церемонії нагородження та святкуванні Ювілею Філармонії 90 років
- Участь у нагородженні з Дня всиновлення у Будинку прийомів
- Участь у церемонії нагородження у будинку прийомів учасників та переможців
Параолімпійських ігр у г.Токіо (Японія)
Грудень:
- Участь у церемонії нагородження з нагоди Дня місцевого самоврядування та з
нагоди Дня захисника України у приміщенні театру Музичної комедії їм. М. Водяного
Циклова комісія «Спів» (голова – Соловйов О.А.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- 05 січня студент викладача Самолюк С.В. Чайковська О.-4 курс, Новаковська А.
4 курс, Іваненко М. 1 курс приймали участь у Міжнародному конкурсі «Nouvelles

etoiles» /Франція, м. Париж/, та стали Лауреатами ІІ міста, подяка викладачу та
концертмейстеру Петровськой Н.М.;
- 19 січня студентка викладача Самолюк С.В. Марчук А. приймала участь у
Міжнародному конкурсі-фестивалі «Grand Fest Кам янець» у м. Кам янеціПодольському, та отримала 1 премію, подяка викладачу та концертмейстеру
Петровськой Н.М.;
- 14 лютого студенти та викладачі циклової комісії «Спів» приймали участь у
бібліотеці ім.. М. Горького «Бібліоніч»: Арабаджи Р. (клас викладача Соловйова О.А.);
Новаковська А, А. Чернишова А., Чайковська О. (клас викладача Самолюк С.В.), були
виконані твори видатних композиторів;
- 15 лютого студенти та викладачі циклової комісії «Спів» приймали участь у online концерті «Салют коханню» Арабаджи Р. (клас Соловйова О.А.), Чайковська О.,
Чернишова А. (клас викладача Самолюк С.В.);
- 20 лютого студентка Чайковська О. (клас викладача Самолюк С.В.) примала
участь у Міжнародному он-лайн конкурсі музичного мистецтва «Golden Talents of
Madrid 2021» в номінації академ.вокал, та отримала 1 премію, подяка викладачу та
концертмейстеру Петровськой Н.М.;
- 27 лютого викладач Ясіновська-Олтянова З.О. брала участь в організації та
проведені загальноміського фестивалю дитячої творчості «Zirka – fest» (м.Подільськ);
- 08 березня студент Арабаджи Р. (клас викладача Соловйова О.А.) приймав
участь у он лайн концерті «Музична откритка», присвяченому Міжнародному
жіночому дню 8 березня.
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Навротським В.В.,
професором кафедри «Сольний спів» Одеської національної музичної академії імені
А.В.Нежданової, народним артистом України, солістом Одеського національного
академічного театру опери та балету.
23-24 квітня студентка викладача Якимової Т.О. Сметана В.- 4 курс, приймала
участь у 19-му Всеукраїнському юніорському конкурсі музично-виконавської
майстерності ім. О.С. Тимошенко /м. Ніжин/, та отримала Срібний диплом лауреата.
26 квітня Голова циклової комісії «Спів» Соловйов О.А. провів метод-засідання
циклової комісії, на якому були розглянуті питання навчання у звичайному форматі
off-line, питання створення платформи курсів підвищення кваліфікації для викладачів
музичних шкіл, питання атестації викладачів, та зв язаною з цим документацією.
28 квітня студенти викладача Якимової Т.О. Сметана В., Ільченко Я. приймали
участь у 1 Міжнародному фестивалі-конкурсі «Сім нот», та стали лауреатами 1 премій,
подяка викладачу та концертмейстеру Мельник О.О.
01 травня студентка викладача Якимової Т.О. Сметана В. приймала участь у
міжнародному фестивалі-конкурсі «Paints Of The Spanish San» та отримала 1 премію, та
диплом Лауреата, подяка Викладачу та концертмейстеру Мельник О.О.
08 травня студенти викладачів: Немченко К.В. та Якимової Т. О.- Стоянова Л.(2
премія); Сметана В.(1 премія) приймали участь у 1 Міжнародному фестивалі-конкурсі
«Music Wave Of Art» м. Харків
23 квітня-10 травня голова циклової комісії «Спів» Соловйов О.А. приймав участь у
Міжнародному конкурсі вокалістів «Art In Experience»у складі жюрі Македонія, подяка
викладачу.

14-15 травня студенти Коршивська І. та Арабаджи Р. клас викладача Соловйова
О.А. приймали участь у 2 Відкритому вокальному конурсі ім. М. Огренича «Зоряне
Бель Канто» /м. Одеса/, та стали дипломантами конурсу.
22 травня голова циклової комісії «Спів» Соловйов О.А. брав участь у роботі журі
конкурсу «Зіроньки Гросс-Лібенталя» учнів вокальних відділень Чорноморського
територіального об єднання /Велика долина/, подяка викладачу. Та, як почесний член
журі, у регіональному фестивалі-конкурсі «Дунайські зіроньки» м. Рені.
Студенти та викладачі циклової комісії «Спів»: Новаковська А.; Арабаджи Р.;
викладач Ясиновська З.О. брали участь у концерті, присвяченому 22 річниці
Всеукраїнської виставки-форуму «Українська книга на Одещині в стінах наукової
бібліотеки.
01 червня студентки викладача Самолюк С.В. Новаковська А., Чайковська О. брали
участь у Міжнародному конкурсі «Мистецтво 21 століття», та стали Лауреатами 2
ступеню, подяка викладачу та концертмейстеру Петровської Н.М.
Голова циклової комісії «Спів» Соловйов О.А. брав участь у складі журі у
Регіональному On-Line конкурсі в номінації академічного співу /с. Лиманське/.
Викладач Ясіновської-Олтянової З.О. приймала участь у святковому концерті,
присвяченому 30 річчю Дня незалежності України на Потьомкінських сходах.
- 8 грудня студенти та викладачі циклової комісії «Спів» прийняли участь у
звітному концерті студентів класу Галицької П.А. та Петровської Н.М. (циклова комісія
«Концертмейстерський клас»), який відбувся у «Будинку вчених». Були представлені
твори видатних композиторів 19-20 сторіччя.
- у грудні студентка ІІІ курсу Чернишова Марія-Амріта пройшла двотижневе
стажування по постановці опери «Набукко» під керівництвом Рікардо Мутті (Мілан).
Циклова комісія “Теорія музики”(голова – Іскрова Л.О.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- 16 лютого проведення майстер-класу з джазового мистецтва в ОНМА ім. А. В.
Нежданової (виконавці О. Петухов та М. Євтушенко, координатор - викладач-методист
Шевченко О. І.;
- 17 лютого викладач-методист Шевченко О. І. була ведучою концерту Олексія
Петухова в Одеській обласній філармонії: Дж. Колтрейн "A love Supreme "
- 21 лютого участь в роботі журі Третього відкритого міського конкурсу з
музично-теоретичних дисциплін «Брейн-ринг» в ДМШ №5 - ст. викладач Слободенюк
О. Л., подяка «За високий професіоналізм у роботі та вагомий внесок у розвиток та
збереження національного мистецтва»;
- 28 лютого - 6 березня участь в ІІІ Міжнародному багатожанровому фестиваліконкурсі мистецтв "Super Art - 2021" в дистанційному режимі (Харківська державна
академія культури, м. Харків) - студентка ІІ курсу спеціалізації «Теорія музики»
Бєлявська О. (викладач Мкртичян Л.А.);
- 23-25 березня участь у проведені чергової обласної олімпіади з музичнотеоретичних дисциплін серед учнів мистецьких шкіл м. Одеси та Одеської області;
- 27 березня участь у XIV відкритому джазовому конкурсі пам’яті Р. Кобанченка,
член журі, ведуча конкурсних програм – викладач-методист Шевченко О. І..
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Дзисюком В.Ю., доцентом

кафедри «Оркестрові духові та ударні інструменти» Одеської національної музичної
академії імені А.В.Нежданової, кандидатом мистецтвознавства.
У квітні:
1. Участь у Всеукраїнській науковій онлайн-конференції «Компетентності
педагогічних працівників. Різнобічність та ефективність» за темою «Інструменти та
додатки для дистанційного уроку. Google Classroom, Mentimeter, Jamboard, Keep», ГО
«РУХ ОСВІТА» - викл. Колесніченко Ю. В. (03-04.04);
2. ХІХ Всеукраїнський юніорський конкурсі музично-виконавської майстерності
імені академіка О. С. Тимошенка в дистанційному режимі (Національна музична
академія України імені П. І. Чайковського, Ніжинський державний університет імені
Миколи Гоголя, м. Ніжин, 23 – 24 квітня) - ст. ІІ к. спец. «Теорія музики» Бєлявська О.,
викл. Мкртичян Л.А.; срібний диплом в номінації «Фортепіано», категорія А.
У травні:
3. Захист курсових робіт з предметів «Теорія музики», І к., «Гармонія», ІІІ к.,
«Аналіз музичних творів», IV к. – викладачі Темерова Л.О., Слободенюк О.Л.,
Колесніченко Ю. В.; останній тиждень травня;
У червні:
4. Проведення заліково-екзаменаційної сесії та Державних іспитів (згідно з
розкладом);
ЛИСТОПАД:
- участь студентки IV к. освітньої програми «Теорія музики» Середіної А. в V
дистанційній Всеукраїнській учнівсько-студентській олімпіаді з музичного мистецтва
(номінація «Теорія музики») в Уманському державному педагогічному університеті
імені Павла Тичини – викладачі Кваснікова Т. В., Слободенюк О. Л.; диплом І ступеня,
99 балів (22.11)
ГРУДЕНЬ :
- участь студентки IV к. освітньої програми «Теорія музики» Середіної А. в роботі
XХІV Всеукраїнської молодіжної науково-творчої онлайн-конференції «Музичне
мистецтво та наука на початку третього тисячоліття» в ОНМА ім. А. В. Нежданової:
доповідь на тему «Музична перцепція образу жайворонка у творчості українських та
російських композиторів», науковий керівник викл. Кваснікова Т. В. (09.12)
- участь студентки ІІІ к. OREAFEST - Mikulaś спец. "Теорія музики" Бєлявської О.
в міжнародному конкурсі OREAFEST - Mikulaś - Praha (Чехія, Міжнародний проект
Україна - Чехія) - Гран-Прi в номінації "Фортепіано", викл. Мкртичян Л. А. (8-12.12)
Циклова комісія «Музичне мистецтво естради» (інструменталісти, спів)
(голова – Субботін О.В., заслужений працівник культури України):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
- 16 лютого викладач Петухов О.М. брав участь у складі журі та провів майстерклас на XVIII Всеукраїнський відкритий фестиваль «У новий рік з улюбленими
піснями» (м. Кривий Ріг);
- розробка положення XVI Всеукраїнського відкритого джазового конкурсу
пам’яті Р.Кобанченка - викладач Лукашева В.В. та голова циклової комісії «Музичне
мистецтво естради» Субботін О.В.
- 22-29 березня проведення XVI Всеукраїнського відкритого джазового конкурсу
пам’яті Р.Кобанченка (м.Одеса).

Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головами Державної кваліфікаційної комісії – Дзисюком В.Ю., доцентом
кафедри «Оркестрові духові та ударні інструменти» Одеської національної музичної
академії імені А.В.Нежданової, кандидатом мистецтвознавства та Навротським В.В.,
професором кафедри «Сольний спів» Одеської національної музичної академії імені
А.В.Нежданової, народним артистом України, солістом Одеського національного
академічного театру опери та балету.
Викладачі та студенти циклової комісії впродовж всього періоду брали активну
участь у конкурсах та концертах:
Марченко Микола І курс Диплом - Лауреат ІІІ місце, І Міжнародний конкурс
виконавців на класичній гітарі пам'яті А.К.Ворохобіна присвячений 30-річчю
незалежності України;
Диплом і Сертифікат- Лауреат І ступеня XІІІ Інтернаціонального Українського
Музичного Конкурсу присвяченого пам'яті М.І.Спозіто. Учасник заключного оглядуфіналу (викладач Данильченко Л.І.).
Гвоздьов Роман -ІV курс Диплом - Лауреат ІІ ступеня XІІІ Інтернаціонального
Українського Музичного Конкурсу пам'яті М.І.Спозіто (викл.Данильченко Л.І.).
Викладач-методист Данильченко Л.І. надала методичну допомогу для викладачів
КЗПСО "ДМШ N1 ім.Е.Г.Гілельса" у вигляді майстер-класу за темою "Базова навички
гри на електрогітарі".
Стрельченко Б. ІІІ курс Диплом - Лауреат І ступеня на ІІ Міжнародному
фестивалю – конкурсі естрадної та джазової музиці «БРЕНД – НЬЮ ДЖАЗ 2021»
м.Барановичи Республіка Беларусь (викладач Субботін О.В.).
Кужельнікова К. ІІ курс Диплом лауреата ІІ ступеня на ІІ Міжнародному
фестивалю – конкурсі естрадної та джазової музиці «БРЕНД – НЬЮ ДЖАЗ 2021»
м.Барановичи Республіка Беларусь (викладач Субботін О.В.).
- у липні 2021р. студентка ІІІ курсу Черниш С. та студент ІV курсу Літовко М.
отримали І місце на фестивалі-конкурсі «Golden Time Talent- International Festival».
З метою визнання музикантів, які досягли значних успіхів у виконанні вітчизняної
та світової джазової музики, заохочення дітей та підлітків до джазу 17 вересня в КЗ
«ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича» відбулося прослуховування кандидатів на отримання
музичної премії ім.Юрія Кузнецова, у якому прийняли участь: Субботін О.В. – голова
циклової комісії, викладачі циклової комісії - Костандова Ю.В., Шевченко О.І., Ширяєв
В.В.
- у листопаді викладачі Лукашева В.В. та Субботін О.В. розробили положення до
« Міжнародного джазового конкурсу пам’яті Р.Кобанченка»
- 18 грудня студенти 1 курса Літовченко В. та Урясьєв В. прийняли участь у
Першому Відкритому конкурсі виконання творів великих форм в Одеському клубі
гітаристів, клас викладача Данильченко Л.І. ( ДМШ №2 ім.О.К.Глазунова)
- 22 грудня викладач Субботін О.В. провів майстер клас в ДМШ №1
Циклова комісія “Класична хореографія”, (голова – Рогозіна Н.О).
Циклова комісія “Народна хореографія”, (голова – Устінова Л.В),
Циклова комісія «Сучасна хореографія» (голова – Творілова Ю.Ю.):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.

- 29 січня студенти та викладачі брали участь у святкових заходах щодо
вшанування пам’яті борців за незалежність України, видатних земляків-одеситів –
Івана та Юрія Лип.
- 27 лютого участь викладача циклової комісії «Народна хореографія» Курочкіної
С.В. у роботі журі загальноміського фестивалю дитячої творчості (м.Подільськ);
- 28 лютого студентка ІІІ курсу спеціалізації «Сучасна хореографія» Аджемян Є.
пріймала участь у Міжнародному фестівалі «The chellenge championship»;
- 03 березня студентки ІІ курсу «Народної хореографії» Кулаковська А. та
Ніщик В. приймалі участь у хореогрфічному фестивалі « Spring of your Hope”;
- 20 березня участь голови циклової комісії «Народна хореографія» Устінової
Л.В. у складі журі Міжнародного фестивалю «Чайка» (м.Одеса);
- 21 березня участь голів циклових комісій: «Класична хореографія» - Рогозіна
Н.О., «Сучасна хореографія» - Познякова Т.О. та «Народна хореографія» Устінова
Л.В., у складі журі хореографічного фестивалю «Горизонт» (м.Одеса).
Державна атестація випускників пройшла на високому професійному рівні, що
відзначено Головою Державної кваліфікаційної комісії – Олійник О.В., директор
Департаменту культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної
спадщини Одеської обласної державної адміністрації, заслужений працівник культури
України.
21 травня голови циклових комісій: «Класична хореографія» - Рогозіна Н.А,
«Народна хореографія» - Устінова Л.В., «Сучасна хореографія» - Познякова Т.О. та
викладач циклової комісії «Сучасна хореографія» приймали участь у складі журі на
хореографічному фестивалі «Горизонт»;
На цьому конкурсі студенти спеціальності «Хореографія» - Благоразумна С.,
Кобусь Л., Потапова І., Голубцова О. отримали перші місця.
23 травня голови циклових комісій: «Класична хореографія» - Рогозіна Н.А,
«Народна хореографія» - Устінова Л.В приймали участь у складі журі на
хореографічному фестивалі-конкурсі «Хрустальний фонтан»;
У червні студентка Благоразумна С. отримала перше місце на фестивалі-конкурсі
«Самоцвіти»;
- 25 червня ансамбль «Черноморські Візерунки» приймали участь у святковому
концерті до Дня Конституції України в Одеському національному академічному театрі
опери та балету.
Студенти 1 курсу циклової комісії «Сучасна хореографія» приймали участь в
міжнародному конкурсі- фестивале дитячої творчості ,,Зірочка,, - Колоніфа Вікторія
лауреат першого ступеня, викладач Бляхарська А.О., Ковалева Арина лауреат першого
ступеня, викладач Коннова М.В.
Студенти спеціальності 024 ,,Хореографія,, приймали участь у Святкових заходах
присвячених 30 річчю Незалежності України:
- 20 серпня концерт в театрі Опери та балету,
- 22 серпня зйомка флешмоба присвячений Дню Державного Прапора України,
- 23 серпня- концерт в Одеському аеропорту присвяченому Державному прапору
України,
- 24 серпня- концерт присвячений Дню Незалежності України на Потьомкінських
сходах.
- 21 вересня- концерт присвячений 30 річчю Обласної ради мира.

- 09 жовтня голова циклової комісії «Сучасна хореографія» Творілова Ю.Ю.
виступила з докладом на тему “Трансформація сучасного танцю” на Танцювальній
конференції “ГОРІЗОНТ”;
- 15 жовтня студенти циклової комісії «Сучасної хореографії» та «Народної
хореографії» брали участь у майстер-класі Руслана Баранова, викладача КНУКіМ з
contemporary dance, композиції та імпровізації;
- 18-19 листопада викладач Творілова Ю.Ю. виступила з докладом-перформансом
на семінарі-практикумі з хореографічного мистецтва на тему “Актуальні питання
методики викладання хореографії в закладах позашкільної освіти”;
- 04 грудня голова циклової комісії «Народна хореографія» Устінова Л.В. та голова
циклової комісії «Класична хореографія» Рогозина Н.О. приймали участь у складі журі
фестивалю “Горізонт”.
Брали участь студенти циклових комісій:
«Народна хореографія» - І премія
«Сучасна хореографія» - І премія
«Класична хореографія»: Шевченко Я.- І премія, Яценко А.- І премія, Кобусь Л. - І
премія.
- 08 грудня голова циклової комісії «Сучасна хореографія» Творілова Ю.Ю.
прийняла участь у складі журі фестивалю “Зірочка”;
- 10 грудня студентка ІІІ курсу циклової комісії «Сучасна хореографія» Павлішина
А. брала участь у урочистому концерті з нагоди 21-ої церемонії нагородження
лауреатів премії «Народное признание 2021»;
- 11-12 грудня голова циклової комісії «Сучасна хореографія» Творілова Ю.Ю.
Взяла участь у складі журі та провела майстер-класи з техніки сучасного танцю на
міжнародному фестивалі-конкурсі “Самоцвіти, м.Львів»;
18 грудня голова циклової комісії «Народна хореографія» Устінова Л.В. брала
участь у складі журі на фестивалі “Кришталевий фонтан”.
Також приймали участь: хореографічний колектив “Чорноморські визерунки” – І
премія, студенти циклової комісії «Класична хореографія»: Благоразумна С. – І премія,
Потапова І. – І премія, Яценко А. – І премія.
Циклова комісія «Народне пісенне мистецтво»
(голова – Козаченко Ж.О., заслужений працівник культури України):
Робота циклової комісії проводилась згідно затвердженого плану.
Академічні концерти, іспити, технічні заліки відбулися вчасно.
02.01.2021 - студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» брали участь у
Міжнародному конкурсі "Weihnachtssternе" (Берлін, Германія) та здобули наступні
перемоги:
Ансамбль "Джерела"- лауреат I ступеня, в номінації folk vocals (керівник Козаченко
Ж. О., концертмейстери Янов. О. М., Волошин М. В., Прокопенко О. М., Запорожець
С. В.)
Гоменюк Олег- лауреат I ступеня, в номінації academic vocals (викладач Козаченко
Ж. О., концертмейстер Шмакова А. Є.)
Кулікова Анна - лауреат I ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко Ж.
О.)
Дікенштейн Юлія - лауреат I ступеня, в номінації pop vocals (викладач Козаченко
Ж. О.)

Лебедюк Єлизавета - лауреат I ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко
Ж. О., концертмейстери Волошин М. В., Янов О. М.)
Гарарук Ірина - лауреат I ступеня, в номінації pop vocals (викладач ЯсиновськаОлтянова З. О.)
Горох Єлизавета - лауреат I ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко Ж.
О.)
Гарнова Кристина- лауреат I ступеня, в номінації pop vocals (викладач Кліменко В.
В.)
Маркитан Анастасія - лауреат II ступеня, в номінації academic vocals (викладач
Васютінська Л. Б., концертмейстер Мадревська І. Г.)
Покотило Валерія - лауреат II ступеня, в номінації pop vocals (викладач
Васютінська Л. Б.)
Зайцева Ірина - лауреат III ступеня, в номінації Folk vocals (викладач Козаченко Ж.
О.)
Петровска Регіна - лауреат III ступеня, в номінації pop vocals (викладач Риженко Н.
В.)
03.01.2021 - студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» брали участь у
Міжнародному конкурсі «Zimni melodie» (Братислава, Словакія) та здобули наступні
перемоги:
Ансамбль "Джерела" – лауреат I ступеня в номінації folk vocals
(керівник Козаченко Ж. О., концертмейстери Янов. О. М., Волошин М. В.,
Прокопенко О. М., Запорожець С. В.)
Гоменюк Олег - лауреат I ступеня, в номінації academic vocals (викладач
Козаченко Ж. О., концертмейстер Шмакова А. Є.)
Іщенко Вероніка - лауреат II ступеня, в номінації academic vocals (викладач
Кліменко В. В.)
Куликова Анна - лауреат II ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко Ж.
О.)
Терлецька Марія - лауреат II ступеня , в номінації rock vocals (викладач
Ясиновська-Олтянова З. О.)
Петровска Регіна - лауреат III ступеня, в номінації pop vocals (викладач Риженко Н.
В.)
04.01-05.01.2021 – викладач спеціалізації Довганчина К. Ю. та студент ІІІ к.
Пироженко К., випускник Рудой Д. брали участь у спектаклі «Красна шапочка». місто
Одеса, Одеська обласна філармонія.
Студенти відділу брали участь у заходах:
27.03.21 – студентка 2 курсу Коломійченко І. брала участь у Всеукраїнському
вокальному конкурсі «Формула звука», стала лауреатом ІІ ступеня, у номінації pop
vocals (викладач Козаченко Ж. О.)
30-31.03.21 – студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» брали участь у
International Festival-Contest of Arts «Fest Music – Children’s Wave 2021» та здобули
наступні перемоги:
- Зайцева Ірина - лауреат I ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко
Ж. О., концертмейстери Волошин М. В., Янов О. М.)
- Петровська Регіна - лауреат II ступеня, в номінації folk vocals (викладач Риженко
Н. В., концертмейстери Волошин М. В., Янов О. М.)

- Онуфрієнко Анастасія - лауреат II ступеня, в номінації piano (викладач
Скаленчук О. П.)
01.04-03.04.21 – студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» брали участь
у International online competition «Spring symphony» (Сzech Republic, Prage) та здобули
наступні перемоги: Гоменюк Олег – лауреат I ступеня, в номінації academic vocals
(викладач Козаченко Ж. О., концертмейстер Колесніченко Ю. В.); Семенісова Аріна –
лауреат IІ ступеня, в номінації academic vocals (викладач Васютінська Л. Б.,
концертмейстер Швець Н. М.); Петровська Регіна - лауреат IІ ступеня, в номінації pop
vocals (викладач Риженко Н. В.); Онуфрієнко Анастасія – лауреат ІІ ступеня, в
номінації piano (викладач Скаленчук О. П.); Бродецька Кристіна – лауреат І ступеня, в
номінації folk (викладач Ясіновська – Олтянова З. О.); Гарарук Ірина – лауреат І
ступеня, в номінації pop vocals (викладач Ясіновська – Олтянова З. О.)
02.04-15.04.21 – студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» брали участь
у Міжнародному музичному конкурсі «MELODY» по відеозаписах (Турція) та здобули
наступні перемоги:
- Ансамбль "Джерела" – лауреат I ступеня в номінації folk vocals
(керівник Козаченко Ж. О.); Гоменюк Олег – лауреат IІ ступеня, в номінації academic
vocals (викладач Козаченко Ж. О.); Куликова Анна – лауреат II ступеня, в номінації
folk vocals (викладач Козаченко Ж. О.); Кравцова Надія – лауреат ІІ ступеня, в
номінації conducting (викладач Риженко Н. В.); Яковенко Дарія – лауреат ІІ ступеня, в
номінації conducting (викладач Риженко Н. В.); Онуфрієнко Настя – лауреат ІІ ступеня,
в номінації piano (викладач Скаленчук О. П.)
06-09.04.21 – студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» брали участь у
Міжнародному багатожанровому онлайн конкурсі – «RACCONTO DI PRIMAVERA» Італія, Равенна та здобули наступні перемоги:
- Український народний хор – лауреат І ступеня, в номінації choral singing (folk)
(керівник Козаченко Ж. О., концертмейстери Волошин М. В., Янов О. М., Запорожець
С. В., Прокопенко О. М.)
- Гоменюк Олег – лауреат IІ ступеня, в номінації academic vocals (викладач
Козаченко Ж. О., концертмейстер Шмакова А. Є.)
- Куликова Анна – лауреат II ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко
Ж. О., концертмейстери Янов О. М., Волошин М. В.)
- Зайцева Ірина – лауреат II ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко
Ж. О., концертмейстери Янов О. М., Волошин М. В.)
- Коломійченко Ірина – лауреат IІ ступеня, в номінації pop vocals (викладач
Козаченко Ж. О.)
- Семенісова Аріна – лауреат IІ ступеня, в номінації academic vocals (викладач
Васютінська Л. Б., концертмейстер Швець Н. М.)
- Кіценко Олександр – лауреат IІ ступеня, в номінації academic vocals (викладач
Васютінська Л. Б., концертмейстер Швець Н. М.)
- Петровська Регіна – лауреат IІІ ступеня, в номінації pop vocals (викладач
Риженко Н. В.)
- Кравцова Надія – лауреат IІІ ступеня, в номінації сonducting (викладач Риженко
Н. В.)
- Кравцова Надія – лауреат IІІ ступеня, в номінації сonducting (викладач Риженко
Н. В., концертмейстер Скаленчук О. П.)

- Яковенко Дарія – лауреат IІІ ступеня, в номінації сonducting (викладач Риженко
Н. В.)
- Яковенко Дарія – лауреат IІІ ступеня, в номінації сonducting (викладач Риженко
Н. В., концертмейстер Скаленчук О. П.)
- Онуфрієнко Анастасія – лауреат ІІІ ступеня, в номінації piano (викладач
Скаленчук О. П.)
23.04.-10.05.21 – студенти спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» брали участь
у International festival ART IN Experience (Macedonia) та здобули наступні перемоги:
- Ансамбль «Джерела» - GRAND PRIX, в номінації folk – вокальноінструментальний ансамбль (керівник Козаченко Ж. О., концертмейстери Волошин М.
В., Янов О. М., Запорожець С. В., Прокопенко О. М.)
- Ансамбль «Джерела» - лауреат І ступеня, в номінації folk – вокальноінструментальний ансамбль (керівник Козаченко Ж. О., концертмейстери Волошин М.
В., Янов О. М., Запорожець С. В., Прокопенко О. М.)
- Гоменюк Олег - лауреат I ступеня, в номінації academic vocals (викладач
Козаченко Ж. О., концертмейстер Шмакова А. Є.)
- Лебедюк Єлизавета - лауреат I ступеня, в номінації folk vocals (викладач
Козаченко Ж. О., концертмейстери Янов О. М., Волошин М. В.,)
- Горох Єлизавета - лауреат I ступеня, в номінації folk vocals (викладач Козаченко
Ж. О., концертмейстери Янов О. М., Волошин М. В.,)
06-09.05.21 – викладач спеціалізації Риженко Н. В. брала участь в ІІІ
Міжнародному вокальному конкурсі «Gran voice» як член журі. м. Одеса,
(дистанційно)
20.08.21 – викладачі, концертмейстери, студенти, Український народний хор,
Фольклорний ансамбль «Джерела» (керівник Козаченко Ж. О.), викладачі Рудой Д.
Ю., Довганчина К. Ю., Ясиновська З. О., у складі ансамбля «ДАНКО» спеціалізації
«Народне пісенне мистецтво» брали участь у святковому концерті «Ти у мене єдина!»
присвяченому 30-й річниці Незалежності України. Місто Одеса, Одеський
національний академічний театр опери та балету.
07.10.21р. – студенти та викладачі, ансамбль «Джерела» (керівник Козаченко Ж. О.)
брали участь в урочистій частині чемпіонату поліції України з функціонального
багатоборства. м. Одеса, стадіон «Дінамо»
04.11.21р. – ансамбль «Джерела» (керівник Козаченко Ж. О.) та викладачі освітньої
програми Довганчина Х. Ю., Рудой Д. Ю. брали участь у створені та записі
національного гімну для Головного управління Національної поліції в Одеській
області. м. Одеса
14.11.21р. – студент 4-го курсу Пироженко М. брав участь у літературному вечері
присвяченому життю та творчості Марини Цветаєвої. Місто Одеса, ЦДЮТ «Моряна».
19.11.21р. – студентка ІІ курсу Сандул В. брала участь у звітному концерті
Народного аматорського хору районного будинку культури. Вінницька область,
Могилів-Подільський район, м. Ямпіль.
02-03.12.21р. – Голова циклової комісії «Народне пісенне мистецтво» Козаченко Ж.
О. та викладач Татарнікова А. А. брали участь як доповідачі у ІІІ Міжнародній
науково-практичній конференції «Культура, освіта, творчість: світові технології,
авторські ідеї, традиції і новаторство». м. Одеса.
06.12.21р. – студент 4-го курсу Пироженко М. та викладачі освітньої програми
«Народне пісенне мистецтво» Довганчина Х. Ю. та Рудой Д. грали у виставі для дітей з

обмеженими можливостями «Червона шапочка». Місто Одеса, Єврейський центр BeitGrand.
27.12.21р. – Ансамбль «Джерела» (керівник Козаченко Ж. О.) та студенти освітньої
програми «Народне пісенне мистецтво» брали участь у Міжнародному конкурсі
«Musical Art of America».
Циклова комісія “Загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні
дисципліни”, (голова – Лисенко І.Є.):
Викладачі циклової комісії в ІІ кварталі виконали в повному обсязі учбові
навчальні плани з усіх предметів. Систематично підвищували свій фаховий рівень на
порталах vseosvita.ua, naurok, інтернет-конференціях «stem, steam, stream: від концепції
до практичного втілення».
25 лютого на честь народження Лесі Українки викладачі української мови і
літератури Величко Т.П. та Задорожна Г.О. провели літературний вечір в онлайнрежимі зі студентами І-ІІІ курсів на тему: «Дочка Прометея. Життя та творчість
видатної письменниці». Студенти брали участь в конкурсі віршів Лесі Українки, та в
конкурсі на кращій біографічний факт із життя юної письменниці;
З 16 по 23 березня участь викладача Пугачова Н.О., голови обласної методичної
комісії викладачів історії закладів фахової передвищої освіти, в роботі профільної
експертної групи Ради директорів по вивченню професійної діяльності викладачів
закладів фахової передвищої освіти, які претендують на присвоєння (підтвердження)
кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання
«викладач-методист».
Викладачі Величко Т.П., Пугачова Н.О., Чернишова І.В. підготували онлайн лекції
на актуальні теми для курсів підвищення кваліфікації викладачів ПСМНЗ в КЗ «ОФКМ
ім.К.Ф.Данькевича».
11 травня викладач Пугачова Н.О. – голова обласної методичної комісії викладачів
історії закладів фахової передвищої освіти Одеської області, підготувала та провела
онлайн конкурс студентських проектів на тему: «Боротьба українського народу за
державну незалежність: історичний та соціокультурний вимір», на якому
почесне ІІ місце посіла студентка ІІ курсу циклової комісії «Спів» Чернишова М.А.О., в номінації «Народ і революція».
За високий професіоналізм та активну участь в організації та проведенні обласного
конкурсу студентських проектів на тему: «Боротьба українського народу за державну
незалежність: історичний та соціокультурний вимір», за високу професійну
майстерність та творчу ініціативу (за підсумками 2020-2021 навчального року)
викладач КЗ «ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича» Пугачова Надія Олександрівна отримала
Подяку та Грамоту від Ради Директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської
області.
Під керівництвом викладача Малиновської І.В. студенти коледжу: Бакир М.,
Кравченко К., Комарова А., Шувалова В., Павлішина А., Татарнікова С., Порядна Т.,
Цуркан Х., Подольська О. та Туполенко А. брали активну участь в Всеукраїнській
олімпіаді «Всеосвіта 2020-2021» та отримали сертифікат, який засвідчує, що КЗ
«ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича» потрапив в ТОП-100 Всеукраїнського рейтингу закладів
освіти за кількістю переможців, що брали участь в олімпіаді.
Також під керівництвом викладача Малиновської І.В. команда студентів коледжу:
Порядна Т., Цуркан Х., Подольська О., Туполенко А. прийняли участь у конкурсі

творчих проектів з біології та екології «Краса рідного краю» серед студентів
навчальних закладів фахової передвищої освіти Одеської області та нагороджені
грамотою Ради Директорів закладів фахової передвищої освіти Одеської області.
Викладачі історії – Пугачова Н.О., Криворученко С.П. та викладач з дисципліни
«Захист України» Малиновська І.В. до Дня захисників і захисниць України, що
визначався 14 жовтня 2021р., організували і провели онлайн-урок «Свято доблесті і
мужності» зі студентами ІІ курсів.
До Дня визволення України від німецько-фашистських загарбників (28 жовтня)
викладачі фізичного виховання Аджієва І.Є., Воронецька М.В. та викладач із Захисту
України Малиновська І.В. з метою фізичного та військово-патріотичного виховання
молоді провели онлайн-змагання «Майбутні захисники Вітчизни».
Викладачі циклової комісії «Загально-освітні, гуманітарні та соціально-економічні
дисципліни» Русіна О.М. (викладач математики), Малиновська І.В. (викладач хімії),
Задорожна Г.О. (викладач української мови та літератури) підготували студентів І та ІІ
курсів до онлайн-олімпіади «Всеосвіта. Осінь 2021».
Голова обласної методичної комісії суспільних дисциплін та правознавства
викладач коледжу Пугачова Н.О. у листопаді 2021р. провела онлайн-тренінг на тему
«Практика вивчення гуманітарних дисциплін» для викладачів навчальних закладів
фахової передвищої освіти Одеської області.
У грудні 2021р. викладач української мови та літератури Величко Т.П. брала участь
в журі ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченко.
Робота з фізвиховання (керівник Аджієва І.Є.) проводилась згідно з
навчальними планами.
Заняття в умовах карантину проводилися дистанційно, по відеозавданням.
На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації «Про
проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
закладів позашкільної освіти у 2021 році» керівник фізичного виховання Аджиєва І.Є.
приймає участь у роботі експертної комісії у категорії «Навчальна література з
позашкільної освіти» (за художньо-естетичним напрямами позашкільної освіти –
хореографічний профіль (спортивний танець)).
Практичне навчання у коледжі здійснювалося згідно з навчальними планами,
програмами, інструкціями (завідувач з практичного навчання в КЗ «ОФКМ
ім.К.Ф.Данькевича» Г.Сомкіна).
Студенти брали участь в академічних концертах згідно з планами циклових комісій,
а також з урахуванням карантинних та обмежувальних протиепідемічних заходів
(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та Рішень Одеської обласної
державної адміністрації).
Протягом року постійно проводилась профорієнтаційна робота коледжу в місті та
області. Школа педпрактики також є профорієнтаційною установою коледжу.
Практика на базах практики проводилась на підставі укладених прямих угод з
адміністраціями установ культури та мистецтв м.Одеси та області.
Учні та викладачі протягом усього року приймали активну участь у фестивалях,
конкурсах та відкритих уроках.
Результати роботи у березні:
1. Бочева Тетяна – 1 місце (Викл. Якімова Т.О.)Міжнародний фестиваль мистецтв
«Арабаски Алладина» (26-28.03.2021)Болгарія

2. Бочев Дмитро - 1 місце (Викл. Якімова Т.О.)Міжнародний фестиваль мистецтв
«Арабаски Алладина» (26-28.03.2021)Болгарія
У квітні проведені відкрити уроки:
«Робота з вокалістом-початківцем в постмутаційний період» (студент 4 курс
«сольний спів »Арабаджі Р. , учень Репецький В. ) викладач Соловойов О.А.
У травні:
1.Черепенко Платон –лауреат 1 премії (викл. Петренко Г.Л.) ІІІ Всеукраїнський
багатожанровий фестиваль-конкурс «Перлина Україна» травень .
2.Черепенко Платон – лауреат 3 премії (викл. Петренко Л.Г.) хІІІ
Інтернаціональний Український музичний конкурс «I.C.M.U»
3. «muzite art fest-sozopol 2021” (Болгарія)(Хмельник Украина) 21.05.2021
4. Вячеслав Радованов – 3 премия (викл. Сухомлінова І.О.) (23.04-10.05. 2021)
«ART OF EXPERIENCE»
5. Бочева Тетяна - 1 Міжнародний фестиваль-конкурс «7 нот»(Харків) (викл.
Якімова Т,О.) травень 2021
6. Бочев Дмитро - 1 Міжнародний фестиваль-конкурс «7 нот»(Харків) (викл.
Якімова Т,О.) травень 2021
- у грудні були складені угоди з базами практик циклової комісії «Народне пісенне
мистецтво» на 2022 рік;
- 08 листопада та 15-17 листопада учні Бочева Татьяна 5 клас та Бочев Дмитрий 5
класс брали участь у XII internenional competition “Giovanni Musicisti” (Італія) - 3 місце
(викладач Галицька П.А.);
- 04 грудня на Міжднародному конкурсі «Музична країна» (м.Львів) учень 6-го
класу Костін Богдан отримав ІІ місце, а учениця 3-го класу Найфлейш Ілана – І місце
(клас викладача Галицької П.А.);
- 25 грудня учні 5-го класу Бочева Татьяна та Бочев Дмитрий (викладач Галицька
П.А.) брали участь у Міжнародному фестивалі «NAPOLI FEST» (Італія);
- 25 грудня участь студентів коледжу та учнів відділу практичного навчання у
новорічному концерті.
Змістовну роботу з виховання студентів коледжу за окремими планами ведуть
куратори груп та заступник директора з виховної роботи Задорожна Г.О. На
щомісячних засіданнях кураторів обговорюються питання з виховання студентів.
Виховна робота зі студентами здійснюється через організацію та проведення
різноманітних заходів, онлайн.
За окремим планом проводяться заходи членами студентського самоврядування.
Студентською радою розроблені та проведені наступні заходи:
- Випуск стінних газет;
- Перевірка санітарного стану кімнат гуртожитку;
- Оформлення стенду сан-бюлетеню;
Кураторами груп та заступником директора з виховної роботи проведені бесіди та
виховні години за темами:
Квітень:
- Бесіда: «Наш вільний час і здоровий спосіб життя»
- Виховна година до Дня пам’яті Чорнобильської трагедії
- Онлайн-бесіда на тему: «Вчинення крадіжок особистого майна та фактів
жорстокого поводження серед дітей в закладах освіти»
Травень:

- Виховна година до Дня перемоги над нацизмом в Другій світовій війні
- Бесіда до дня вишиванки: «Чарівна краса вишиванки»
- Бесіда: «Про усунення причин та умов , що сприяють безвісному зникненню
дітей»
- Обговорення підсумків успішності 2020-2021 навчального року та питань щодо
підготовки до літньої сесії.
Викладачами коледжу постійно проводиться бесіди зі студентами гуртожитку на
різноманітні теми.
- 22 січня з нагоди Дня соборності України заступником директора з виховної
роботи була проведена виховна година зі студентами коледжу на тему: «Соборна
Україна» (онлайн, на платформі ZOOM).
- 27 січня у міжнародний день пам’яті жертв Голокосту група викладачів та
студентів коледжу вшанувала пам’ять загиблих покладанням колосків пшениці біля
пам’ятнику, встановленому жертвам Голокосту 1932-1933рр.
- 29 січня студенти та викладачі коледжу брали участь у святкових заходах щодо
вшанування пам’яті борців за незалежність України, видатних земляків-одеситів –
Івана та Юрія Лип.
- 30 січня в пам’ять про Героїв Крут зі студентами коледжу була проведена лекція
«Герої не вмирають» (відповідальні - Криворученко С.П., Пугачова Н.О.)
- 18 лютого з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні зі студентами коледжу проведена
класна година на тему: «Небесна сотня. Хай вічна пам’ять лишиться з Вами…..»
(відповідальні – класні керівники).
- 19 лютого до дня Державного Герба України зі студентами коледжу проведено
бесіду-діалог «Свята спадщина. Державні символи України» (відповідальні – Величко
Т.П., Задорожна Г.О.).
- 20 лютого захід до дня рідної мови, спрямований на популяризацію української
мови та літератури, та підвищення престижу її використання – мовна онлайн-гра «Ти
говориш українською?»(за участі викладачів української мови та літератури коледжу).
- 25 лютого - онлайн-конференція на тему: «Література рідного краю» з Дня
народження Одеської області (відповідальні – Величко Т.П., Задорожна Г.О.).
- 25 лютого на честь народження Лесі Українки проведено літературний вечір зі
студентами І - IV курсів Комунального закладу «Одеський фаховий коледж мистецтв
імені К.Ф.Данькевича» в онлайн-режимі на тему: «Дочка Прометея. Життя та
творчість видатної письменниці». Конкурс віршів Лесі Українки. Конкурс на кращий
біографічний факт із життя юної письменниці (відповідальні – Величко Т.П.,
Задорожна Г.О.).
- 26 лютого участь студентів та викладачів коледжу під керівництвом директора
КЗ «ОФКМ ім.К.Ф.Данькевича» Бортнікової О.В. у урочистому заході до дня
народження Одеської області (у приміщені Одеської обласної державної адміністрації).
- 10 березня на честь народження Т.Г.Шевченка проведено онлайн-бесіду на тему
«Батько української нації. Великий Кобзар – Т.Г.Шевченко».
- з 15 по 19 березня зі студентами коледжу проводились онлайн-уроки пам’яті
щодо ролі добровольчих формувань у захисті територіальної цілісносності держави
(відповідальна - Задорожна Г.О.), були рекомендовані до перегляду такі тематичні
фільми, як «Українські добровольці», «Добровольці Божої Чоти».
- з 26 по 30 березня до Всемірного дня театру (27 березня) онлайн-бесіди зі
студентами на тему: «Ознайомлення з історією розвитку театрального мистецтва

Одеси», «Творча доля корифеїв українського театру – Михайло Старицького, Марко
Кропивницького, Івана Карпенко-Карого» (відповідальні – Величко Т.П., Задорожна
Г.О.).
- 20.05.2021р. - участь у церемонії нагородження до Дня Освіти в приміщенні
Одеського будинку вчених;
- 23.05.2021р. – урочисте святкування 22-ої річниці Всеукраїнської виставкифорум «Українська книга на Одещині» в стінах наукової бібліотеки;
У період з вересня по грудень в КЗ «ОФКМ ім.К.Ф Данькевича» було
проведено:
- 22 вересня 2021 року – Медійний захід «Збережи ліс» для усіх вихованців
коледжу;
- 29 вересня 2021 року – виховна година «Українська мова як елемент
національної безпеки»;
- 13 жовтня 2021 року – виховна година до Дня українського козацтва й захисника
України»;
- 04 листопада 2021 року – виховна година, присвячена Дню української
писемності та мови;
- 18 листопада 2021 року – виховна година до Дня гідності та свободи;
- 25 листопада 2021 року – виховна година до Дня пам’яті жертв голодомору 19321933 рр.;
- 02 грудня 2021 року – виховна година до Дня збройних сил України;
- 01 грудня 2021 року – перегляд історичного фільму «Чорна рада» за участю
Богдана Ступки;
- 02 грудня 2021 року - літературний вечір «Історія пісні «Стожари» Назарія
Яремчука;
- 09 грудня 2021 року – виховна година до Міжнародного дня людей з
інвалідністю та Міжнародного дня волонтера;
- 16 грудня 2021 року – виховна година на тему «Безпека життєдіяльності на
об’єктах залізничного транспорт».
У період з жовтня по грудень було проведено ряд онлайн-конкурсів за участю
викладачів та студентів навчального закладу:
-Всеукраїнський інтернет-конкурс «Мандрівникам належить світ!» серед І та ІІ
курсів організували: викладач з георгафії Пугачова Надія Олександрівна та викладач із
біології Малиновська Ірина Володимирівна.
-Всеукраїнський інтернет-конкурс «Від бандури до цимбал» серед І та ІІ курсів
організували: викладач з української мови Задорожна Ганна Олександрівна, викладач з
географії Пугачова Надія Олександрівна та викладач із біології Малиновська Ірина
Володимирівна.
-Проведено інтегрований онлайн-урок з предметів біології, математики та фізики
"Математика від повсякденного життя, до вивчення космосу»та взято участь у
всеукраїнському конкурсі «(Не)шкільна математика» серед І та ІІ курсів. Організували:
викладач з математики Русiна Ольга Михайлiвна, викладач фізики Маліновська
Людмила Валентинівна та викладач із біології Малиновська Ірина Володимирівна.
- Усі заходи виконані з урахуванням обмежень, пов’язаних з недопущенням
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Заходи щодо правил поведінки і безпеки на залізничному транспорті

1. Проведено виховні години, на яких були порушені питання щодо правил безпеки
громадян на залізничному транспорті затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 19 лютого 1998 р. N 54, та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
24 березня 1998 р. за N 193/2633. (Із змінами і доповненнями, внесеними наказом
Міністерства транспорту та зв'язку України від 22 листопада 2007 року N 1059
(відповідальні – куратори груп).
2. Проведено роз’яснювальну роботу про небезпеку електричного струму та
правила користування електричними приладами, небезпеку електромереж залізничних
колій
3. На лекціях з предмету «Захист Вітчизни» (Медична санітарна підготовка)
проведено навчання правилам з надання першої медичної допомоги при ураженні
електричним струмом (відповідальна – Малиновська І.В.).
Заходи щодо вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС
1. У бібліотеці підготовлено книжкову виставку, присвячену пам’яті трагедії на
Чорнобильській АЕС (відповідальні – Біджовська М.Г., Діордієва Н.Г.).
2. Проведено виховні години з доповідями про ліквідаторів аварії на ЧАЕС
(відповідальні – куратори груп).
3. Зі студентами ІІІ-ІV курсів проведено круглий стіл за темою: «Чорнобильський
слід на землі, в долях, у душах…» (відповідальні – Криворученко С.П., Пугачова Н.О.).
4. Викладач Величко Т.П. виступила з доповіддю «Ми пам’ятаємо Вас, герої
Чорнобиля» для студентів І-ІІ курсів, присвячену ліквідаторам аварії на ЧАЕС
(відповідальна – Величко Т.П.).
5. Проведено церемонію пам’яті : «Запалимо свічку», присвячену жертвам ЧАЕС
(відповідальні – Соловйов О.А., Криворученко С.П., Олейнікова О.М.).
Робота з охорони праці та цивільного захисту проводилась згідно із планами.
1. Розробка річних планів з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки
в КЗ " ОФКМ ім. К.Ф. Данькевича";
2. Обговорення стану роботи з охорони праці, ПБ, ЄБ та ЦЗ на педагогічній
нараді за участю директора та представників комітету профспілок, підведення
підсумків роботи за І та ІІ півріччя 2021р.;
3. Розробка проектів наказів про призначення відповідальних осіб з єлектро- та
пожежної безпеки в коледжі;
4. Уточнення плану роботи з ЦЗ в коледжі відповідно до плану штабу з ЦЗ
Приморського району м.Одеси на 2021р;
5. Надання звітів до Департаменту освіти та науки, Департаменту культури,
національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської обласної
державної адміністрації;
6. Проведення планових інструктажів з працівниками та студентами коледжу;
7. Вивчення та впровадження змін до законодавства в системі ОП та ЦЗ;

