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Я, Гаврилюк Роман Миколайович, призначений на посаду директора 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка, згідно 

Наказу Чернівецької обласної державної адміністрації  №138-к  від 

20.12.2021  та контракту Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА від 

21.12.2021 на строк дії контракту від  21.12.2021 по 20.12.2026 року. 

Безпосередньо та через органи управління коледжу здійснюю поточне 

управління навчальним закладом, забезпечую його ефективну діяльність, 

реалізую державну політику в галузі освіти на засадах єдиноначальності та 

колегіальності прийняття рішень. 

У 2021 році діяльність Вижницького коледжу прикладного мистецтва  

ім. В.Ю. Шкрібляка була спрямована на реалізацію Закону України «Про 

вищу освіту» та забезпечення високої професійної й практичної підготовки 

спеціалістів, що поєднують професійні знання з високою культурою, 

національною свідомістю та громадською активністю. Навчально-виховний 

процес у 2021 році здійснювався відповідно до Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову  передвищу освіту» 

«Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про сприяння 

соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Національної 

доктрини розвитку освіти України в XXI столітті й інших законодавчих 

актів, виданих Верховною Радою України та нормативно-правових 

документів Міністерства освіти і науки України, Державних стандартів 

вищої освіти, Статуту Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. 

В.Ю.Шкрібляка та розпорядчих документів  Ради директорів закладів 

фахової передвищої освіти Чернівецької області. 

Головною метою освітньої діяльності коледжу є підготовка фахівців у 

галузі декоративного, образотворчого мистецтва, реставрації та дизайну; 

збереження та примноження національних традицій українського народу. 

Навчальний процес у коледжі йшов у звичному робочому ритмі, 

навчальні заняття проводились згідно з розкладом та на належному рівні, 

вчасно організовувались контрольні директорські роботи, перегляди, 



семестрові сесії. 

Постійно проводився контроль за виконанням навчальних планів і 

програм. Контролювалося дотримання штатно-фінансової дисципліни всіма 

підрозділами, якість роботи викладачів, організація навчально-виховної та 

культурно-масової роботи, стан фізичного виховання, здоров'я працівників і 

студентів. 

Колективний договір, затверджений  14 січня 2019  року на 2019-2021 

рр. та Статут коледжу (нова редакція),  затверджений на загальних зборах 

трудового колективу від 14 грудня 2016 року та зареєстрований наказом 

Міністерства освіти від 14.07.2017 р., виконувалися в повному обсязі. 

За звітний період проведено 6 засідань педагогічної ради, Серед 

питань, як обговорювалися, такі: 

           - «Про підготовку студентів другого курсу до ДПА у формі ЗНО» 

(В.Кузик, В. Фижделюк); 

- «Аналіз роботи, рівня викладання та методичного забезпечення 

циклової комісії «Дизайн середовища»» (Г. Воробйова); 

- «Стан за завдання з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

учасників освітнього процесу» (Г. Гринюк); 

- «Формування ключових компетентностей студентів спеціалізацій 

ХОД, ХОМ, ХК у ході вивчення дисциплін професійного циклу» (О. 

Марковський).  

- «Реалізація в коледжі Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання, ухваленої  Кабінетом 

Міністрів України на період до 2025 року» (О.В.Марковська); 

    - «Моделі змішаного навчання: особливості, поради, успішні 

приклади» (Запорожець Г.М., Кузик В.В.,Сірецька З.В., Андрич В.І.) та інші.  

У склад педради введено студентів коледжу. Регулярно заслуховувались 

контрольні питання про хід виконання попередньо прийнятих рішень. 



Прийнято Стратегію розвитку Вижницького фахового коледжу мистецтв 

та дизайну імені Василя Шкрібляка на 2021-2026 роки. Організовано та 

проведено вибори директора коледжу. 

На належному рівні працювала методична рада коледжу. На її 

засіданнях обговорювались актуальні проблеми організаційного та 

навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, аналізу 

стану програмно-методичного забезпечення навчальних дисциплін. На 

засіданнях методради розглядалися рекомендації для друку навчально-

методичних посібників. 

 

     Перелік напрямів підготовки і спеціальностей 

        Коледж здійснює освітню діяльність за ОКР молодший спеціаліст і 

ОПС  фаховий молодший бакалавр за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти; за денною формою навчання. 

Контингент студентів коледжу станом на вересень 2021 року складав 

261 особу. Співвідношення студентів державної та контрактної форм 

навчання складало 82.76 % (216 осіб) – за державним замовленням, до 

17.24% (45 осіб) – на контрактній основі.  

Студенти об’єднані в 44 академічні групи. Рух студентів з контрактної 

на бюджетну форму навчання, відрахування, переведення відображено у 

Єдиній державній електронній базі освіти України. 

 

Навчальний процес забезпечується силами 59  науково-педагогічних 

працівників, із них 55 штатних. Викладачі  об’єднані у 5 циклових комісій із 

них 3 – випускаючі. 

Якісний показник педагогічного колективу: 

 Кандидатів наук – 3; 

 Спеціалістів вищої категорії – 38; 

 Викладачів-методистів – 27; 

 Спеціалістів – 1; 



 Викладачів загальноосвітніх дисциплін  – 16 ; 

 Заслужених працівників освіти України – 2; 

 Заслужених художників України – 2; 

 Заслужених діячів мистецтв України – 1; 

 Заслужених майстрів народної творчості – 2; 

 

Серед викладачів –  4  члени Національної спілки художників України, 

5  членів Спілки майстрів народного мистецтва України, 11 членів Спілки 

дизайнерів України. 

 

           Формування контингенту студентів 

Прийом студентів здійснюється згідно з Правилами прийому, які 

розроблені відповідно до Умов прийому до закладів вищої освіти, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Основною формою професійної орієнтації є інформація, яка містить 

комплекс методів і заходів, спрямованих на забезпечення допомоги 

особистості зорієнтуватися у виборі виду майбутньої діяльності, свідомому 

професійному самовизначенні. 

Професійна орієнтація в коледжі включає такі форми та методи: 

 професійна інформація – оголошення Правил прийому на офіційному сайті 

навчального закладу;  випуск буклетів, календарів, інформаційних листів; 

розповсюдження оголошень про прийом вступників в школах району, 

області і сусідніх областей; проведення Днів відкритих дверей в коледжі та 

підготовчих курсів з рисунку, майстер-класів, тощо. 

 професійна консультація – виїзди викладачів у школи району та області, а 

також у сусідні області, де вони інформують учнів про Правила прийому в 

коледж та умови навчання і проживання;  



Для проведення професійної орієнтації педагогічні працівники коледжу 

підтримують тісний зв’язок зі школами, де проводять роз’яснення, 

консультації при зустрічах з учнями випускних класів. 

До проведення профорієнтаційної роботи залучаються педагогічні 

працівники, лаборанти, члени студентського самоврядування, студія моделей 

Фольк-арт. 

Приймальна комісія коледжу працює в умовах демократичності, 

гласності і прозорості. На весь час роботи Приймальної комісії працює 

телефон «Гаряча лінія» з питань вступу до освітнього закладу. Вся 

інформація про хід прийому документів подається на сайті ВКПМ (рубрика 

Абітурієнту), який постійно оновлюється. Приймальна комісія проводить 

консультації з питань вибору спеціальності та спеціалізації, яка б найбільш 

відповідала здібностям, нахилам і підготовці вступника. 

Аналіз контингенту студентів показує, що найбільша частка вступників 

припадає на Вижницький, Кіцманський, Путильський, Герцаївський, та інші 

райони Чернівецької області, зокрема місто Чернівці та окремі райони Івано-

Франківської, Львівської та Вінницької областей.  

Аналізуючи якісні і кількісні показники прийому та випуску студентів, 

слід відзначити, що план державного замовлення у звітному році  виконано.  

Для збереження контингенту студентів проводяться такі заходи: 

 тематичні батьківські збори; 

 конкурси для обдарованої молоді; 

 мистецькі фестивалі 

 майстер-класи та зустрічі з визначними випускниками коледжу; 

 заходи із представниками Державної служби зайнятості; 

 виставкова діяльність; 

 організація роботи предметних гуртків, спортивних секцій, клубів за 

інтересами, гуртків художньої самодіяльності. 

Навчально-методична робота 



Навчально-методична робота в коледжі впродовж 2021 року 

проводилася у відповідності до нормативних документів: 

- Закон України «Про вищу освіту» 

- Закон України «Про фахову передвищу освіту» 

- Державної Національної Програми «Освіта» (Україна XXI 

століття), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 896 

від 03.11.1993 р.  

- Постанови Верховної ради України «Про стан і перспективи 

розвитку вищої освіти України» №1755-VI від 04.06.2004 р. 

- Положення Про державну екзаменаційну комісію з атестації осіб, які 

здобувають ступінь молодшого спеціаліста у Вижницькому коледжі 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка № 13/16-10 від 25.01.2016 р. 

- Положення Про формування та реалізацію індивідуальних навчальних 

планів здобувачів у Вижницькому фаховому коледжі мистецтв та дизайну 

імені Василя Шкрібляка № 2 від 28.10 2020 року 

- Положення Про порядок проведення відрахування та поновлення 

студентів, а також здобуття другої вищої освіти у Вижницькому коледжі 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка № 36/16-08 від 20.07.2015 р. 

- Положення Про систему забезпечення якості вищої освіти (систему 

внутрішнього забезпечення якості) Вижницьким коледжем прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка №2 від 26.09.2016 р. 

- Положення Про педагогічну раду у Вижницькому коледжі 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка №1 від 31.08.2015 р. 

- Положення Про художню раду Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка  

- Положення (тимчасове) Про організацію навчального процесу у 

Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка № 2 

від 30.10.2020 р. 



- Положення Про дистанційне навчання у Вижницькому фаховому 

коледжі мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка № 4 від 04.03.2020 

р. 

- Положення Про студентський гуртожиток Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка від 30.07.2015 р. 

- Положення Про старостат у Вижницькому коледжі прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка № 217-1/16-10 від 22.09.2016 р. 

- Положення Про порядок та умови  обрання студентами вибіркових 

дисциплін у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. 

В. Ю. Шкрібляка від 06.04.2016 р. 

Загальна науково-методична проблема коледжу на 2018-2023 

роки:к 

:            «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як 

умова результативності навчально-виховного процесу в коледжі». 

Загальна науково-методична проблема коледжу на рік: 

«Оптимізація інформаційного, освітнього та виховного середовища для 

формування професійних компетентностей учасників освітнього процесу, 

забезпечення якості освіти». 

В коледжі вибрана оптимальна модель науково-методичної роботи, яка 

функціонує і дає результат: педагогічна рада; методична рада; навчально-

методичний кабінет; циклові комісії; школа професійної адаптації; майстер-

класи; консультації; проекти. Всі структурні складові моделі науково-

методичної роботи направлені на реалізацію науково-методичної проблеми 

коледжу. 

У цьому році значна увага була спрямована на розвиток навичок 

самоосвіти педагогічних працівників та студентів, методиці використання 

дистанційних технологій навчання, нових моделей управління освітнім  

процесом, особистісно-орієнтованому навчанню, інформаційно-

комунікативному забезпеченню освітнього процесу. 



Важлива роль у підвищенні професійної майстерності викладача 

належить методичній раді коледжу. На їх засіданнях розглядаються 

проблеми вдосконалення різних видів навчальних занять, шляхи підвищення 

ефективності різних видів практик у формуванні фахівця, місце курсових і 

дипломних робіт у підготовці спеціаліста, впровадження інноваційних 

технологій і прогресивних форм навчання в навчальний процес. Діяльність 

методичної ради в основному спрямована на теоретичну розробку питань 

змісту й технології навчання, а також на аналіз і запровадження 

рекомендацій, направлених на покращення науково-методичного 

забезпечення навчального процесу.  

Викладачі коледжу беруть активну участь у проведенні наукових 

конференцій, написання наукових праць у педагогічних та фахових 

виданнях. 

Із запровадженням карантинних заходів освітній процес у коледжі був 

організований відповідно до рекомендацій МОН України. Для дистанційної 

роботи розроблено і введено в дію низку внутрішніх документів. З перших 

днів карантину викладачі проводили навчальні заняття з використанням 

технологій дистанційного навчання. Постійний зв’язок зі студентами, 

онлайн-заняття, он-лайн-консультації, відео конференції, об’єктивне 

оцінювання – це допомогло своєчасно завершити навчання та екзаменаційну 

сесію. Екзаменаційні сесії та консультації, захисти практик, захист 

дипломних робіт відбулися відповідно до затверджених розкладів згідно з 

графіком освітнього процесу. 

Для дистанційної комунікації викладачі коледжу використовують 

різноманітні інтернет-платформи та електронні ресурси для проведення 

занять, щоденно організовано навчальне спілкування зі студентами, 

відповідно до розкладу та змін, через блоги або сайти. Зокрема MS Teams, 

ZOOM, CLASSROOM, Google Meet, Skype, форуми, чати та інші. Ці 

платформи дозволяють найкраще реалізовувати спілкування у формі 

«студент–викладач», контролювати знання та загалом управляти освітнім 



процесом. Для студентів, які мають неналежний інтернет-зв’язок, 

застосовували електронну пошту, месенджери (Viber, Telegram та інші. 

Одним із провідних напрямків науково-методичної роботи є 

підвищення кваліфікації викладачів. 14 – 16  січня 2021 року педагогічні 

працівники закладу розвинули компетентності за програмою підвищення  

кваліфікації Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької 

області  та засвоїли модуль «Психолого-педагогічні та інклюзивні основи 

організації освітнього процесу».  

Атестація педагогічних працівників у коледжі в 2020-2021 

навчальному році проводилась відповідно до вимог “Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників”, наказу Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації №275 від 11 вересня 2020 

року «Про проведення атестації  педагогічних працівників у 2020/2021 

навчальному році». Підсумкове засідання атестаційної комісії проводилося у 

форматі науково-методичної дискусії:  «Професійна майстерність 

викладачів коледжу та втілення їх педагогічного досвіду в навчально-

виховний процес». 

За результатами діяльності педагогічних працівників атестаційна 

комісія ухвалила рішення про відповідність займаним посадам 15 

педагогічних працівників та відповідно до повноважень присвоїла 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»  2 викладачам. 

Підсумкове засідання атестаційної комісії Департаменту освіти і науки 

Чернівецької обласної державної адміністрації проводилося у формі 

конференції в форматі онлайн. В результаті було присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії» 1 педагогічному  працівнику; 

педагогічні звання «викладач-методист» – 2 педагогам; про відповідність  

раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та 

про відповідність  раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-

методист» -7 педагогам; про відповідність  раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагогам. 



Педпрацівниками, що атестувалися, організована методична виставка 

наочних посібників, роздаткового, дидактичного матеріалу та іншого 

навчально-методичного матеріалу, які сприяють удосконаленню і оптимізації 

навчально-виховного процесу в коледжі, педагоги презентували власні 

методичні авторські напрацювання та педагогічні здобутки за 

міжатестаційний період. Кожен педагог, який атестувався підготував своє 

атестаційне портфоліо, яке відображає рейтинг педагогічної діяльності та 

основних фахових досягнень.  

На сайті коледжу  започаткована сторінка «Крок до майстерності». 

Традиційно викладачі, що атестуються, в своїх творчих звітах «Моя 

атестація» діляться перед педагогічним колективом творчими здобутками, 

представляють свої напрацювання на робочих місцях, щодо поновлення та 

поповнення дидактичного матеріалу у навчальних кабінетах та майстернях, 

розповідають про цікаві напрацювання та перспективи на майбутнє".   

У березні 2021 р. був проведений підсумок конкурсу «Педагогічний 

ОСКАР-2021». В конкурсі взяли участь та показали високий професійний 

результат такі викладачі:  

•  У номінації «Сучасний електронний навчально-методичний 

комплекс – 

 Фижделюк Віра Юріївна – «Матеріали та техніки рисунка. Вугілля. 

Соус. Сангіна. Сепія». Методичні рекомендації. 

Запорожець Галина Миколаївна – «Зображувальні основи 

натюрморту». Методичні рекомендації. 

•    У номінації  «Інновації в організації виховного процесу в закладі 

фахової передвищої освіти» 

Козубовська  Марія Петрівна – вистава «Як козам роги виправляють» 

за твором Юрія Федьковича. Вистава молодіжного театру «Юність» 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну. 

• У номінації «Сучасний навчально-методичний посібник» 

Кузик Василь Васильович – «Візуалізація історії України». Навчальний 



посібник на допомогу студенту (учню) при підготовці до складання ЗНО з 

історії України. 

Воробйова Галина Петрівна – «Технологія і матеріалознавство» (вступ 

до спеціальності).  Курс лекцій для теоретичних занять з навчальної 

дисципліни для студентів спеціальності 022 «Дизайн». 

Козубовська  Марія Петрівна – «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» (німецька). Спецкурс з іноземної мови (німецька) за 

професійним спрямуванням для студентів мистецьких навчальних закладів. 

Нагороди 

1. Нагру́дний знак «Василь Сухомли́нський» (керівник фізичного виховання 

Калинчук Євген Георгійович). 

2. Почесна відзнака Чернівецької обласної державної адміністрації «На 

славу Буковини» ( викладач живопису Воронюк Володимир Анатолійович). 

3. «Заслужений майстер народної творчості України» (викладач Андрич 

Віра Іллівна). (Указ Президента України від 28 червня 2021 року 

№274/2021) 

4. «За заслуги перед Буковиною» (викладачі Підлузська Н.І., Жуковська В.І., 

Круглюк О.І.) 

5. «Заслужений діяч мистецтв України» (директор коледжу Гаврилюк Р.М.) 

(Указ президента №406/2021) 

6. «Заслужений майстер народної творчості України»  (викладач 

Запорожець В.П.). (Указ президента №406/2021) 

7. Петращук-Гинга Оксана Яківна. Лауреат обласної премії імені Георгія 

Гараса. 

8. Почесна грамота Чернівецької обласної державної адміністрації 

(Задорожний І. Д., Зазуляк Т. К.). 

Стрижневу роль в реалізації методичних завдань надають циклові комісії, 

які є основною ланкою в розробці та запровадженні прогресивних форм і 

методів навчання та виховання. Організовують навчально-виховний процес у 

коледжі 5 циклових комісій та 1 відділення.  



 

Методичні доповіді: 

Кузик В. В. Методична доповідь на педагогічній раді “Про підготовку 

студентів другого курсу до ДПА у формі ЗНО (аналіз підготовки та 

рекомендації)” 

Андрич В.І., Сірецька З.В., Запорожець Г.М., Кузик В.В. Методдоповідь на 

педагогічну раду «Моделі змішаного навчання: особливості, поради, успішні 

приклади»   

Гора Л.М. «Національно-патріотичне виховання на заняттях зарубіжної 

літератури як один із напрямків формування громадянина держави» (виступ 

на методичній раді). 

 

Методичні розробки: 

Круглюк О.І. Робочий зошит з курсу «Основи правознавства». 

Рекомендовано методичною радою. Протокол №4 від 17.02. 2021 р. 

Ямницька Т. О. Розробка та поповнення Classroom (ІІІ курс – історія ДПМ, 

історія образотворчого мистецтва; 301, 302 – історія мистецтва; 301 - 

історія ДПМ, 302,303 – педагогіка). 

   Створення сайту з навчальними матеріалами. Історія образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

https://sites.google.com/vkpm.org.ua/arthistory. 

Слобідчук М.С. Адаптована навчальна програма інтегрованого курсу 

(Природничі науки). Спеціалізації 022-Дизайн., 023-Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво та реставрація, 1-2 курс. 

Гринюк Г.М. Робочий зошит з БЖД та ОП. 

Гончарова М.П. Методичні рекомендації до підготовки полотна для 

олійного живопису  

Колотило О.І. Огляд мистецьких талантів Буковини (дослідницький проект. 

- Зошит для підсумкового контролю з всесвітньої історії. 2 курс 



Генцар М.М. – робота над методичними рекомендаціями на тему: 

«Натюрморт пастеллю». 

Підлузьська Н.І.  Методична розробка «Пропорційні схеми частин фігури 

людини», «Основи зображення фігури людини», для студентів ІV курсу 

Шийчук І.О.   

 Методичні рекомендації до самостійної роботи з живопису для студентів 

2 курсу на тему: «Замальовки об’ємних тіл на прикладі яблук».  

 Методична розробка «Технічні основи акварельного живопису: Тон та 

його градації. Температура кольору».  

 Рекомендації до виконання самостійної роботи «Зарисовки рослин: 

реалістичне та декоративне рішення»,  

 презентація «Етюд пейзажу». 

Запорожець Г.М. – ілюстроване завдання з спецживопису для студентів І 

курсу жг. 

Мицкан О.М. – написання контрольних питань поетапного виконання  

завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Живопис», 2 курс. 

Ребенчук І.В. – продовжує працювати над методичними рекомендаціями: 

«Особливості створення натурних постановок». 

Руснак О.Д. – методрозробка на тему: «Стилізація натюрморту на основі 

академічного завдання», методдоповідь «Мета самостійної роботи 

студентів».  

Стручинський А.Л. – презентації: «Перспектива групи геометричних тіл», 

«Метод малої картини», «Метод Архітектора». 

Шутурма М.Б. – конспект лекцій з скульптури, частина 2, «Основи 

скульптури. Голова людини».  

Талалай Г.Д. – методрозробка «Живопис натюрморту». 

Задорожна М. І. Методична розробка «Символіка українського орнаменту у 

вишивці»  

 

Методичні посібники: 



Воробйова Г.П. Підручник. «Креслення і перспектива». Курс лекцій для 

студентів Вижницького фахового  коледжу мистецтв та дизайну імені 

Василя  Шкрібляка рекомендовано методрадою ВКПМ, Протокол №2 від 

17.11.2021  

Слобідчук М.С. Навчальний посібник. «Робочий зошит з природничих наук 

(хімічний компонент) Частина перша.» 

Жаворонков П.В.  Посібник «Основи прикладної графіки. Ліногравюра». 

Підлузьська Н.І. Методичний посібник  на тему: «Конструктивно-

пропорційна схема черепа людини» (розроблено частково).  

Жаворонков П.В.  Посібник «Академічний рисунок. Принципи відображення 

предметів у навколишньому середовищі графічними засобами»  

Пустова Л. В. Розробка методичного посібника «Килимово-рахункові 

техніки. Візерункове перебірне ткацтво»  

 

Наукова робота 

Андрич В.І. – участь у ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких читаннях 

пам’яті професора Рудницької О.П., інститут педагогічної освіти і освіти 

дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, 01.12.2021 р. з темою: 

«Мистецтво художньої вишивки як засіб актуалізації навчальних 

компетентностей студентів». 

Жаворонков П.В. – участь у ХІХ Міжнародних педагогічно-мистецьких 

читаннях пам’яті професора Рудницької О.П., інститут педагогічної освіти 

і освіти дорослих ім. Івана Зязюна НАПН України, 01.12.2021 р. з темою: 

«Ескізування як засіб візуалізації проєктного процесу». 

 

Друк у фахових виданнях 

Мицкан О.М. Стаття «Вижницькі обрії» «Чарівний дивосвіт Олени Гасюк» 

до 100 річниці від дня народження О.О.Гасюк – липень 2021р.  



Марковська О.В. Публікація «Використання виховного потенціалу музейного 

комплексу в національно-патріотичному вихованні молоді» в збірнику 

Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.  

 Андрич В.І. Публікація  в ХІХ Міжнародних педагогічних мистецьких 

читаннях пам’яті професора Рудницької . Інститут педагогічної освіти і 

освіти дорослих ім. Зязюна НАПН України “Мистецтво художньої вишивки, 

як засіб актуалізації навчальних компетентностей студентів» - грудень  

Круглюк О.І. Виступ, публікація. Формування естетичного виховання  в 

школярів в період практичного навчання студентів. Державна наукова 

установа «Інститут модернізації змісту освіти» Чернівецька філія. Нова 

українська школа: практичний інтенсив формування ключових 

компетентностей учасників освітнього процесу.  

Огданський С.В. «Сучасні інструменти та методи дистанційного 

навчання» публікація у збірнику конференції. Квітень 2021 р. м. Новоград-

Волинський. 

Колотило О.І. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 

«Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», м. 

Переяслав. Стаття «Буковина – край талантів та майстрів», збірник № 68, 

23.03. 21 р. 

 

Участь в конференціях,  круглих столах, семінарах, конкурсах, 

тренінгах. 

Гаврилюк Р.М.  

- Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Нова 

українська школа: практичний інтенсив формування ключових 

компетентностей учасників освітнього процесу» м.Київ, 24.11., 

2021 р.)  

- Написання рецензії на посібник «Креслення та перспектива», 

викладача Галини Воробйової; 



- Написання рецензії на методичну розробку «Робочий зошит з 

природничих наук» викладача Марії Слобідчук 

Гаврилюк Р.М. «Нормативне забезпечення діяльності закладу вищої освіти: 

зміст, проблеми та перспективи» виступ в рамках проекту «Професійне 

становлення викладачів коледжу» 19.11.2021. 

Фижделюк В.Ю. виступ в рамках проекту «Професійне становлення 

викладачів коледжу» 19.11.2021. 

• Всеукраїнський вебінар «Декоративне та образотворче мистецтво у 

формуванні особистості майбутнього фахівця» на тему: «Валерій 

Жаворонков – натхненник, митець, педагог». 

• «ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА І ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: ТЕОРІЯ, 

МЕТОДИКА, ПРАКТИКА» ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Створення необхідних умов для реалізації здібностей та талантів 

студентської молоді» 14 квітня 2021 р. Київ Науково-методичний центр 

ВФПО 

Генцар М.М.   

● Учасник – Міжнародний конгрес (онлайн) «Етнодизайн у контексті 

українського національного відродження та Європейської інтеграції на 

тему: «Феномен гуцульської різьби в організації внутрішнього простору 

життя», м. Полтава. 

● Учасник – Міжнародна науково-практична конференція (онлайн) 

«Гагенмейстерські читання» на тему: «Валерій Жаворонков – художник-

педагог», м.Кам’янець-Подільський. 

● Учасник – Всеукраїнський вебінар «Декоративне та образотворче 

мистецтво у формуванні особистості майбутнього фахівця» на тему: 

«Вижницькі мотиви у творах Валерія Жаворонкова». 

Жаворонков П.В.  

● Учасник – Всеукраїнський вебінар «Декоративне та образотворче 

мистецтво у формуванні особистості майбутнього фахівця». 

Запорожець Г.М. 



● Учасник – Міжнародна (онлайн) конференція «Україно моя вишивана: 

етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» на 

тему: «Магія буковинської вишивки – минуле, сьогодення, майбутнє». 

● Участь у презентаційному фільмі «Про буковинське мистецтво». 

Калинчук І. І. Участь у вебінарі Міністерства молоді та спорту України   

    «Застосування спеціального інвентарю для розвитку силових, швидкісно-  

    силових якостей та координації». 

Участь у вебінарі Міністерства молоді та спорту України «Сучасна 

система психологічного забезпечення підготовки спортсменів: проблеми 

психокорекції». 

    Участь у вебінарі Міністерства молоді та спорту України «Сучасна 

система  психологічного забезпечення підготовки спортсменів: проблеми   

психодіагностики». 

  Департамент охорони здоров’я Чернівецької обласної державної 

адміністрації. Чернівецький медичний фаховий коледж. Пройшла очне 

навчання за програмою підвищення кваліфікації – тренінг з оволодіння   

практичних навичок «Серцево-легенева реанімація за системою BLS» (6  

год/0,2 ЄКТС). 

Круглюк О.І. Участь у вебінарах «Як ефективно планувати та організувати 

освітній процес» (1 год.); «Цивільно-правовий договір замість трудового» (1 

год.); «Мовний закон: застосування та відповідальність» (1 год.) 

Ямницька Т.О. Участь у тренінгу «Інтернет-сервіси для створення 

навчального контенту». Сертифікат №1359963032-88v. 

Кучерява Г.Г. Практичний курс. Онлайн, освітня платформа Prometeus.  

 Англійська мова для STEAM (наука, інженерія, математика). 

Теоретичний курс. Інклюзивна освіта (36 год.) 

Вебінар. «STEAM – драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і    

навичок майбутнього» (4 год.) 



Огданський С.В. Міжрегіональна науково-практична конференція   

«Інформаційно-інтерактивні технології, як засіб удосконалення освітнього   

процесу» (м. Новоград-Волинський, 21-22 04. 2021 р.) 

Участь в методичному об’єднанні викладачів інформатики ЗФПО  

Чернівецької області (березень 2021 р.) 

Слобідчук М. С. 07.05. 21 р. участь у вебінарі ТОВ На урок «Як  

організувати дистанційний урок на 12 балів» (2 год). 

Гулей О.Г. Участь у методоб’єднанні викладачів іноземних мов. Чернівці 

(1,5 год.). 

Загул М.І. Участь у майстер–класі «Впорядкування тем з математики до 

ЗНО». (25.03.) 

     Практикум «Психометрична характеристика тесту ЗНО» (01.04.) 

     Практикум «Тренування за методикою Бомбе ЗНО» (22.04) 

Козубовська М. П. Курси підвищення кваліфікації «Homework in the  

      century». 

Гора В.В. Участь в онлайн конференції. Полтавський НПУ ім. В. Г. 

Короленка «Слово моя ти єдина зброя…» (25.02.21 р.) 

     Участь у вебінарі ЧНУ ім. Ю.Федьковича «Життя і творчість В.П. 

Жаворонкова» (11.03.21 р.). 

Гора Л.М. Вебінар. Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта  

      ХХІ ст. Полтавський НПУ. «Громадсько-політичні ідеї Т.Г. Шевченка в  

      соціокультурному освітньому просторі України 

Мицкан О. М. ІІ Міжнародна онлайн-конференція «Україно моя вишивана: 

етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки». 

Тема доповіді: «Буковинський стрій, як об’єкт дослідження та джерело 

творчості в сучасному моделювання одягу»;  стаття в газеті «Вижницькі 

обрії» від 17.06.21р. «В її душі була квітка-рута» (Життєвий шлях 

А.Б.Дутківської)  

Андрич В. І. ЧНУ ім. Юрія Федьковича, кафедра декоративно-прикладного 

та образотворчого мистецтва «Декоративне та образотворче мистецтво 



у формуванні гармонійної особистості майбутнього фахівця», тема: 

«Духовні джерела в буковинській народній»,  

- «Україно моя вишивана» етнокультурний та освітньо-виховний 

потенціал української вишиванки(20.05.2021р.) (дистанційно)НАПН 

України, Інститут педагогіки.  

- Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника; 

«Мовою барв, орнаменту і крою. Український традиційний одяг як 

відображення культури, традицій та історії вашого краю(з досвіду 

роботи Музею українського костюма та української писанки Науково-

методичного центру ВФПО)»  

- виступила як спікер із доповіддю «Народна вишивка та ткацтво в 

орнаментальних рушниках Банилова над Черемошем» 

(дистанційно)(МОН Науково-методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти)  

Сірецька З. В. Виступ «Одвічна краса орнаментального мистецтва Г. 

Гараса» ІІ Міжнародна онлайн-конференція «Україно моя вишивана»  

Воробйова Г.П. Обласне методичне об’єднання викладачів архітектури, 

дизайну та будівництва закладів фахової  передвищої освіти Чернівецької 

області (онлайн, м. Чернівці 12.03. 2021 р.) доповідь «Організація творчого 

процесу онлайн у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. 

Шкрібляка.» 

Задорожній І.Д.  Участь у міжнародній конференції «Гаряча емаль». 

Виступ на тему «Техніки гарячих емалей у ВФКМД», 29.10.2021р. 

Дуркіна І.В. 

 участь у міжнародному молодіжному емальєрному пленері 

«BRATERSKIE SPOJRZENIE» на тему «Гаряча емаль в якості домінуючої 

вставки у творах ДПМ». (Прокоп’юк Л., Кусяк І.), 25-30.10.2021р., м. Косів, 

Івано-Франківська область. 



Фижделюк В.Ю. «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової 

перед вищої освіти». Академія цифрового розвитку. Дистанційний курс. 

04.10-18.10. 2021; 

Сірецька З.В. 

 Всеукраїнська онлайн конференція: «Вектор розвитку освіти в 

сучасних умовах» - листопад 2021- Київ  

 Базовий курс Міністерства цифрової трансформації України Дія  

«Основи кібергігієни», та пройшла тестування на національній платформі 

«Дія. Цифоваосвіта» отрималасертифікат «Рівень цифрової грамотності»  

листопад 2021 

 Вебінар «Особливості традиційної вишивки Західної України: 

відмінності між історико-етнографічними районами». Агенція творчого 

професійного розвитку Yula – Андрич В.І. 

Ребенчук І.В. – учасник: 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська 

школа: практичний інтенсив формування ключових компетентностей 

учасників освітнього процесу». Виступ: «Діалогова природа художнього 

спілкування» (24.11.2021). 

Кузик В.В. Проведення майстер-класу з роботи з Google forms в рамках 

проекту «Професійне становлення викладачів коледжу» 19.11.2021. 

Ямницька Т.О. «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової 

перед вищої освіти». Академія цифрового розвитку. Дистанційний курс. 

04.10-18.10. 2021; 

  «Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних 

матеріалів. Від ідеї до реалізації». Всеосвіта. Вебінар. 23.10.2021; 

 Всеукраїнська он-лайн майстерня з цифрового громадянства й безпеки. 

Академія цифрового розвитку. Он-лайн майстерня. 28.10. 2021; 

  «Медіаграмотність як складова інформаційно-цифрової 

компетентності педагога». Вебінар. 30.10.2021; 



 Проведення майстер-класу з роботи з віртуальними дошками Padlet та 

Jamboard в рамках проекту «Професійне становлення викладачів коледжу» 

19.11.2021. 

Круглюк О.І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: нові вимоги і 

можливості. Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс. 

07.12.21; 

  «Сучасні методологічні  та дидактичні засади організації 

інноваційного освітнього середовища в умовах диджиталізації освітнього 

процесу» м.Київ, НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти. Онлайн 

навчання. 11-12.10.21; 

 Підвищення кваліфікації: як планувати та визнавати результати. 

м.Київ. вебінар. 08.12.21. 

 Проект “Професійне становлення викладачів коледжу”. Вебінар 

“Підвищення кваліфікації викладачів коледжу: як планувати та визнавати 

результати”. 

Козубовська М.П. Cambridge Assessment English. who has attended Grade 

Teacher Training webinar: Training YL: How to use stories in the classroom 

Левко О.В.  

- Творчий проект «В’їзний знак Вашківці»,  

- Творчий проект «Різдвяна зірка» 

     Фединчук А.П.  Робота над відкриттям фотостудії Photo Room 

(розробка фірмового стилю, робота з технікою) 

Запорожець В.П. Міжнародна онлайн конференція «Олена Гасюк-берегиня 

буковинської вишивки» Україно моя вишивана ,…..;  

  Всеукраїнський вебінар «Професійний феномен художника 

В.Жаворонкова і його вплив на розвиток Вижницької мистецької школи». 

 

Проведення відкритих занять, майстер-класів, тренінгів 

Колотило О.І. Всесвітня історія. 23.09.2021 р. ІІ – ХОМ 



Фижделюк В.Ю. Рисунок «Натюрморт. Тональне вирішення». І бак, 

16.11.21 

Гринюк Г.М. (28.04.21 р. ІІ ХОМ/ХК/ХТ) «Наголосити та попередити про 

небезпеки в ОП» 

Слобідчук М.С. (05.03.21 р., І ХОД/ХВ/ОМК) «Прокаріотичні організми». 

(16.03. 21 р., І ХОД/ХВ/ОМК) «Лабораторія мистецтва» 

Загул М.І. (16.03.21 р.) «Лабораторія мистецтва» 

(Математика/природничі науки) 

Загул М.І. (19.05.21 р.) «Математично-природничий квест» 

(Математика/природничі науки). 

Загул М.І. (17-28. 05) «Math s art challenge». 

Колотило О.І. (20.04.21 р., ІІ-ІІІ курси) Всесвітня історія. «Стежками 

європейського міста». (28.01.21 р., ІІ ГД/ЖГ/ДС) «До дня пам’яті героїв 

Крут». 

Стручинський А. – «Перспектива групи геометричних тіл», (03.03.21 р.).  

Марковська О.16.03.21 Пізнавальний психічний процес - увага (ІІІ ДС/ДО) 

Гобеленові техніки (майстер-клас, предмет Технологія, ІІ ХТ)  Пустова 

Л.  

• Майстер-клас «Закладка для книги із фетру»(VACAD. Go to art`s) – 

Гончарова М. П. 

• 20.04.2021р. майстер-клас «Великодня писанка» для студентів І-ІІ 

курсів ХВ, ОМК - Мицкан О. М. 

• Огданський С. В. Майстер-клас для викладачів та педагогічних 

працівників коледжу «Дистанційні технології в Google worky ace» 

26.03.21 р.  

• 16.04.21 р. майстер-клас для абітурієнтів «Модуль. Модульні 

композиції». – Воробйова Г.П. 

• майстер-клас для слухачів курсів підвищення кваліфікації з 

образотворчого мистецтва «Образне вирішення етюду пейзажу в техніці 



пастельного живопису» (Буковинський центр культури і мистецтв). – 

Генцар М.М. 

• майстер-клас для слухачів курсів підвищення кваліфікації з 

образотворчого мистецтва «Форми та методи навчання на уроках 

образотворчого мистецтва» (Буковинський центр культури і мистецтв). 

– Жаворонков П.В. 

• 27.02.21 р. майстер-клас онлайн в рамках підвищення кваліфікації для 

вчителів трудового навчання Чернівецької області «Виготовлення 

стрічки сіборі», 16.04.21 р. майстер-клас для абітурієнтів «Виготовлення 

прикрас» - Бойчук Р.Р. 

• Майстер-клас онлайн в рамках підвищення кваліфікації для вчителів 

трудового навчання Чернівецької області (03.03.21р.)  

• «Розробка авторського портфоліо» (комп’ютерне проектування); 

Майстер-клас (16.05.21р.) «Графічний дизайн» (комп’ютерне 

проектування) – Фединчук А.П. 

• Проведення майстер класу з художньої обробки металу для учнів 9-11–х 

класів Іспаської ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М. Марфієвича - Дуркіна І.В. 

Сірецька З.В. Майстер-клас у рамках Дня відкритих дверей «Гердан» - 

жовтень    

Задорожна М.І. Майстер-клас у рамках Дня відкритих дверей 

«Поверхнево-нашивні рахункові техніки» - жовтень   

Гончарова М.П. Майстер-класи: 

08.10.2021 в рамках події ArtLand – « Брошка. Виріб із фетру» 

07.12.2021 Лукавецький ЗЗСО І-ІІІ ст. – « Новорічна іграшка. Виріб із 

фетру» 

09.12.2021 Кутська дитяча художня школа ім. І. Брошкевича – 

«Новорічна іграшка. Виріб із фетру» - 

Мицкан О.М. Майстер-клас у рамках Дня відкритих дверей «Розпис по 

тканині. Батик» - жовтень   



Жебчук О.М. Майстер-клас з ковальства на «Артленд - 2021», 08.10.2021р. 

Бойчук Р.Р. Майстер-класи  

- “Виготовлення прикрас” техніка сухе валяння, ВКПМ 

- “Виготовлення сережок” техніка сухе валяння, КЗ “Путильської 

художньої школи” 

- “Виготовлення ялинкової прикраси” техніка сухе валяння, Кутська  

дитяча художня школа (с.Тюдів)                                       

Фединчук А.П. Майстер-класи: “Векторний анімалістичний логотип”, 

“Листівка”  

Марковський О. І. 

  виставка студентських робіт та майстер-клас з дереворізьблення (в 

рамках святкування Дня міста) м. Надвірна, 10.09.2021р. 

 майстер-клас з дереворізьблення на святі «Артленд - 2021», 08.10.2021р. 

 

Виставкова діяльність викладачів 

Мицкан О. М. Всеукраїнська виставка з нагоди 120-річчя з дня народження 

Г. Гараса «Вічні скарби Георгій Гараса» 25.02.2021 -  

Ребенчук І.В. Всеукраїнська та Міжнародна виставка акварельного 

живопису «Подих акварелі», (м. Київ, 01.06-30.06.2021).  

Марковський О.І. Всеукраїнська Різдвяна виставка (м. Київ) грудень –січень 

2020-21р. 

Фижделюк В.Ю. Різдвяна Всеукраїнська виставка  

- Всеукраїнська виставка «Світ Божий як Великдень». 

-  «Різдвяна виставка» Всеукраїнської спілки художників України, м. Київ. 

Генцар М.М. Всеукраїнська виставка «Лубенська весна», (20.05.2021). 

- Міжнародна виставка пейзажу «Меморіал А.І.Куїнджі», (04.06.2021). 

- Персональна виставка «Стежками дитинства», (01-27 червня, м. Чернівці) 

– Новорічно-різвяна виставка НСХУ (м.Чернівці, грудень, 2021). 

Запорожець Г.М.  Всеукраїнська виставка «Кращий твір року-2021».  

- Участь у виставці НСХУ «Різдвяна» (січень, м. Чернівці). 



- «Вічні скарби Георгія Гараса», (26.02.2021). 

- Виставка випускників ВУПМ (м.Чернівці, 2021). 

- Виставка НСХУ, присвячена Дню художника (м.Чернівці, жовтень, 

2021). 

- Новорічно-різвяна виставка НСХУ (м.Чернівці, грудень, 2021). 

Задорожна М.І. «Кращий твір року 2021» Чоловіча сорочка «Стежками 

долі» - м.Київ  

- Кращий твір року 2021, м. Київ квітень, купон чоловічої сорочки, жіноча 

сумка 

Андрич В.І. • Персональна виставка творчих робіт викладача «Кредо 

мого життя» виставкова зала ЧНУ ім.. Ю. Федьковича – 18.02.2021-

18.03.2021(очна); участь у виставці НСХУ «Різдвяна» - січень 2021(онлайн) 

 - Участь в обласній виставці НСХУ присвячений 30-річниці незалежності 

України – серпень  

Запорожець В. П. 

-  Всеукраїнський фестиваль «Етника», м.Київ, серпень 2021 р.; 

- Обласна виставка ЧООНСХУ «День художника», м.Чернівці; 

- Обласна виставка ЧООНСХУ «Різдвяна», м.Чернівці; 

- Всеукраїнська виставка НСМНМУ «Кращий твір року», м.Київ; 

- Виставка  та майстер-клас з різьблення, м.Хотин, 14.10.2021р.; 

- Виставка творчих робіт випускників Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва, липень 2021р. 

Задорожній І.Д. Всеукраїнська виставка-конкурс у виставковій залі Спілки 

майстрів народного мистецтва «Кращий твір року-2020» (м. Київ) грудень 

2021 р. 

-  Всеукраїнська виставка НСМНМУ «Кращий твір року», м. Київ; 

- Виставка творчих робіт випускників Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва, липень 2021р. 

Жебчук О.М. Участь у ковальському фестивалі, присвяченому до Дня міста 

Чернівці (жовтень 2021р.); 



- участь в ковальському фестивалі до 30-річчя Незалежності України 

в м.Івано-Франківськ, 23.08.2021р. 

- участь у обласній виставці ЧООНСХУ «Різдвяна», м.Чернівці; 

- участь у виставці творчих робіт випускників Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва, липень 2021р. 

Попюк І.В. Всеукраїнська виставка у виставковій залі Спілки майстрів 

народного мистецтва «Кращий твір року-2020» (м. Київ) грудень 2020 р. 

- Участь у виставці творчих робіт випускників Вижницького 

коледжу прикладного мистецтва, липень 2021р. 

Фединчук А.П.  

“Золота палітра осені” (м.Коломия) 08.10.21 

“Я люблю Україну” (м.Коломия) 19.08.21 

 

Виставкова діяльність студентів 

 Виставка студентських робіт на «Святі ковалів» (в рамках святкування 

Дня міста) м.Чернівці, 02.10.2021р. Жебчук О.М. 

 Організація та оформлення виставки курсових та дипломних проектів 

(корпус№3) – Задорожна М.І. 

●    Осінній пленер 2021 «Вижниця в осені», студенти коледжу (вересень).  

● 14.06. виставка «Із Божою ознакою», участь взяли студенти ІІ курсу ХТ - 

Петращук-Гинга О. Я. Чернівці. 

● Виставка в актовій залі коледжу, «Спалах» в рамках діяльності гуртка 

«КолоВогню» (27.05.21р.) 

●  Участь студентів у виставці академічних та творчих робіт, керівники: 

Фижделюк В.Ю., Підлузська Н.І., Ребенчук І.В., Жаворонков П.В., 

Запорожець Г.М. 

● Виставка творчих робіт студентів ІІ курсу жг «Монотипія», (керівник 

Ребенчук І.В.). 

Виставкова діяльність коледжу 2021 р. 



№ Місце проведення Назва виставки Дата 

1 Етнографія та 

екологія 

Карпатського краю 

м. Яремче Виставка 

дипломних робіт 

студентів коледжу 

«Творчий Арт-хол 

Тріумф» 

04.01.2021 

12.02.2021 

2 Музей історії 

Надвірнянщини 

м. Надвірна Виставка студентів 

ВКПМ ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

«Стежками до 

мистецького 

Олімпу» 

04.02.2021 

05.03.2021 

3 Чернівецький 

обласний 

краєзнавчий музей 

м. Чернівці Виставка студентів 

ВКПМ ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

присвячена 120-

річчю народного 

майстра «Вічні 

скарби І. Гараса» 

18.02.2021 

25.04.2021 

4 Вижницька 

державна 

адміністрація 

м. Вижниця Виставка студентів 

ВКПМ ім. В.Ю. 

Шкрібляка «Ми 

були. Є. І будем ми. 

Й Вітчизна наша з 

нами» І. Багряний 

02.03.2021 

- 

5 Чернівецький 

обласний 

краєзнавчий музей 

м. Чернівці Виставка студентів 

ВКПМ ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

«Безсмертна 

Шевченкіана у 

роботах студентів 

коледжу» 

04.03.2021 

14.04.2021 

6 Виставочний зал 

«Будинок 

художника» 

м. Вижниця Виставка студентів 

ВКПМ ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

14.04.2021 

10.05.2021 



присвячена 

ВЕЛИКОДНІЙ 

ПИСАНЦІ 

7 Вернісаж – 

виставковий зал 

м. Чернівці Виставка студентів 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка 

присвячена 

Незалежності 

України «Дивосвіт 

Буковинського 

мистецтва» 

27.04.2021 

17.05.2021 

8 VACAD.GO м. Вижниця Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка «Через 

творчість до 

успіху» 

15.05.2021 

26.05.2021 

9 Буковина - 

туристична 

м. Чернівці Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка 

«Україна ти моя 

молитва» 

22.05.2021 

29.05.2021 

10 Чернівецький 

обласний художній 

музей 

м. Чернівці Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка «Із 

Божою ознакою» 

присвячена І. 

Миколайчуку 

07.06.2021 

30.06.2021 

11 Музей Етнографії 

та екології 

Карпатського краю 

м. Яремче Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка «Дотик 

натхнення» 

10.06.2021 

- 



12 Музей історії 

Надвірнянщини 

м. Надвірна Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка 

«Дивосвіт 

Буковинського 

мистецтва» 

12.06.2021 

14.07.2021 

 

13 Косівський музей 

народного 

мистецтва побуту 

Гуцульщини 

м. Косів Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка «Місце 

зародження 

ініціатив» 

09.07.2021 

28.08.2021 

14 Чернівецький 

краєзнавчий музей 

м. Чернівці Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка 

«Мистецький 

оберіг» 

05.08.2021 

06.09.2021 

15 Фестиваль 

мистецьких 

професій «Будинок 

художника» 

м. Вижниця Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка 

08-10 

жовтня 

2021 

16 Міжнародний арт-

проєкт «Мистецтво, 

народжене вогнем» 

м. Косів Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка 

25.10.2021 

01.11.2021 

17 «Місце зародження 

ініціатив» 

Чернівецький 

обласний художній 

музей 

м. Чернівці Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

Шкрібляка 

26.11.2021 

04.01.2021 

18 «Через творчість – 

до успіху» 

Школи: 

Глибоцький р-н 

Виставка 

студентських робіт 

ВКПМ ім. В.Ю 

25.11.2021 

26.12.2021 



Сторожинецький 

р-н 

Вижницький р-н 

Шкрібляка 

 

Науково-дослідницька робота студентів 

 Щирба Світлана, студентку ІІ курсу ( бакалаврський рівень) участь у 

роботі V Міжнародної науково – практичної конференції ” Сучасні 

перспективи розвитку науки”. Викладач Козубовська М.П. 

 Пантя Андрій, 3 ГД. Всеукраїнська науково-практична інтернет 

конференція. Історія розвитку мистецтва фотографії у світі. 

Викладач Колотило О.І. 

 Гриджук Василь, 3 ГД. Всеукраїнська науково-практична інтернет 

конференція: «Фотографія – початок становлення». Викладач 

Колотило О.І. 

 

Участь студентів в олімпіадах, конкурсах, мистецьких акціях. 

Участь студентів в І-турі Всеукраїнської інтернет-олімпіаді з 

інформаційних технологій (Типусяк Богдан, Типусяк Степан) Огданський С.В. 

03.03.21р.  

Мудрак Іван взяв участь у Всеукраїнській інтернет олімпіаді «На урок» 

та зайняв ІІІ місце. Слобідчук М.С. 

Участь у Всеукраїнській онлайн олімпіаді з математики (Круглов Ілля, 

ІІ ХОМ) Загул М.І. 

Участь студентів у Всеукраїнській інтернет-олімпіаді «На урок» 

(Думич, Науменко; І-місця). Козубовська М.П. 

Бідена Г.(ІІ ГД) взяла участь у Всеукраїнській конференції, отримала 

сертифікат про участь. Колотило О.І. 

Всеукраїнський конкурс «Моя мистецька Україна. Скульптурний 

портрет» – Прокоп’юк Л., І бак.  – І місце (керівник Шутурма М.Б.). 



Стасюк В. Лауреат І ступеня в Міжнародному конкурсі мистецтв 

RACCONTO DI PRIMAVERA 2021, Італія (Викладач Фижделюк В.Ю.) 

Участь  студентів Прокоп'юк Л. 301 гр. (викл. БоєчкоТ.В.) , 

Марковський І.О. 302гр. (викл. Марковський  О.І.)  у Всеукраїнській Різдвяній 

виставці (м. Київ) грудень – січень 2020-21р. 

Участь та перемога  студентки Варварчук  В.В. 4-ХОМ (жіночий 

ювелірний комплект «Космос»1 місце)  у ІІІ Всеукраїнському конкурсі 

мистецтва лютий 2021 р.   (викл. Дуркіна І.В.) 

Участь  студентки Прокоп'юк Л. 301 гр. (викл. БоєчкоТ.В.) у конкурсі 

«Кращий ескіз» Kochut-з любовю до життя.  

Участь  студентки Прокоп'юк Л. 301 гр. (викл. БоєчкоТ.В.) Канадсько-

Український конкурс дитячої та юнацької творчості , Торонто 2021. 

22.05.21 Всеукраїнський багатожанровий фестиваль-конкурс мистецтв 

«Смайл фест» «Орнамент долі» студентка ІІІ ХВ Черкач О. гран-прі – 

Задорожна М. І. 

14-30.05.21р. Участь онлайн у  ІІ Всеукраїнському конкурсі «Битва 

жанрів ART». (Подяка – Воробйова Г.П. і дипломи лауреат І ступеню – 

Лукань В., Кіріяк Т., Гоян У.) 

Фединчук А.П. Підготовка студентів та участь у конкурсах: 

- Міжнародний конкурс екоплаката (Жовнірчук М.) 

- Вулична виставка «Спалах» (ВФКМД) (Боднарюк К, Тимошенко Е., 

Тіней А., Нестерюк К. Науменко О., Слепенюк І.) 

Воробйова Г.П. 

- Конкурс графічного мистецтва «Ex Libris», ВКПМ ім. В.Ю. Шкрібляка,  

Друцул Н.І., ІІІ – ДС, І -  місце 

- Конкурс графічного мистецтва «Ex Libris», ВКПМ ім. В.Ю. Шкрібляка, 

Лукань В.В., IV – ДС ІІІ -  місце 

- Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Талановита планета 

2021» м. Братислава, Словаччина, Воротняк У.І. , Лауреат ІІ премії 



- Міжнародний багатожанровий фестиваль-конкурс «Талановита планета 

2021» м. Братислава, Словаччина, Сухинська М.Х. Лауреат ІІ премії 

- Міжнародний дистанційний конкурс Grace Best Award. International art 

competition festival. Номінація декоративно прикладне мистецтво., Боднарюк 

К.О. І -  місце 

- Міжнародний дистанційний конкурс Grace Best Award. International art 

competition festival. Номінація декоративно прикладне мистецтво. Носей І.І. 

дипломна робота «Різдво», І -  місце 

Бойчук Р.Р.  

- Всеукраїнський дистанційний конкурс мистецтв “ Золотава осінь” 

м.Тернопіль. 

Воротняк У.І.“Пробудження” чоловіче пальто.  Диплом 1 ступеня 

- Міжнародний багатожанровий онлайн конкурс “Grase Best Award” 

м.Львів Гончарова А.Комплект дитячого одягу “Барвінок” 1 місце 

- Воротняк У.Комплект дитячого одягу “Веселка” 1місце 

- Міжнародний конкурс “London Stars.”Другий сезон. Лупан І.І.4 ДО “Осіннє 

соло” жіноче демісезонне пальто. 1 місце 

Конкурс  графічного мистецтва «Ex Libris» - І місце Штефюк Юрій 

Васильович (Кер. Дуркіна І.В.) 

  - Участь студентки Ткач Б. 401 гр. (Кер. Дуркіна І.В.) у конкурсі «Кращий 

ескіз» Kochut-з любовю до життя, ТОП-10 кращих робіт, 15.11.21р. 

- Участь студента Петруняка М.  (Кер. Запорожець В.П.) у конкурсі 

«Кращий твір року», НСМНМУ, м. Київ. 

- Перемога студента (І місце) Павука В. у ІII Всеукраїнському дистанційному 

конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва «Битва 

жанрів» Art (Кер.Павук Р.Б.), 24.11.2021 р. 

- Перемога студента (І місце) Петруняк М. у ІII Всеукраїнському 

дистанційному конкурсі образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва «Битва жанрів» Art (Кер.Запорожець В.П.), 24.11.2021 р. 



Всеукраїнський дистанційний конкурс образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва «Битва жанрів – ART 2021» 

1 місце: Шандерик Ю., Том’юк О., Дем’ян Є. – (302 бак.) – викладач 

Сірецька З.В. 

1 місце: Шандерик Ю., Збіглей М., Стратулат М-А.– викладач Руснак 

О.Д 

1місце: Івоняк В. – викладач Мицкан О.М. 

1місце: Жмундул В.– викладач Андрич В.І. 

2місце: Мицкан Я. -  викладач Андрич В.І. 

1 місце: Федюк Д. 2 жг -  викладач Запорожець Г.М. 

1 місце: Арійчук Г. -  викладач Фижделюк В.Ю. 

Міжнародний багатожанровий онлайн конкурс «GraceBestAward» - 

диплом 1 ступеню отримала Білак Т. ІІ курс ОМК – викладач Сірецька З.В. 

Генцар М.М. 

 Кіріяк Т. 4 дс (участь) Новорічно-різвяна виставка НСХУ (м.Чернівці, 

грудень, 2021). 

 Варварчук В. 303 група (гран-прі) Всеукраїнський конкурс декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтв «Мистецькі фантазії» 

(дистанційно). 

Запорожець Г.М. 

 Корпан Н. 2 жг (2 місце) конкурс на «Кращий етюд осіннього 

натюрморту», ВФКМД (12.10.2021). 

Ребенчук І.В. 

 Кухлій А. 3 жг (1 місце) ХХІХ Міжнародний багатожанровий фестиваль-

конкурс мистецтв «Скарби нації». 

 Столяр В. 3 жг (1 місце) конкурс на «Кращий етюд осіннього натюрморту», 

ВФКМД (12.10.2021). 

Слобідчук М.С. Участь у всеукраїнській інтернет-олімпіаді “На урок” 

біологія хімія географія. Студенти першого та другого курсу. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=211067721164737&set=gm.1175159553006775


Ліліана Григорець І місце у Всеукраїнській олімпіаді з історії України 

“Всеосвіта Зима 2021-2022”. Викладач Кузик В.В. 

Пульковська Оксана І місце у Всеукраїнській олімпіаді з історії України 

“Всеосвіта Зима 2021-2022”. Викладач Кузик В.В. 

Христина Виклюк І місце у Всеукраїнській олімпіаді з історії України 

“Всеосвіта Зима 2021-2022”. Викладач Кузик В.В. 

Ковцуняк Іванна І місце у Всеукраїнській олімпіаді з історії України 

“Всеосвіта Зима 2021-2022”. Викладач Кузик В.В. 

В День української писемності та мови в коледжі проведено олімпіаду з 

української мови, яка традиційно об’єднує молодих мовних знавців, цьогоріч 

олімпіада проходила під гаслом «Мова – душа нації» і її учасниками стали 

студенти ІІ курсів освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший 

бакалавр» (під керівництвом викладача Наталії Іванівни Гордейчук): І місце – 

Ткачук Марія (ІІ ДО), ІІ місце – Науменко Юлія (ІІ ЖГ), ІІІ місце – Федюк 

Діна (ІІЖГ). 

 

Проведення гурткової роботи 

 Гурток «Чарівні візерунки» - виконання різнопланових виробів  - 

Задорожна М. І.  

 Гурток «Батик» - виконання навчального зразка в техніці «гарячий 

батік», студентами І курсу ХВ – Горбань О., Кравчук Я.,  ІІ курсу ХВ – 

Щербань А., Колотило І., ІV курсу ХВ – Стратулат А., Стратій І. 

 «Квілінг» - Сірецька З.В. 

 «Діалог» - Марковська О.В. 

 «Ремізне ткацтво» - Пустова Л.В. 

 «Текстильний дизайн» - Петращук-Гинга О.Я. 

 «Майстер» - Запорожець В.П. 

 «Ювелірна справа» - Задорожний І.Д. 



 Гурток графічного дизайну та ілюстрації «Коло вогню». Який розпочав 

свою діяльність 07.10.2020 року. Темою засідань є робота з 

ілюстраціями, шрифтами, анімацією, цифровим мистецтвом, графічним 

дизайном, графічними матеріалами та засобами використання і 

поєднання різноманітних технік. – Фединчук А.П. 

 Горюк В. Т. Вогнева підготовка: навчальна стрільба та вивчення 

стрілецької зброї. 

 Козубовська М. П. Участь студентів у конкурсі «Краще виготовлення 

масок» 

 Козубовський Д. О. Збір матеріалів по поповненню експозиції «Музею 

етнографії та старожитностей Буковинської Гуцульщини». 

 Калинчук Є. Г. Проведення тренувальних занять із легкої атлетики, 

волейболу, футболу. 

 Жаворонков П.В. – Вечірній рисунок.  

 

Робота з обдарованою молоддю 

 Студія моделей «Folk art»  - Сірецька З.В., Гончарова М.П.  

 Співпраця із студентським парламентом (допомога в організації та 

планування діяльності студентського активу коледжу) - Марковська 

О.  

Підлузська Н.І. – працює зі студентами 3 дс – Боцул Б., Друцул Н. 4 дс – 

Кіріяк Т.  з метою підготовки до участі у планових конкурсах з рисунка.  

Ребенчук І.В. – підготовка студентки 3 жг, Кухлій А. до фестивалю-

конкурсу мистецтв «Скарби нації».  

Генцар М.М. – щотижнево додатково займався з групою 303 з 

дисципліни «Живопис». 

Запорожець Г.М. – працює зі студентами 2 жг – Федюк Д., Корпан Н. з 

метою підготовки до участі у конкурсах з живопису.  

Андрич В.І. 



 Жмундул В. 303 група (1 місце) Всеукраїнський конкурс «Битва 

жанрів», (вересень, 2021). 

 Мицкан Я. 303 група (2 місце) Всеукраїнський конкурс 

«Акварель», (листопад, 2021). 

Руснак О.Д. – підготовка студентів Шандерик Ю., Збіглей М., Стратулат 

М-А. до Всеукраїнського конкурсу «Битва жанрів». 

 

Результати захисту 

Із 56 робіт  за ОКР молодший спеціаліст, представлених до захисту, отримано 

такі результати: 

- на «відмінно» - 43 дипломники, що становить   76,8 %, 

- на «добре» - 13 дипломників, що становить       23,2 %. 

 

Із 28 роботи за першим (бакалаврським) рівнем, представленої до захисту, 

отримані такі результати: 

- на «відмінно» - 21 дипломник, що становить 75 %, 

- на «добре» -  7 дипломників, що становить   25 %. 

 

Спортивна діяльність, фізкультурно-оздоровча та 

спортивно-масова робота за 2021 н.р. 

 
    Процес фізичного виховання в коледжі ґрунтується на концептуальних 

засадах законів України, "Про фізичну культуру і спорт", "Про вищу освіту 

та Положення МОН України", "Про організацію фізичного виховання і 

Масового спорту у вищих навчальних закладах". 

   Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи 

збереження здоров'я та розвитку всіх його складових, використовує 

комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок. 

Опанування змісту фізичної культури як базового навчального предмета 

здійснюється за навчальними програмами, що мають відповідний гриф МОН 



України. Години фізичної культури в коледжі передбачені усіма варіантами 

типових освітніх програм фінансуються та використовуються в повному 

обсязі. Навчальні заняття проводяться згідно з розкладом занять, в якому 

враховують оптимальне співвідношення навчального навантаження, 

чергування предметів загальноосвітньої природних та фахових предметів. В 

осінньо-весняний період більшості занять з фізичної культури проводиться 

на відкритому повітрі на власні спортивній базі та спортивних майданчиках 

містаВижниці. 

   Відповідно до Постанови кабінету міністрів України від 20.01.21 №31 "про 

медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням в навчальних 

закладах" студенти коледжу пройшли медичне обстеження, за результатами 

якого 24 студенти (9% від загальної кількості) згідно з наказом по коледжу 

віднесені до спеціально-медичних груп. Заняття з ними проводиться за 

програмою, яка базується на урахуванні медичного діагнозу, індивідуальних 

можливостей кожного студента, реакції його організму на фізичне 

навантаження, стан фізичної підготовленості. 

   Домашнє завдання для самостійного виконання фізичних вправ та 

елементів технічної та фізичної підготовки студенти отримували на заняттях 

з фізичної культури. Вони були спрямовані на підвищення рухового режиму, 

з урахуванням індивідуальних можливостей студентів (кількість повторень, 

інтервали відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання 

завдань). Найбільш активні студенти отримали за це додаткові бали. 

Під час проведення занять викрадачі використовували інноваційні технології, 

здійснювали туристичні мандрівки (район теле- вишки, набережна річки 

Черемош, Виженка) для покращення здоров'я виконувались різні фізичні 

вправи в умовах природного середовища, використовувати сили природи в 

процесі занять фізичної культури. 

  Належним чином в коледжі було організовано дистанційне навчання в 

період пандемії. Карантині заходи обмежують людину в "живому 

спілкуванні" звичному для себе способі життя. Але найголовнішою 



проблемою було обмеження рухової активності. Тому давались завдання з 

урахуванням місць проживання (квартира, будинок) виконання вправ з 

врахуванням самопочуття, дотримання усіх карантинних вимог, 

використання нестандартного обладнання для занять у домашніх умовах, 

забезпечення зворотного зв'язку зі студентами. 

   Брали активну участь в обласному методичному об'єднанні керівників та 

викладачів фізичного виховання, де ознайомлювались з матеріально 

спортивною базою навчальних закладів, організацією навчально-виховної та 

спортивно-масової роботи, перегляді та обговорення відкритих навчальних 

занять та спортивних заходів.Участь в конференціях, вебсемінарах, лекціях з 

основ фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи. 

   Для мотивації до активної участі студентів у навчально-виховному процесі 

з фізичного виховання, спортивних зарядок та забезпечених рухової 

активності в коледжі працюють ряд спортивних секцій та гуртків, які 

студенти відвідують. 

   На початку 2021 року, належному рівні вдалося провести відкриту 

першість коледжу з лишніх гонок серед юнаків та дівчат, переможці за 

сприянням директора коледжу. Взяти участь в обласній спортивній 

студентської молоді закладів вищої освіти Ⅰ-Ⅱ р.н. з баскетболу (3×3) де 

збірна команди дівчат посіла Ⅲ-місце та була нагороджена кубком та 

медалями обласного відділення комітету та спорту МОН України, а 

студентка Кадолба Софія Ⅲ-ДС, визнана "кращим гравцем" в окремій 

номінації. Збірна команди юнаків з волейболу також в змаганнях брати 

спортивних ігор пас Ⅲ-місце і також були нагороджені кубком та медалями, 

окрему нагороду отримав Ротар Олег - кращий засновник турніру. Всього в 

змаганнях взяло участь - 14 навчальних закладів. Також взяли участь в XVI- 

обласних спортивних іграх студентської молоді шахи - Ⅱ місце ( Григорук 



Петро, Перерва Михайло) нагороджені кубком та грамотою Григорук Петро - 

ввійшов в склад збірної. 

   Судент І ХОМ Перерва Михайло зайняв ІІІ місце  у Фінальних 

Всеукраїнських спортивних змаганнях з дзюдо під девізом « Хто ти, 

майбутній олімпієць?» , який проходив в грудні місяці в смт Ворохта Івано-

Франківської області.    

     На жаль, через карантинні обмеження було скасовано ряд туристичних 

походів на г Говерла, Петрос, Соколине око, Смугарські водоспади. За 

активним сприянням студентського парламенту (спорт-сектор. Гриджук 

Василь) проведення першість гуртожитку з волейболу, шахів та настільного 

тенісу. З деякими труднощами проводилась ранкова гімнастика зі 

студентами, які проживають в гуртожитку (малий відсоток відвідуваності). 

Також є невелика кількість студентів, які мають погані звички 

(тютюнокуріння) і це слід зменшити до мінімуму. Упродовж року велика 

увага приділялась зміцненню та покращенню навчально-спортивної бази та 

спорт-інвентарю. Студенти коледжу взяли участь у підготовці та відкриттю 

"Активного парку" парк імені Юрія Федьковича біля коледжу, та інших 

екологічно-природних проектах. 

 

- Калинчук Є.Г. 07-08 грудня  змагання з шахів в залік 16-их обласних 

спортивних ігор студентської молоді.: Григорук П., Перерва М. в 

загальнокомандному заліку зайняли друге місце, Григорук П. - 2 місце в 

особистому заліку. Збірна команда дівчат у складі : Бенько А., Тіней А. 

зайняли 4-те місце.  

- Калинчук Є.Г. 02.12.2021р. - XVI – обласні спортивні ігри студентської 

молоді з армреслінгу, Заплітний К., у ваговій категорії до 90 кг зайняв III 

місце. 

- Калинчук Є.Г. B рамках спортивно-масових та оздоровчих заходів, 16 

вересня проведено змагання з волейболу серед юнаків та дівчат I-II курсів. 



Перемогу серед дівчат отримали студентки I-курсів, а серед юнаків збірна 

команди II-курсів.  

- Калинчук Є.Г. Кузик В.В. В рамках заходів «Олімпійського тижня» та з 

нагоди святкування Дня фізичної культури й спорту України, проведено 

туристично-оздоровчий похід студентів перших курсів в урочище «Лужки», 

перевал «Німчич», «Протяте каміння». 

- Калинчук Є.Г. 23.12.2021р.в місті Чернівці відбулися змагання з боулінгу в 

залік 9 обласної спартакіади профспілки ЖКГ, МП, ПОН. Збірна команда 

Вижницького коледжу посіла 2 місце, в складі викладачів (Калинчук Є. Г, 

Іванюк Д. М., Слобідчук М. С.) та студентки першого курсу відділення ХОМ-

Білак Анастасії. 

- Калинчук Є.Г. 30.09.21р. в м. Чернівці в парку імені Шиллера відбувся 

чемпіонат області зі спортивного орієнтування серед студентів закладів 

вищої освіти I-IV рівнів акредитації. Третє місце серед дівчат посіла 

студентка I курсу ЖГ – Дудка Т. 

- Калинчук Є.Г. B рамках спортивно-масових та оздоровчих заходів, 16 

вересня проведено змагання з волейболу серед юнаків та дівчат I-II курсів.  

- 04.10.21 р. в рамках заходів відзначення Дня художника, та за підтримки 

Чернівецької обласної організації профспілки працівників ЖКГ, МП, ПОН 

проведено VI кубок директора коледжу з міні-футболу. В турнірі взяло 

участь шість команд. 

 

            Навчально-методичний кабінет 

Навчально - методична робота в коледжі здійснювалася відповідно до 

загальної науково-методичної проблеми коледжу на 2018-2023 роки: 

 «Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як 

умова результативності навчально-виховного процесу в коледжі»  та на 

2021-22 н.рік: «Оптимізація інформаційного, освітнього та виховного 



середовища для формування професійних компетентностей учасників 

освітнього процесу, забезпечення якості освіти» 

У коледжі започаткований Проєкт «Професійне становлення 

викладачів коледжу», який спрямований передусім на професійний 

розвиток, саморозвиток і самовиховання.  

Проведено 2 заняття: 

Лектор: Гаврилюк Роман Миколайович, директор коледжу «Нормативне 

забезпечення діяльності закладу вищої освіти: зміст, проблеми та 

перспективи (особливості організації освітнього процесу в коледжі у 2021-22 

н. році». 

Лектор: Фижделюк Віра Юріївна, заступниця директора коледжу  

«Питання організації системи забезпечення  якості освіти в коледжі». 

Викладачі – практики поділилися досвідом та провели навчальні тренінги з 

питань дистанційного навчання. 

2 заняття:  

Тема:«Підвищення кваліфікації викладачів коледжу: як планувати та 

визнавати результати»-тема вебінару. 

Види, форми, обсяг (тривалість), періодичність, умови підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників закладу освіти, 

включаючи механізм оплати, умови і процедуру визнання результатів 

підвищення кваліфікації – перелік питань, які актуальні і були донесені до 

викладачів коледжу завідувачем НМК Оленою Круглюк. 

Підвищення якісного складу викладачів коледжу (за результатами 

атестації) 

Через діючу у коледжі систему допомоги викладачу з питань підвищення 

кваліфікації та з метою поліпшення професійної майстерності викладачів у 

коледжі проводилася системна методична робота з підвищення рівня 

педагогічної майстерності.  



Результатом стала чергова атестація.  Підсумкове засідання атестаційної 

комісії проводилося у форматі науково-методичної дискусії  «Професійна 

майстерність викладачів коледжу та втілення їх педагогічного досвіду в 

навчально-виховний процес». В 2020-2021 навчальному році 

атестувалися 15 (п’ятнадцять) педагогічних працівників. З них 13 

(тринадцять) – проходили чергову атестацію, 2 (два) - позачергову, що 

складає 27.2 % від загальної кількості педагогічних працівників (55 

п’ятдесять п’ять).  

В результаті було присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» 1 педагогічному  працівнику; педагогічні звання «викладач-

методист» – 2 педагогам; про відповідність  раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» та про 

відповідність  раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-

методист» -7 педагогам; про відповідність  раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  «спеціаліст вищої категорії» – 3 педагогам. 

Кожен атестуючий педагог підготував своє атестаційне портфоліо, яке 

відображає рейтинг педагогічної діяльності та основних фахових досягнень. 

Одним із провідних напрямків науково-методичної роботи є підвищення 

кваліфікації викладачів. Викладачі  пройшли курси підвищення кваліфікації в 

Інституті післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, модуль 

“Психолого-педагогічні та інклюзивні основи організації освітнього процесу” 

(30 годин, один кредит ЄКТС) 14-16 січня 2021р. 

Робота над індивідуальними планами підвищення кваліфікації є етапом 

зростання фахової майстерності викладачів та етапом підготовки до атестації, 

тому цей напрям ретельно контролюється.  

Результати реалізації планів підвищення кваліфікації контролюються,  в разі 

потреби надається організаційну та методичну допомогу викладачам.  



Забезпечення навчального процесу нормативною документацією. 

Завідувачем НМК розміщено на сайті коледжу актуальну інформацію: 

1. Нормативна документація навчально-методичного кабінету 

2. Загальна інформація Центру фахової передвищої освіти 

3. Підвищення кваліфікації 

4. Плани роботи 

5. Конференції, вебінари, майстер-класи 

6. Атестація викладачів коледжу 

7. Педагогічні конкурси 

8. Циклові комісії 

9. На допомогу викладачу 

10. Школа педагогічної майстерності 

11. Науково-методична та видавнича діяльність 

     Щорічно значна увага приділяється забезпеченню навчального процесу 

нормативною навчально-методичною документацією та її своєчасному 

оновленню. На всіх спеціальностях нормативна документація розроблена, але 

потребує доопрацювання.  Завдання  циклових комісій полягає у 

вдосконаленні документації та розробці на її основі якісних навчально-

методичних комплексів (НМК), що забезпечуватимуть якісну освіту 

студентів. 

На виконання плану внутрішнього контролю, з метою перевірки виконання 

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін/навчального предмету  у Вижницькому коледжі прикладного 

мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка, якості викладання навчальних дисциплін та 

підвищення рівня знань, умінь та навичок студентів впродовж І семестру 

2021-22 навчального року здійснено фронтальну перевірку забезпечення  

виконання Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін (НМК), як складової внутрішньої системи забезпечення якості 

освітньої діяльності в коледжі. Оцінюючи позитивно роботу викладачів 



необхідно звернути увагу на деякі недопрацювання що стосуються створення 

НМК в електронному варіанті, не у всіх викладачів належним чином 

впорядковані НМК. Наказом директора визначені терміни виправлення 

недоліків. 

Всі складові нормативної документації та НМК спеціальностей мають бути  у 

друкованому та в електронному виглядіі бути  загальнодоступними для 

здобувачів освіти. Створені електронні та друковані бази документації 

надають можливість швидко та зручно вносити зміни до нормативних 

документів спеціальностей, оновлювати та вдосконалювати їх, ефективно 

надавати методичну допомогу новим та молодим викладачам. 

    Відповідально віднеслися до виконання посадових обов’язків більшість          

викладачів коледжу. 

Підвищення педагогічної майстерності і обмін досвідом шляхом 

взаємовідвідування 

Важливе значення у системі підвищення фахової майстерності викладача в 

коледжі має неформальний обмін досвідом при взаємовідвідуванні занять 

викладачами. Водночас ця форма є неформальним моніторингом навчально-

виховного процесу. Протягом 2021 року скористалися можливістю 

обмінятися досвідом 15  викладачів колледжу. Відкриті заняття 

практикують викладачі, які атестуються. 

Інновації в процесі реалізації загальної педагогічної ідеї коледжу та 

підвищення майстерності викладачів 

Приділялась увага новій формі популяризації педагогічного досвіду, яка 

введена у 2000 році, а саме, виступам викладачів на педагогічній раді, 

методичній раді коледжу. Таких виступів, що супроводжувались 

демонстраційним матеріалом, презентаціями здобутків було 4. Зокрема, 

«Моделі змішаного навчання: особливості, поради, успішні приклади». 

Творча група викладачів-методистів:  Запорожець Г.М., Кузик В.В.,Сірецька 



З.В., Андрич .І. Викладачі зосереджувались на аналізі результативності та 

ефективності різноманітних прийомів,  методик, технологій та їх комбінацій 

в навчальній роботі зі студентами. Акцент робився на формування 

загальнонаукових та загально-професійних та спеціалізовано-професійних 

компетенцій. 

Розроблено програму підвищення кваліфікації за напрямом 

Підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх шкіл та закладів 

позашкільної освіти «Мистецтво» для категорії слухачів «вчителі 

загальноосвітніх шкіл та закладів позашкільної освіти». Програма розміщена 

на платформі «Edway», зареєстрована. 

 Участь викладачів у конкурсах з вдосконалення фахової майстерності 

 У березні 2021 р. був проведений підсумок конкурсу «Педагогічний 

ОСКАР-2021». В конкурсі взяли участь та показали високий професійний 

результат такі викладачі: 

  У номінації «Сучасний електронний навчально-методичний 

комплекс (робочі зошити, опорні конспекти, контроль знань, навчальні 

практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, інтерактивні засоби 

навчання (відео-лекції, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-

канали тощо) та контролю знань, позааудиторна (гурткова), виховна 

робота, методичні рекомендації тощо) – 

  Фижделюк Віра Юріївна – «Матеріали та техніки рисунка. Вугілля. 

Соус. Сангіна. Сепія». Методичні рекомендації. 

 Запорожець Галина Миколаївна – «Зображувальні основи 

натюрморту». Методичні рекомендації. 

 У номінації  «Інновації в організації виховного процесу в закладі 

фахової передвищої освіти» 

 Козубовська  Марія Петрівна – вистава «Як козам роги виправляють» 

за твором Юрія Федьковича. Вистава молодіжного театру «Юність» 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну. 



 У номінації «Сучасний навчально-методичний посібник» 

 Кузик Василь Васильович – «Візуалізація історії України». 

Навчальний посібник на допомогу студенту (учню) при підготовці до 

складання ЗНО з історії України. 

 Воробйова Галина Петрівна – «Технологія і матеріалознавство» 

(вступ до спеціальності).  Курс лекцій для теоретичних занять з 

навчальної дисципліни для студентів спеціальності 022 «Дизайн». 

 Козубовська  Марія Петрівна – «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням» (німецька). Спецкурс з іноземної мови (німецька) за 

професійним спрямуванням для студентів мистецьких навчальних 

закладів. 

 На  конкурс «Педагогічний ОСКАР - 2022» направлено 5 робіт 

викладачів. 

Конференції  

Налагоджена співпраця з Державною науковою установою «Інститут 

модернізації змісту освіти», Чернівецька філія. Викладачі коледжу брали 

участь у роботі конференції «Нова українська школа: практичний інтенсив 

формування ключових компетентностей учасників освітнього процесу». 

 

             Проведення профорієнтаційної роботи 

Вижницьким коледжем ініційовано та проведено такі конкурси: 

- «Лінія і Я» - онлайн-конкурс рисунка серед учнів художніх та 

загальноосвітніх шкіл,  

- «Вижницька палітра – 2021» - ХІ Всеукраїнський конкурс серед дітей, 

- «Витинанка» - ІІІ районний конкурс, циклова комісія «Образотворче 

мистецтво»  

- Конкурс мобільної фотографії «НавКоло» (24.05.21р.) (фотосправа). – 

Фединчук А.П.  



- конкурс з комп’ютерної графіки «Світ Line» - Федосєєва-Ракіцька М.О. 

- «Ex Libris»  з 15.10.21 по 16.11.21 – Циклова комісія «Дизайн». 

Керівник: Воробйова Г.П.  

         Фижделюк В.Ю.  «Фестиваль мистецьких професій Artland» 08.10.21. 

Воробйова Г.П.  

Надсилання інформації та заохочення учасників конкурсу до навчання в 

мистецькому закладі.   

- Надвірнянська дитяча художня школа,  

- Новоселицька художня школа,  

- Комунальний Заклад Тернопільської міської ради «Школа 

народних ремесел»  

- Коломийська дитяча художня школа імені Ярослава Пстрака,  

- КЗ Усть-Путильська школа мистецтв,  

- Підзахаричівський НВК «Перлина Гуцульщини»,  

- Художня студія «Remeslo», м. Калуш,  

- Кутська художня школа ім. І. Брошкевича,  

- Путильська ЗЗСО І – ІІІ ступенів,  

- Іспаська ЗЗСО І – ІІІ ступенів ім. М. Марфієвича,  

- КЗ Путильська художня школа,   

- Коростишівська дитяча художня школа,  

- Полтавська дитяча художня школа, 

Бойчук Р.Р.  

- Путильська ЗЗСО,  

- Путильська гімназії,  

- КЗ “Путильської художньої школи”, 

- Кутська  дитяча художня школа (с.Тюдів)  

 Фединчук А.П.                                    

- Кутська ЗОШ І-ІІІ ст., 

- Кутська дитяча художня школа 



Сірецька З.В., Гончарова М.П. Лукавецька ЗЗСО І -ІІІ ступенів, 

Берегометська ЗЗСО№2, Вашківецька ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Вашківецька 

гімназія  

Мицкан О.М., Пустова Л.В. 

Лукавецький ЗЗСО І-ІІІ ст.; Берегометський ЗЗСО І-ІІІст. №2, Кутський 

ліцей,  Кутська дитяча художня школа ім.. І. Брошкевича –Виженська ЗЗСО 

І-ІІступенів, Чорногузівська ЗЗСО І-ІІІступенів  

Марковська О.В. Надірнянська художня школа   

   Андрич В.І.   

- Нижньо Вербіжська дитяча художня школа.  

- Налагодження зв’язків з художніми школами Чернівецької області (спільна 

виставка дитячого малюнку «Буковинський розмай»-2021, центр культури 

«Вернісаж» м. Чернівці, грудень, 2021). 

Ребенчук І.В., Генцар М.М.  

09.11.2021 – Путильська загальноосвітня школа, Путильська гімназія, 

Путильська дитяча художня школа (проведення майстер-класу, Генцар 

М.М.).  

Ямницька Т.О. Колотило О.І. поїздка до Лукавецького ЗЗСО І-ІІІ ст. та 

Берегометського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 з презентацією коледжу 07,12,2021р. 

Кузик В.В. поїздка до Путильської гімназії та ЗЗСО І-ІІІ ст., Путильської 

школи мистецтв з презентацією навчального закладу; 

Слобідчук М.С. Берегометський ЗЗСО №1, №2, №3. 

Круглюк О.І. Киселицький ЗЗСО. 

 

                          Виховна робота 

Планування виховної діяльності у освітньому закладі регулюється 

основними положеннями Конституції України, Національною доктриною 

розвитку освіти, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указом 

президента України «Про Стратегію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді», постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 932 



«Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки», розпорядженням Чернівецької 

обласної державної адміністрації від 27.01.2021 № 100-р «Про затвердження 

регіонального плану заходів на 2021 рік щодо реалізації Стратегії національно-

патріотичного виховання на 2020-2025 роки», Комплексної програми 

підвищення якості національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Чернівецької області на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Чернівецької 

обласної ради VІІ скликання від 24.03.2017 №9-12/17(зі змінами). 

Також своїм наказом № 1/9-385 Міністерство освіти і науки України 

спрямовує організацію виховного процесу закладів освіти у 2021-2022 роках на 

формування в студентської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики 

булінгу, кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних 

речовин та запобігання торгівлі людьми. 

Враховуючи вищезазначені документи та з метою провадження 

ефективного виховного простору, в освітньому закладі створюються всі 

необхідні умови для формування всебічно розвиненої, гармонійної, духовно-

моральної особистості,  свідомого громадянина та патріота України. 

Досягнення цієї мети забезпечується системою заходів, що передбачені 

планом виховної роботи з різних напрямків виховання. 

1. Національно - патріотичне виховання: 

 Свято Дня знань і початку 2021-2022 навчального року, 01.09.2021 р., 

Марковська О.В. 

 Патріотичний флешмоб «Символ миру і надії», 01.09.2021 р.,

 Марковська О.В. 

 Виховні години «Україна незалежна, тож цінуйте це належно», 

01.09.2021 р., куратори І-ІV курсів 

 Екскурсійні тури в музей декоративно-прикладного мистецтва коледжу 

«Краєзнавчий путівник», жовтень 2021р., Богдан Я.В. 

 Екскурсії в музей етнографії та старожитностей навчального закладу 

«До народних джерел», жовтень 2021р., Козубовська М.П. 



 Захід «Ніч у музеї старожитностей та етнографії Буковинської 

Гуцульщини», 13.10.2021 р., Козубовська М.П. 

 Година патріотичного виховання «Українське козацтво – наша гордість 

і слава», 12.10.2021 р., куратори І-ІV курсів 

 Військово-патріотичні змагання серед студентів І та ІІ курсів,

 15.10.2021р., Горюк В.Т. 

 Урок історичної правди до Дня Буковинського віче «Несемо у серці 

Україну», 03.11.2021 р., Калинчук І.І., ІІ ХОМ/ХК/ХОД 

 Написання Всеукраїнського радіодиктанту до Дня української 

писемності та мови, 09.11.2021 р.  

 Виховна година «Мова – перлина вікової мудрості» до Дня української 

писемності та мови 09.11.2021 р. Куратори груп 

 Година патріотичного виховання «Революція Гідності – погляд у 

майбутнє» до Дня гідності та свободи 19.11.2021 р., Сірецька З.В., ІІ 

ХТ/ХВ/ОМК 

 Година пам’яті  «Вогонь скорботи в серці на віки!» до Дня пам’яті 

жертв голодомору і політичних репресій в Україні, 26.11.2021 р., 

Фединчук А.П., ІІ ГД/ЖГ 

 Творчий пошуковий проект до Дня пам’яті жертв голодомору і 

політичних репресій в Україні, 26.11.2021 р., Козубовська М.П. 

 

2. Інтелектуально-духовне виховання: 

 Перемога у ІІІ Всеукраїнському онлайн-конкурсі образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «Битва жанрів» Art III. ОР 

«Бакалавр» (302 групи): Шандерик Ю., Демян Є., Том’юк О., 01.12.2021р. 

 Організовано конкурс «ExLibris» серед учнів дитячих художніх шкіл, 

учнів гуртків та студій, студентів мистецьких навчальних закладів, 

листопад 2021р. 

 конкурс «СвітLine», Онлайн-конкурс мобільної фотографії «НавКОЛО-

2021», листопад 2021р. 



 Олімпіада з української мови в День української писемності та мови, 

09.11.2021 р., Гордейчук Н.І., студенти ІІ курсів 

 

3. Громадсько-правове та моральне виховання: 

 Єдине заняття з безпеки руху «Основні правила поведінки на дорозі», 

10.09.2021р. 

 Превентивний захід «Я обираю – життя» (у форматі інформаційно-

просвітницької кампанії із залученням працівників поліції), 11.09.2021р. 

 Зустріч з працівниками БО «100%ЖИТТЯ.Чернівці» в рамках 

впровадження проєкту соціальної дії «Лідери суспільної думки».  

Заняття «Не стигматизуй» (профілактика поширення ВІЛ серед молоді 

та формування їх відповідальної поведінки) 

 Єдине заняття з безпеки життєдіяльності за темою «Надання 

долікарської допомоги потерпілому при НС», 19.11.21 

 Інформаційно-просвітницький захід на тему: «Подумай про майбутнє – 

обери життя»(в рамках Всеукраїнської кампанії «16 днів проти 

насильства»), Солдатенко О.І., 30.11.2021р. 

 Тиждень доброти «Мистецька абетка для дітей» (до Свята Миколая) 

волонтерська діяльність для дитячого будинку міста Чернівці(09.12.21-

16.12.21) 

 

4.Художньо-естетичне виховання: 

 Презентація виставки творчих робіт студентів коледжу та участь в 

програмі майстер-класів управління освіти Надвірнянської міської ради, 

Богдан Я.В., Марковський О.І., 13.09.2021р. 

 Відео проект до Дня працівника освіти  «Вчительська доля мудрістю 

вкрита», 02.10.2021 р., СП. 

 Захід до Дня художника України «Творчий світ митця», 08.10.2020 р., 

Колотило О.І., ІІІ ДС/ГД/ЖГ 



 Фестиваль мистецьких професій ART Land Vyzhnytsia, 08.10.2021р.,

 творча група викладачів 

 Екскурсійна поїздка у м. Львів (Львівська національна академія 

мистецтв; Львівська національна галерея мистецтв імені Б. Г. 

Возницького; Національний музей ім. Андрея Шептицького), 13.10.2021р. 

 Одноденний фотопленер, Фединчук А.П., 22.10. 2021р. 

 Творчий конкурс з живопису «Кращий етюд осіннього натюрморту» 

серед студентів 2-4 курсів, Ребенчук І.В., 26.10.2021р. 

 Участь у міжнародному молодіжному емальєрному пленері 

«BRATERSKIE SPOJRZENIE»на тему «Гаряча емаль в якості домінуючої 

встаки у творах ДПМ», Дуркіна І.В., студенти ОР Бакалавр, 30.10.2021р. 

 Дистанційний конкурс «Студент року 2021», 12.11.2021 р., Марковська 

О.В., Гринюк Г.М., ІІІ ХТ/ХОМ/ХК 

 

5. Екологічне виховання: 

 Організовано похід для студентів нового набору за маршрутом Урочище 

Лужки –перевал Німчич – Протяте каміння – Соколине око, Калинчук 

Є.Г., 06.09.2021 

 Участь у екологічних акціях щодо впорядкування території навчального 

закладу, жовтень 2021 р., студенти всіх курсів 

 Впорядкування території парку ім. Ю. Федьковича, жовтень 2021 р., 

студенти І-ІІ курсів 

 VI кубок директора коледжу з міні-футболу (в рамках заходів 

відзначення Дня художника), 04.10.21 р. 

 Участь у екотолоці #ЯПрибрав_ТвояЧерга, приуроченої Міжнародному 

дню чистих берегів, Слобідчук М.С., Колотило О.І., студенти всіх курсів, 

10.10.2021 

 Участь у екологічному флешмобі WorldClimateRun, Слобідчук М.С., 

Калинчук Є.Г., Кузик В.В., 30.11.2021р. 



 ІІ місце на чемпіонаті області зі спортивного орієнтування серед 

студентів закладів вищої освіти I-IV рівнів акредитації, жовтень 2021 р. 

Активно працювало студентське самоврядування коледжу, зокрема: 

студентський парламент, студентська рада гуртожитку, старостат.  

22 вересня в коледжі відбулася звітно-виборна конференція студентського 

парламенту, а 23 вересня - звітно-виборна конференція студентської ради 

гуртожитку. 

Проводилися засідання студентського парламенту та студентської ради 

гуртожитку 1 раз на місяць, крім того, робота проводилась за секторами,  

оформлена вся необхідна документація. 

На належному рівні велася робота кураторів академічних груп зі 

студентами та їх батьками. Куратори інформували батьків про успішність та 

поведінку студентів, проводили індивідуальну роботу, відвідували студентів в 

позаурочний час за місцями проживання.  

Батьківські збори відбулися 02 серпня для батьків студентів нового набору 

(очно) та 12 листопада кураторами академічних груп в онлайн форматі. 

За планом проводились методичні об’єднання кураторів та вихователів 

гуртожитку (2 засідання), засідання Ради профілактики правопорушень (1 

засідання). 

На початку листопада проведено опитування студентів нового набору 

щодо їх адаптації  та створення сприятливих умов до навчання. 

Гурткова діяльність не була представлена в повному обсязі в зв'язку з 

карантинними обмеженнями, але варто виділити гурток графічного дизайну та 

ілюстрації «Коло вогню», кер. Фединчук А.П., діяльність якого організовано 

онлайн.           

Багатий арсенал різноманітних форм і методів роботи використовує 

бібліотека коледжу. Так, у читальному залі бібліотеки постійно розгортаються 

книжково-ілюстративні виставки та виставки періодичних видань до 

історичних дат та подій, оформлено тематичні папки. 



На адміністративних радах, згідно плану, заслуховувалися «Питання щодо 

адаптації студентів нового набору та створення сприятливих умов до успішної 

адаптації» та «Про соціальний захист студентів з числа сиріт та студентів 

пільгових категорій». 

Інформацію про стан заходів з національно-патріотичного виховання 

студентів по Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В.Ю. 

Шкрібляка сформовано для звіту  в Чернівецький обласний Департамент 

освіти. 

Інформацію про хід виконання виховної роботи з національного 

спрямування  на тему «Реалізація в коледжі Державної цільової соціальної 

програми національно-патріотичного виховання, ухваленої Кабінетом 

Міністрів України на період до 2025 року» підготовлено для заслуховування на 

засіданні педагогічної ради в грудні 2021 року. 

У збірник Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої 

освіти «Впровадження ефективних моделей національно-патріотичного 

виховання студентської молоді» (м.Київ) надіслано статтю «Використання 

виховного потенціалу музейного комплексу в національно-патріотичному 

вихованні студентської молоді», Марковська О.В.  

Інформація про проведені заходи з яскравими фотоматеріалами 

систематично розміщувалася на офіційному сайті коледжу. 

 

                              Робота бібліотеки 

Робота бібліотеки коледжу була спрямована на якісне обслуговування 

читачів, комплектування та збереження бібліотечних фондів, оформлення 

тематичних виставок, проведення масових заходів.  

За звітний період бібліотека обслуговує 350 користувачів. Фонд бібліотеки 

налічує 19415 прим. книг. 

В бібліотеці оформлялися книжково-ілюстровані виставки різної тематики, 

а також до всіх заходів, які проводилися в коледжі. Зокрема:  



«В єднанні сила і міць держави»  

«Дзвони Чорнобиля лунають у наших серцях» 

       «Конституція України – фундамент правової держави»  

       «Україна незвідана» 

       «Моя земля – це незалежна Україна»  

      «Голод 33-го – біль душі і пам’ять серця» 

      «Людина. Право. Суспільство» 

      «З Новим роком та Різдвом Христовим!» 

В бібліотеці проведено масові заходи: 

- «Тиждень першокурсника» з метою розширення бібліотечно-бібліографічного 

обслуговування студентів; 

- бібліотечні заняття зі студентами 1-х курсів:  

«Як користуватися довідковими виданнями»; 

«Не знищуймо те, що вже є» (про бібліотеку , книжковий фонд). 

- Поетичний вернісаж «Довго щирими словами до людей промовлятиму я».  

Л. Українка 

- Книжкова дегустація «Чай з ароматом книги» 

- Етнографічний диліжанс «Легенди мого краю» 

- Інформ - реліз «Великі художники: життя, натхнення, творчість»  

- Інформаційний коктейль «У тиші храму, де живуть слова» (Всеукраїнський 

день бібліотек)  

Експрес - інформація « Народне віче Буковини» 

Година спілкування «Рідна мова - то доля народу»  

День історії «Від Революції Гідності до Країни гідності» 

Використовуючи довідково -бібліографічний апарат, виконуються 

бібліографічні запити: тематичні, адресні, уточнюючі, фактографічні.  

Постійно доповнюється тематичний альбом публікацій в періодичній пресі 

«Вижницький коледж прикладного мистецтва:  історія і сьогодення». 

Здійснюється перехід фонду бібліотеки на систематизацію документів за 

Універсальною десятковою класифікацією (УДК) 



Проведено планову інвентаризацію бібліотечного фонду, складено акти на 

списання морально застарілих та зношених видань. 

 

Господарська діяльність та матеріально-технічне 

забезпечення 

З метою поліпшення організації праці зі створення здорових і 

безпечних умов роботи та проведення освітянського процесу й дотримання 

техніки безпеки всі обов'язки працівників закладу щодо виконання Закону 

України «Про охорону праці», усі питання відповідності умов для 

дотримання техніки безпеки та охорони праці регламентують такі документи: 

паспорт санітарно-технічного стану коледжу; акти готовності закладу до 

нового навчального року та  акт-дозвіл на право проведення занять у 

кабінетах, майстернях, лабораторіях, спортивних залах, на спортивних 

майданчиках; інструкції з охорони праці для педагогічних, технічних 

працівників, обслуговуючого персоналу, студентів; журнали проведення 

інструктажів з пожежної безпеки та правил протипожежної безпеки 

(наявність первинних засобівпожежогасіння ); плани евакуації працівників та 

студентів на випадок пожежі; інструкції з пожежної безпеки. 

Забезпечено виконання приписів і додаткових заходів для покращення 

протипожежного стану. Розроблено та виконано заходи по підготовці до 

осінньо-зимового періоду. 

          В коледжі створено необхідні соціально-побутові умови для навчання, 

проживання, медичного обслуговування  та фізичного вдосконалення 

студентів і викладачів. 

Приміщення навчальних корпусів, гуртожитку відповідають санітарно-

технічним вимогам, підтримуються за рахунок поточних ремонтів. На 

балансі коледжу знаходяться  гуртожиток, в якому з метою покращення 

санітарних умов проживання  було: 

- Облаштовано пандус та зроблено експертний висновок про те що 



створені необхідні умови для доступності осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до приміщення гуртожитку ; 

- Переобладнано  аудиторії під  кімнати для проживання студентів ; 

- Зроблено косметичний ремонт приміщень, коридорів, вбиралень; 

- Укріплено сходи – вхід в їдальню та двох складських приміщень 

біля  гуртожитку бетонною сумішшю; 

- Замінені  вікна на енергозбережуючі і продовжується робота в 

цьому напрямку; 

- Ведеться робота по ремонту сходів та навісу над ними,  біля 

аварійного виходу з гуртожитку; 

- Зроблено ремонт приміщення ПРУ та тиру, а саме залито стяжки 

,закуплено та встановлено банера, перештукатурено стіни; 

- Зроблено демонтаж та штукатурку стін підсобного приміщення в 

підвалі гуртожитку; 

- Замінено електропроводку частково на  поверхах; 

- Зроблено поточний ремонт стін на сходах пожежного виходу; 

- Обладнано газову котельню гуртожитку новим пожежним щитом; 

- На даний момент ведеться підготовка до переобладнання 

волейбольного майданчика; 

У корпусі №2 с.Виженка протягом  2021 року було: 

-  встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в  у всіх корпусах; 

- замінено електропроводку та лампи на енергозберігаючі; 

- Закуплено дрова та пилети на весь отоплювальний сезон; 

- Частково пошпакльовано стелю кабінету дизайну та замінено 

підлогу в майстерні художньої обробки дерева частково; 

- Встановлено водовідведення біля ювелірної майстерні; 

- зроблено косметичний ремонт стін корпусів №2 та котельні 

с.Виженка; 

У 2021 було встановлено пандус біля адмінкорпусу та зроблено 

експертний висновок про те що створені необхідні умови для доступності 



осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщення . 

Проведено підготовку та поточний ремонт аудиторій та кабінетів до 

нового 2021-2022 навчального року корпусу №1.  

Зроблено ремонт й фарбування лавиць на подвір’ї коледжу. Озеленено 

територію саджанцями вздовж огорожі території коледжу та встановлено 

двох сторонній банер з інформацією про коледж. Облаштовано  та 

підсиплено щебенем стоянку на території коледжу. Відновлено цоколь біля 

музею коледжу. Проведено перевірку опору ізоляції (заземлення).  

Фінансова діяльність 

Фінансова діяльність коледжу здійснюється в межах чинного 

законодавства України, згідно з кошторисом та штатним розписом, 

затвердженими Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА. 

Так, на 2021 рік було затверджено кошторис за загальним фондом 

державного бюджету в сумі 17333500 грн. Відповідно до плану використання 

асигнування з місцевого бюджету були спрямовані на виплату:   

1. заробітна плата в сумі 12113300 грн. 

- в т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення – 413 511.00 

грн.(педагогічним працівникам) та 4 859.00 грн.( працівникам 

бібліотеки); грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним 

працівникам – 165 296.00 грн.; 

- премії фахівцям та робітникам до професійних свят в сумі– 22 

856.00 грн.; 

- премії до ювілейних дат – 1 745,00 

- матеріальна допомога іншим працівникам – 10 232.00 грн. 

- премії до Дня працівників освіти, Дня художника, Дня захисника 

України – 55 919,00 грн. 

2. нарахування на заробітну плату – 2631737 грн.; 

3. грошова компенсація вартості харчування студентам з числа дітей-

сиріт – 133342 грн.; 



4. виплата стипендії – 1369466 грн.; 

5. оплата теплопостачання – 37240 грн.; 

6. оплата водопостачання та водовідведення – 50560 грн.; 

7. оплата вартості спожитої електроенергії – 199200грн; 

8. оплата вартості спожитого газу та транспортування газу –401115  грн; 

9. придбання вугілля і дров –196400 грн. 

10. придбано матеріали для облаштування волейбольної площадки на суму 

250000грн(крихта гумова-47000,00;безшовне гумове покриття-

49000грн;плиткатравмобезпечна-41700грн;сітка 

металева,цемент,поребрик бетонний-49500грн,клей поліуретановий-

45000грн,щебенева суміш -17800грн) 

11. придбано інтерактивну дошку,персональні комп’ютери в комплекті та 

принтер на суму 250000грн 

12. виплачено грошову компенсацію на придбання навчальної літератури 

студентам з числа дітей-сиріт.в сумі 5340грн 

Асигнування з місцевого бюджету надходили вчасно і в повному обсязі. 

 

За спеціальним фондом державного бюджету було затверджено кошторис 

в сумі 1445000  грн.в т.ч. 

- за рахунок надходжень від плати за навчання в сумі 428537 грн.; 

- надходжень від господарської діяльності – 711932 грн.; 

- оренди майна – 2 грн.; 

- перехідний залишок коштів  за 2020 р становив 303706 грн. 

Залишок за спеціальним фондом на 01.01.2022 року становить 203844грн 

Фактично надійшло за спеціальним фондом коштів в сумі -1250701  грн в т.ч. 

1. плати за навчання – 498923 грн; 

2. господарської діяльності –751775грн.; 

- оплата вартості проживання у гуртожитку – 683116 грн. 

- виручка музею – 26468,00 грн. 

3. оренди майна – 2,40 грн. 



4.  вартість підготовчих курсів-14532,00грн 

5. студенські квитки,дипломи – 14320 грн 

За 2021 рік за спеціальним фондом кошторису було використано кошти в 

сумі 1350563 грн з них: 

- на оплату праці – 729216 грн. 

- нарахування на оплату праці – 170747 грн. 

- придбання товарно-матеріальних цінностей –137020 грн. 

- оплату послуг –160980 грн. 

- оплату відряджень – 13962 грн. 

- Вивіз ТПВ – 10000грн 

- Капітальні видатки – 72 000,00 грн(персональний комп’ютер в 

комплекті та обладнання для фотостудії) 

- Оплата теплопостачання-2400грн 

- Оплата водопостачання та водовідведення-2029грн 

- Оплата вартості спожитої електроенергії-45886грн 

- Оплата податків – 7040 грн 

За іншими джерелами власних надходжень надійшло 280589 грн. з них 

243149грн. – благодійні внески(з них отримано безкоштовно два автомобілі 

вартістю 179777грн, 37440грн. – іменна стипендія. 

За 12 місяців 2021 р. вказані кошти були: 

- використані для виплати іменної стипендії в сумі 26580,00 грн. 

- придбання товаро-матеріальних цінностей на суму 33758 грн.  

- -оплата електроенергії на суму 18650грн 

- Перехідний залишок коштів за іншими джерелами власних 

надходжень станом на 01.01.2022 становить 37856 грн. 

 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що політика 

Вижницького коледжу прикладного мистецтва прямована  на  надання 

освітніх  послуг,що відповідають передовим стандартам,з урахуванням вимог 

всіх зацікавлених сторін,та на безперервне підвищення якості  цих послуг. 



Коледж продовжує курс на модернізацію своїх структурних підрозділів, 

спеціалізацій, чітке розмежування функцій і повноважень,підвищення 

відповідальності виконавців засвою роботу. 

Звіт директора коледжу щодо виконання умов контракту з Міністерством 

освіти і науки України, виконання положень Статуту освітнього закладу, 

показників ефективності використання державного майна за період з 01 січня 

по 31 грудня 2021 року обговорений на засіданні профкому Вижницького 

коледжу прикладного мистецтва ім.В.Ю. Шкрібляка. 

 

Директор коледжу                                                        Роман ГАВРИЛЮК 
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