
Звіт про діяльність 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну 

імені Василя Шкрібляка у 2021 році 

Коледж здійснює освітню діяльність за ОКР молодший спеціаліст і ОПР  

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. 

Виходячи зі Стратегічної мети діяльності Вижницького фахового коледжу 

мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка – створення елітного закладу 

фахової передвищої освіти, педагогічний колектив скеровує свої зусилля на 

формування професійної компетентності молодих фахівців та розвитку їх 

творчих здібностей через застосування інноваційних технологій та методів 

особистісно-орієнтованого підходу до підготовки сучасного 

конкурентоспроможного фахівця. Запорукою реалізації Стратегії є зосередження 

зусиль колективу на забезпеченні якості підготовки фахівців, організації 

мистецької діяльності, управлінні кадровим потенціалом, встановленні 

партнерства з роботодавцями, впровадженні інформаційно комунікаційних 

технологій, вихованні молоді, зміцненні матеріально-технічної бази, підтримці 

фінансово-економічної стійкості тощо.  

1. Забезпечення якості підготовки фахівців  

Забезпечення якості надання освітніх послуг здійснюється шляхом виконання 

таких завдань: 

  впровадження практико-орієнтованого підходу до підготовки фахівців;  

 забезпечення високої якості підготовки випускників відповідно до 

Національної рамки кваліфікацій;  

 здійснення підготовки фахових молодших бакалаврів та бакалаврів через 

успішне виконання освітньо-професійних програм та освітніх програм вищої 

освіти за ліцензованими та акредитованими спеціальностями;  

 впровадження наскрізного формування в студентів мовної, комунікативної, 

комп’ютерної, екологічної та загальноекономічної компетентностей;  

 проведення освітньої діяльності для отримання повної загальної середньої 

освіти студентами на основі базової загальної середньої освіти;  

 впровадження новітніх освітніх технологій;  

 проведення профорієнтаційної роботи;  



 вдосконалення системи організації підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників;  

 сприяння розвитку творчих здібностей студентської молоді. 

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 учасники художньої 

самодіяльності коледжу, 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. 

3.Управління кадровим потенціалом 

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: 

 Професорів – 1; 

 Кандидатів наук – 3; 

 Спеціалістів вищої категорії – 38; 

 Викладачів-методистів – 27; 

 Спеціалістів – 1; 

 Доцентів – 4; 

 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. 

4. Партнерство з роботодавцями  

Взаємодія Коледжу та підприємств зорієнтована на досягнення спільних 

інтересів: підготовку творчих і професійно грамотних, таких, що легко 

адаптуються до умов конкретного ринку, компетентних фахівців.  

Коледж, взаємодіючи з підприємствами, вирішує такі завдання:  

 долучення роботодавців до формування компетентнісних вимог, що ставляться 

перед випускниками освітньо-професійного ступеня;  

 підвищення рівня інтеграції Коледжу і ринку праці з метою забезпечення 

контролю якості надання освітніх послуг;  

 підтримання вже існуючих зв’язків та пошук нових роботодавців для 

проходження виробничої, технологічної та переддипломної практики студентів; 

 розробка та реалізація в практичній діяльності механізмів та інструментів 

взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці;  

 створення умов для контактів між студентами та роботодавцями на базі 

Коледжу;  

 залучення фахівців-практиків до освітнього процесу;  

 підтримання зв’язків з випускниками коледжу, які працюють за фахом. 

 5. Інформаційно-комунікаційні технології  

Пріоритетним у розвитку освіти, яку надає Коледж, є впровадження сучасних 

інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують 

удосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, 

підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному 

суспільстві. Впровадження нетрадиційних педагогічних технологій суттєво 

змінило освітньо розвиваючий процес. Комп’ютерні технології не тільки 



допомогли організувати навчальний процес на високому якісному рівні, але й 

дозволили отримати потужний зворотний зв'язок. Засоби мультимедіа 

забезпечили найкращу, у порівнянні з іншими технічними засобами навчання, 

реалізацію принципу наочності, більшою мірою сприяли зміцненню знань і 

умінь студентів. Використання ресурсів і послуг Інтернету значно розширило 

можливості викладача і студента у всіх видах освітньої діяльності. 

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. 

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. 

6. Виховання молоді та соціальна відповідальність 

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. 

При організації виховної роботи в Коледжі враховуються особливості 

студентського віку, який обумовлений переходом від дитинства до юності, а потім 

дорослого віку, незавершеністю особистої зрілості, що потребує важкої та 



кропіткої праці педагогічного колективу Коледжу. У даній сфері зусилля 

зосереджені на таких завданнях:  

 забезпечення сприятливих умов для формування патріотичної, культурної, 

трудової, мовної, етичної та естетичної, екологічної, енергоощадної, фізичної 

компетенції студентів та співробітників Коледжу;  

 розширення взаємодії та співпраці з діячами культури та мистецтва шляхом 

залучення їх до культурно-просвітницької діяльності серед студентства та 

колективу Коледжу;  

 удосконалення діяльності, спрямованої на формування національної 

свідомості, громадянської гідності, активної життєвої позиції, шанобливого 

ставлення до української землі та народних традицій;  

 підтримка серед студентів та співробітників Коледжу волонтерського руху 

взаємодопомоги, доброзичливості, бережливого ставлення до національного 

багатства, захисту навколишнього середовища, популяризації естетичних і 

культурних цінностей, підтримання здорового способу життя;  

 налагодження постійного зв’язку між випускниками та Коледжем;  

 створення сприятливих організаційних, соціально-психологічних, естетичних 

та матеріально-технічних умов для комфортної реалізації потенціалу 

співробітників і студентів;  

 удосконалення системи соціального захисту студентів та співробітників 

Коледжу;  

 організація на громадських засадах залучення студентів та співробітників 

Коледжу до вирішення соціально значимих питань розвитку Коледжу. 

7. Іміджева політика 

Конкурентоспроможність Коледжу на ринку освітніх послуг значною мірою 

визначається саме його іміджом. Виходячи з цього, проводиться значна робота, а 

саме, 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» (фотосправа).  

Конкурс з комп’ютерної графіки «Світ Line»  

«Ex Libris»  – Циклова комісія «Дизайн».   

   «Фестиваль мистецьких професій Artland» 

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». 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. 

8. Зміцнення матеріально-технічної бази 

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 енергозберігаючі 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,  

- 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; 

- встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в  у всіх корпусах; 

- замінено електропроводку та лампи на енергозберігаючі; 

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. 

9. Підтримка фінансово-економічної стійкості 

Фінансова діяльність коледжу здійснюється в межах чинного 

законодавства України, згідно з кошторисом та штатним розписом, 

затвердженими Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА. 

Коледж поступово виходить на стабільну траєкторію економічного розвитку, 

стає не вразливим до загроз та викликів зовнішнього середовища. Метою 

фінансового забезпечення Коледжу є створення передумов для надання 

громадянам якісної освіти відповідно до запитів кожної особистості та 

досягнення сучасних освітніх результатів. З огляду на зазначене, актуальними 

завданнями, що стоять перед Коледжем, є:  

 забезпечення економічної стабільності та фінансової стійкості на ринку 

освітніх послуг;  

 спрямування зусиль колективу Коледжу на ресурс ощадне господарювання та 

диференціацію джерел фінансових надходжень.  

Усвідомлюючи реалії сьогодення та зважаючи на кон’юнктуру ринку праці, усе 

більше випускників шкіл зупиняють погляди на коледж, в якому можна швидко 

опанувати актуальну професію. Тож, актуальність навчання в коледжі не 

залишає сумнівів. Фахівці середньої ланки займають усе більш вагомі позиції в 

економіці та соціальній сфері, сприяють зростанню високотехнологічного 

виробництва. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що політика Вижницького 

коледжу прикладного мистецтва спрямована  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. 

  

Роман Гаврилюк 

Кандидат мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України 

Директор Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну  

імені Василя Шкрібляка 
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