
Звіт директора Вижницького коледжу прикладного мистецтва 
ім. В.Ю. Шкрібляка Гаврилюка Романа Миколайовича щодо 

виконання умов контракту з Міністерством освіти і науки 
України за період з 01 січня по 31 грудня 2021 року



В 2021 році робота в  коледжі 
здійснювалась відповідно до 

 Законів України «Про освіту»,

«Про вищу освіту»,  «Про фахову передвищу 

освіту»

 Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти та інших чинних 

нормативно-правових документів

 Положення про Вижницький коледж 

прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка

 Положення про організацію освітнього 

процесу в коледжі

 Положення про систему внутрішнього 

забезпечення якості освіти

 Стратегічного плану розвитку колежу на 

2020-2025 р.р.  та інших чинних нормативно-

правових документів.



Підсумкове засідання атестаційної комісії проводилося у форматі 
науково-методичної дискусії:

«Професійна майстерність викладачів коледжу та втілення 
їх педагогічного досвіду в навчально-виховний процес».



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 конкурсі «Педагогічний ОСКАР - 2021» взяли участь викладачі 
коледжу Фижделюк В.Ю., Кузик В.В., Козубовська М.П., Воробйова Г.П., 
Запорожець Г.М., де набрали найвищу кількість балів (30) у  номінаціях 
«Сучасний електронний навчально-методичний комплекс», «Інновації в 

організації виховного процесу в закладі фахової передвищої освіти», 
«Сучасний навчально-методичний посібник». 



Нагороди
1.Нагру́дний знак «Василь Сухомли́нський» (керівника 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.).



Методичною радою коледжу започатковано 
проєкт «Професійне становлення викладачів 

коледжу», перше засідання якого було 
проведено 22 листопада 2021 року.



1.«Розвиток художньо-мистецької освіти в 1905-
1991 роках на прикладі Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва» (викладач Кузик В.В.). 
2.«Організація навчального процесу «краєвого

научного закладу для столярства, різьбярства та 
металевої орнаментики (оздоби)». Науковий 
журнал ДВНЗ «ПНУ ім. Василя Стефаника» 

(викладач Кузик В.В.).
3.Науково-експедиційні нариси «Одягові традиції 

Гуцульщини на Вижниччини» (викладачі 
Козубовська М.П. та Сірецька З.В.).



Викладачами коледжу розроблені методичні рекомендації 
«Корисні поради для викладачів».



Розвиток цифрових 
компетентностей
викладачів коледжу

26.03.21 та 19.11.21 р. 
творчою групою викладачів 
(Кузик В.В., Ямницька Т.О., 
Огданський С.В.) проведено 
майстер-класи у змішаному 
(очно-дистанційному) 
форматі щодо застосування 
цифрових інструментів 
Google в педагогічній 
діяльності для викладачів 
коледжу.



«Україно моя 
вишивана: 
етнокультурни
й та освітньо-
виховний
потенціал 
української 
вишиванки», 
присвяченій 
Всесвітньому 
дню вишиванки

20.05.2021 р. викладачі Андрич В.І., Мицкан О.М., Сірецька З.В, 
Фижделюк В.Ю. взяли участь у Міжнародній онлайн-
конференції



27.02.21 р. 
викладачі Бойчук Р., 

Жаворонков П., 
Ямницька Т., 
Фединчук А.,   

Генцар М. провели 
лекції, тренінги, 
майстер-класи 

онлайн в рамках 
підвищення 

кваліфікації для 
вчителів трудового 

навчання 
Чернівецької області 
(Буковинський центр 
культури і мистецтв)



Схвалені Вченою радою ІППО 
Чернівецької області.

Спецкурси з німецької та англійської мов 
для студентів мистецьких закладів: 

«Англійська мова для студентів  художніх 
навчальних закладів», «Die Kunst ist der
Spiegel der Welt». (викладач Козубовська

М.П.)
«Візуалізація історії України», на допомогу 

студентам, учням шкіл у підготовці до 
складання ДПА у формі ЗНО. (викладач 

Кузик В.В.)
«Форми роботи фахового закладу освіти 

щодо формування виховного 
середовища».(Марковська О.В.) Збірник 

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти 
«Інноваційні форми і методи роботи у 

вихованні студентської молоді.
4. Методичний посібник «Фразеологізми
наукової мови» (викладач Гордейчук Н.І.)

Видавнича діяльність викладачів:



Виставкова діяльність викладачів:
• 17-07-2021  Виставка творчих робіт випускників Вижницького 

фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя 
Шкрібляка 



•Кращий твір року 2021, м. Київ квітень, - Задорожна М. І.
•Всеукраїнська виставка з нагоди 120-річчя з дня народження Г. Гараса

«Вічні скарби Георгій Гараса» 25.02.2021 - Мицкан О. М.
•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) – Андрич В. 

•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)
•Запорожець Г.М. 

Всеукраїнська виставка «Кращий твір року-2021». 
Участь у виставці НСХУ «Різдвяна» (січень, м. Чернівці).

«Вічні скарби Георгія Гараса», (26.02.2021).
•Ребенчук І.В.

Всеукраїнська та Міжнародна виставка акварельного живопису 
«Подих акварелі», (м. Київ, 01.06-30.06.2021). 



•Фижделюк В.Ю.
Різдвяна Всеукраїнська виставка 

Всеукраїнська виставка «Світ Божий як Великдень».

• Марковський О.І. Всеукраїнська Різдвяна виставка (м. 
Київ) грудень –січень 2020-21р.

• Задорожний І.Д. Всеукраїнська виставка-конкурс у 
виставковій залі Спілки майстрів народного мистецтва 

«Кращий твір року-2020» (м. Київ) грудень 2021 р.

• Поп’юк І.В. Всеукраїнська виставка у виставковій залі 
Спілки майстрів народного мистецтва «Кращий твір року-

2020» (м. Київ) грудень 2020 р.

• Всеукраїнська виставка до Дня Незалежності –
Запорожець В.П., Петращук О., Генцар М.М. (м. Київ)

• Виставка до 400-річчя Хотинської битви – Запорожець 
В.П.

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5lY6i8MD0AhXLk4sKHSj_A5kQFnoECAIQAQ&url=https://www.radiosvoboda.org/a/bytva-pry-khotyni/31444727.html&usg=AOvVaw3VmJPVZj2tXQt__e-vzElQ


Виставка художнього 
текстилю “ІЗ БОЖОЮ 

ОЗНАКОЮ” 
присвячена Івану 

Миколайчуку за участі 
студентів коледжу під 

керівництвом та за 
участю викладача 

Оксани Яківни
Петращук-Гинги



Виставкова діяльність студентів:

1. З нагоди 207-ї річниці з дня народження Тараса 
Шевченка виставка студентських робіт в Чернівецькому

обласному краєзнавчому музеї.

2. «Дивосвіт 
Буковинського 
мистецтва».  

Виставка 
студентських робіт, 

присвячена 30-
річчю Незалежності 
України, м. Чернівці



2.Виставка дипломних робіт студентів 
Вижницького фахового коледжу 

мистецтв та дизайну імені Василя 
Шкрібляка «МІСЦЕ ЗАРОДЖЕННЯ 

ІНІЦІАТИВ» в Косівському музеї 
народного мистецтва побуту 

Гуцульщини. 



3. 24-06-2021 Виставка  дипломних робіт студентів 
Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну 

імені Василя Шкрібляка «Дивосвіт Буковинського 
мистецтва» в музеї історії Надвірнянщини



4. Участь студентів та викладачів у першому і 
єдиному в Україні Міжнародному молодіжному 

емальєрному пленері «BRATERSKIE SPOJRZENIE», 
жовтень, 2021



5. 26 листопада 2021 року в Чернівецькому 
обласному художньому музеї відбулося відкриття 
виставки дипломних робіт  студентів Вижницького 

фахового коледжу  мистецтв та дизайну імені 
Василя Шкрібляка  «Місце зародження  ініціатив»



Виставка студентів спеціалізації «Художнє 
ковальство» на святі ковалів до Дня міста Чернівці, 

жовтень, 2021



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:

ІІІ Всеукраїнський студентський 
конкурс мистецтв ” На крилах 
мрій”, м.Тернопіль, 1 місце. 
Номінація: Образотворче 

мистецтво. Жіночий ювелірний 
комплект “Космос”.

Переможець конкурсу RACCONTO DI 
PRIMAVERA 2021-ІТАЛІЯ.

ЛАУРЕАТОМ І ступеня став ВАСИЛЬ 
СТАСЮК з графічною роботою

«Натюрморт», яку виконав навчаючись
на освітньому рівні БАКАЛАВР у 

Вижницькому коледжі прикладного 
мистецтва.



3. Всеукраїнський конкурс декоративно-
ужиткового мистецтва “Моя мистецька 

Україна” у номінації “Скульптура” з роботою 
“Скульптурний портрет “Мері,”

І місце.

4. Всеукраїнський багатожанровий 
фестиваль-конкурс мистецтв 

“Орнамент Долі”, проведений в рамках 
“Міжнародного конкурсу талантів 

“Смайл-Фест”” у номінації: 
декоративно- прикладне мистецтво. 

Гран-прі.

5.Участь студентів у Третьому Всеукраїнському 
дистанційному конкурсі образотворчого, декоративно-

прикладного та сучасного мистецтва «БИТВА ЖАНРІВ – ART 
ІІІ». І місце



Впродовж року студенти коледжу були активними 
учасниками різноманітних регіональних та 

всеукраїнських акцій:

05-03-2021 #Шевченкові_207



23-04-2021 Історико-культурний квест «Стежками 
європейського міста»

(до відзначення Дня Європи в Україні)

21-05-2021 Святкуймо 15-ліття Всесвітнього дня 
вишиванки гучно та дзвінко!



02-06-2021 Flash mob “GO GREEN” / Флешмоб
«БУДЬ ЕКОЛОГІЧНО СВІДОМИМ!» у виконанні 

студентів І курсу ВФКМД імені Василя 
Шкрібляка підготовлений викладачами 

О.Г.Гулей та М.С. Слобідчук

07-06-2021 Студенти та викладачі коледжу взяли участь в забігу
WorldRiverRun, що проводиться на підтримку річок.

21-09-2021 Студенти Вижницького коледжу долучилися до 
екотолоки #ЯПрибрав_ТвояЧерга приуроченої Міжнародному дню 
чистих берегів.

https://www.facebook.com/hashtag/%D1%8F%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3ZpwM2SbE4owgoVb1R33hKmTOfpVJebyqg6g9IZkbFVl2cBNE0KU6ZZLOeJwxX_cqPlkC_n6a7rhIMq2QmPg_r-_mSklIgJiD-aBkw_gPjyhURIHG-B5ft853yWyDsPJsn-lP8X39-gmjHp1hyih3&__tn__=*NK-R


Захист дипломних робіт
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 %.



1.Обласні Спортивні ігри серед студентів закладів фахової 
передвищої освіти з пляжного волейболу.

ІІІ місце.



2. Фінальні обласні Спортивні ігри серед студентів 
закладів фахової перед вищої освіти з вуличного 

баскетболу 3/3 серед дівчат. 

ІІІ місце.



3. Змагання з міні-футболу в залік ІХ Обласної спартакіади 
серед команд профспілкових організацій ЖКГ, МП, ПОН. 

ІІ місце.



4. Чемпіонат області зі 
спортивного 
орієнтування серед 
студентів закладів 
вищої освіти I-IV рівнів 
акредитації.

ІІІ місце



5. Фінальні Всеукраїнські спортивні змагання з дзюдо під 
девізом “Хто ти, майбутній олімпієць?”

ІІІ місце.



6. День фізичної культури і спорту.



7. Шахові призери



Конкурси, які проводились в коледжі

1.Всеукраїнський конкурс «Текстильний первоцвіт»
2.Регіональний конкурс «Витинанка -2021»



3. VACAD_Go_to_the_arts
#марафон_майбутніх_

професій

https://www.facebook.com/hashtag/vacad_go_to_the_arts?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_1FkdgcPjOukmCU3GR9QSy9vxHAVijlWUYlw6PdouImr3k9db3hShhKimGEuvrgOtdv-xbjryJHSwBwL2eyayfyq3ys7EPieZwdYqLhK8UCvDh_YWQhhRRV9tTgmjacJPW-KkZUsuYJXuaNhRR7bY5mfHaH1KFZf2MGTeXBHdZBdIIbGpKe7Vq_TYVbtUo6A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZV_1FkdgcPjOukmCU3GR9QSy9vxHAVijlWUYlw6PdouImr3k9db3hShhKimGEuvrgOtdv-xbjryJHSwBwL2eyayfyq3ys7EPieZwdYqLhK8UCvDh_YWQhhRRV9tTgmjacJPW-KkZUsuYJXuaNhRR7bY5mfHaH1KFZf2MGTeXBHdZBdIIbGpKe7Vq_TYVbtUo6A&__tn__=*NK-R


4. Мистецький конкурс 
«Лінія і Я» 



5. XI Всеукраїнський конкурс з образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва

«Вижницька палітра 2021».



6. Конкурс з трудового навчання. 



7. Всеукраїнський Онлайн-конкурс “НавКОЛО-
2021”. Робота з мобільною фотографією. 



8. Конкурс «ExLibris», листопад, 2021



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».



Проєктна діяльність
1.Підготовка проєктної документації
для створення арт-центру на 
Вижниччині”, який пройшов у 2020 та 
реалізовується в даний час і дасть
потужну платформу для реалізації
майбутніх культурних проєктів, 
зустрічей, тренінгів та інших не менш
важливих подій для популяризації
Гуцульського культурного краю.

2. Проєкт «Модернізація
Музею старожитностей та 
етнографії Буковинської
Гуцульщини»





3. Проєкт «Дивосвіт Гараса» до 120-річчя від дня народження
талановитого художника-орноменталіста Георгія Гараса, 

проведений студентами та викладачами відділів Образотворче 
мистецтво та Художня вишивка.



4.  8 жовтня 2021 року у Вижницькому фаховому 
коледжі мистецтв та дизайну імені Василя 

Шкрібляка відбувся захід – Фестиваль мистецьких 
професій «ARTland Vyzhnytsia» - проєкт за 

підтримки Буковинського культурного фонду.





Завдання на 2021-22 н. рік.
Оптимізація інформаційного, освітнього та 
виховного середовища для формування 
професійних компетентностей учасників 

освітнього процесу, забезпечення якості освіти.
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