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СЛОВО ДИРЕКТОРА 

Шановні учасники загальних зборів трудового колективу!  

Ми жили і працювали в найскладніший рік в історії нашоїнезалежної 

держвави. Рік, який змусив нас вийти зі звичного формату роботи і 

спілкування,рік, в якому ми багато усвідомили, змогли налаштувати нові 

формати роботи, всі разом допомогли багатьом і що найголовніше, – ми 

вистояли! Дякую Вам за те, що оперативно відреагували на нові виклики, 

шукали рішення для розв’язання нагальних питань, щоб коледж не просто 

вистояв, а ще й продовжував свій розвиток.  

Обійнявши посаду директора, навіть не міг уявити, що коли–небудь 

звітуватиму своїм колегам про роботу коледжу під час війни. За цей період 

кожен із Вас продемонстрував особливу стресостійкість, уміння злагоджено 

співдіяти в час, коли потрібно було адаптовуватися до швидких змін. Звичайно, 

чимало запланованого довелося відтермінувати. Але, незважаючи на введення в 

Україні правового режиму воєнного стану, ми і далі реалізовували багато 

проєктів навчально – методичного, гуманітарного та матеріально–технічного 

характеру. 

Згідно з пунктом 6 статті 35 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» представляю звіт про результати роботи у 2022 році. У своїй роботі 

керувався законодавством України про освіту, нормативно–правовими актами 

Міністерства освіти і науки України, наказами Департаменту освіти і науки 

Чернівецької облдержадміністрації, Статутом коледжу та його нормативними 

документами, Колективним договором між адміністрацією та трудовим 

колективом коледжу на 2022–2024 рр. (із змінами і доповненнями), рішеннями 

Загальних Зборів трудового колективу, Педагогічної ради, Наказу Чернівецької 

обласної державної адміністрації  № 138-к  від 20.12.2021р.  та контракту 

Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА від 21.12.2021 р. на строк дії 

контракту від  21.12.2021 р. по 20.12.2026 р.  

 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 2022 році діяльність Вижницького фахового коледжу мистецтв та 

дизайну імені Василя Шкрібляка була спрямована нареалізацію 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 2022 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 фахового коледжу 

мистецтв та дизайну імені Василя 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 проходив очно та у період воєнного стану – 

змішаному форматі: Наказ від 01.09.2022 р. № 391/1 «Про організацію 

освітнього процесу 2022-23 н.р.», Наказ від 01.09.2022 р. № 392/2 «Про 

організацію освітнього процесу на період воєнного стану». 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. 



 

1. Проведення навчально–виховного процесу на рівні 

державних вимог щодо якості освіти, підготовки фахівців 

відповідного освітньо– професійного ступеня 

Позиціонування коледжу в освітньому просторі відображено в Стратегії 

розвитку коледжу. Коледж – мистецький навчальний заклад освіти із 

довготривалими традиціями та потужною школою у поєднанні із сучасними 

інноваційними підходами – має особливу місію: забезпечувати високий рівень 

знань майбутніх фахівців та набуття ними професійних навичок, а також 

розвивати середовище для становлення духовного світу молоді через виховання 

почуття національно–патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті. 

На виконання місії коледжу у 2022 році продовжувалась робота колективу з 

впровадження сучасних форм навчання та використання інноваційних методик 

викладання, в тому числі – дистанційних. Професійна діяльність велася на 

засадах гуманізму і демократизації, студентоцентризму, академічної 

доброчесності. У межах наданих повноважень директор організовував 

діяльність коледжу щодо провадження освітньої діяльності відповідно до 

державних стандартів освіти; виконання державного (регіонального) 

замовлення та угод на підготовку фахівців; забезпечення органічного 

поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності; 

формування особистості майбутніх фахівців; вивчення попиту на фахівців на 

ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників тощо. Протягом 

звітного періоду коледж здійснював освітню діяльність згідно з ліцензією 

Міністерства освіти і науки України та сертифікатами про акредитацію за 

спеціальностями:023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація та 022 Дизайн, розроблено ОПП підготовки фахових молодших 

бакалаврів «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн 

середовища», «Графічний дизайн», «Дизайн одягу».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. 

 Контингент студентів коледжу станом на вересень 2022 року складав 269 

осіб. Співвідношення студентів державної та контрактної форм навчання 

складало 78,8 % (212 осіб) – за державним замовленням, до 21,2 % (57 осіб) – 

на контрактній основі.  

 Студенти об’єднані в 45 академічних груп. Рух студентів з контрактної на 

бюджетну форму навчання, відрахування, переведення відображено у Єдиній 

державній електронній базі освіти України. 

Навчальний процес забезпечується силами 58  науково-педагогічними 

працівниками, із них 54 штатних. Викладачі  об’єднані у 5 циклових комісій, із 

них 4 – випускаючі. 

1.1. Формування контингенту студентівта проведення 

профорієнтаційної роботи 

Прийом студентів здійснюється згідно з Правилами прийому, які розроблені 

відповідно до Умов прийому до закладів вищої та фахової передвищої  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 дверейв 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, також залучаютьсялаборанти, члени 

студентського самоврядування, студія моделей Фольк-арт. 

Приймальна комісія коледжу працює в умовах демократичності, гласності 

та 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 коледжу (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. 

Проведено профорієнтаційні поїздки в загальноосвітні навчальні заклади 

та мистецькі установи викладачамиколеджу:Зіновія Сірецька,Віра Андрич, 

Марина Задорожна, Марія Гончарова,  Ольга Мицкан, Олександр Марковський, 

Романа Бойчук, Ірина Ребенчук, Василь  Кузик, Євген Калинчук, Дмитро 



 

Козубовський, Марія Козубовська, Андріана Фединчук, Галина Воробйова, 

Марія Слобідчук. 

З метою ознайомлення майбутніх вступників з коледжем, його 

спеціальностями, матеріально-технічною базою та проведення роз’яснювальної 

роботи щодо особливостей вступу щороку проводиться Фестиваль мистецьких 

професій, дні відкритих дверей, конкурси для талановитих дітей,коледж є 

привабливим для молодого покоління ще й завдяки особистому прикладу його 

випускників, які демонструють кар’єрне зростання на основі базових знань, 

отриманих у стінах коледжу та примножених наполегливою працею. Так, у 

рамках проекту «Інтерв'ю з випускником» відбувалися зустрічі з успішними 

випускниками коледжу, які надавали практичні поради і рекомендації як 

реалізувати себе у професійній сфері.  

Важливу роль у профорієнтаційній роботі відігравали майстер-класи 

студентів, зокрема «Гердан», «Аплікація фетром» у Мигівській опорній школі 

для дітей переселенців – Палій І., Іпатій У., Мельничук С. 

2. Навчально-методичне забезпечення розроблене 

педагогічними працівниками коледжу у 2022 році 
Навчально-методична робота в коледжі впродовж 2022 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 Екзаменаційну комісію з атестації осіб, які здобувають 

ступінь молодшого спеціаліста та перший ступінь вищої освіти «бакалавр» у 

Вижницькому коледжі прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка № 227/1 

від 06.08.2021 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 р. 

- Положення про порядок реалізації права на вибір навчальних дисциплін 

здобувачами вищої та фахової передвищої освіти у Вижницькому коледжі 

прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка № 446 від 27.10.2022 р. 



 

- 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. 

Заклад освіти має усі необхідні нормативні і науково-методичні 

документи, які визначають зміст підготовки фахівців.  

Впродовж 2022 року було оновлено освітньо-професійну програму 

першого бакалаврського рівня вищої освіти «Образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво», відповідно до нових Стандартів по спеціальностях 023 

Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація та 022 Дизайн, 

розроблено ОПП підготовки фахових молодших бакалаврів «Образотворче та 

декоративно-прикладне мистецтво», «Дизайн середовища», «Графічний 

дизайн», «Дизайн одягу». Зміст варіативної частини навчальних планів 

спрямований на індивідуалізацію навчання. 

У коледжі діє певна система організації освітнього процесу та контролю за 

дотриманням його змісту. Ці питання постійно обговорюються на засіданнях 

педагогічної і методичної рад.  

Навчально-методична документація затверджена у відповідності зі 

встановленими вимогами. Для чіткої організації навчально-виховної роботи в 

коледжі щорічно складається річний графік навчального процесу і розклад 

занять, який забезпечує виконання навчальних планів з кожної спеціальності в 

повному обсязі відповідно ОПП і структурно-логічним схемам.  



 

Розклад занять складається за місяць до початку семестру і затверджується 

директором коледжу. Організація навчального процесу в коледжі здійснюється 

в одну зміну, розклад занять відповідає гігієнічним вимогам, тижневе 

навантаження - п'ятиденне, 36 навчальних годин. Для організації навчального 

процесу згідно з ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері ФПО та 

ВО, в коледжі ведеться нормативна навчально-облікова документація: журнали 

навчальних занять, журнали обліку замін викладачів, відомості успішності 

студентів (залікові, екзаменаційні, підсумкові за семестр та навчальний рік, 

залікові книжки тощо). Організацію і методичне забезпечення підготовки 

фахівців передбачено річними планами роботи коледжу, його структурних 

підрозділів, а також планами роботи педагогічної і методичної рад, циклових 

комісій, навчальних кабінетів.  

Значний внесок у розробку та впровадження в освітній процес заходів, 

спрямованих на якісну підготовку фахівців і чітку організацію навчального 

процесу, здійснюють циклові комісії. На їх засіданнях розглядаються питання 

використання інноваційних та комп'ютерних технологій навчання, методичне 

забезпечення навчальних дисциплін, впровадження ефективних методик щодо 

удосконалення професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців, 

організаційно-методичне забезпечення творчої та науково-дослідної роботи 

студентів, розвитку їх пізнавальної активності, результати успішності 

здобувачів освіти, шляхи підвищення рівня успішності. 

Питання фахового рівня викладання постійно обговорюються на 

засіданнях педагогічної і методичної рад коледжу. Проблеми підвищення 

професійної майстерності викладачів, збагачення їх прогресивними методами і 

формами навчання є також предметом роботи творчого проекту «Професійне 

становлення викладачів коледжу», а також школи педагогічної майстерності 

молодих і малодосвідчених педагогів.  

2.1.МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Загальна науково-методична проблема коледжу на 2018-2023 роки: 

«Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників як умова 

результативності навчально-виховного процесу в коледжі».   



 

Загальна науково-методична проблема коледжу на рік: «Підготовка 

майбутнього фахівця до інноваційної діяльності в сфері образотворчого 

мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації».  

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. 

В 2022 році було проведено 6 засідань педагогічної ради коледжу. Серед 

питань, як обговорювалися, такі: 

 Структура дидактичних форм навчання студентів на цикловій комісії 

«Рисунок, живопис, скульптура»(І. Ребенчук, О. Руснак, П. 

Жаворонков); 

 Формування ключових компетентностей студентів спеціалізації 

«Художня вишивка», «Художнє ткацтво» (О. Мицкан, М. Задорожна, 

В. Андрич, О. Петращук-Гинга); 

 Шляхи удосконалення комплексного забезпечення профорієнтації, 

практичного навчання та гурткової роботи для формування фахового 

спеціаліста; 

 Надання освітніх послуг з дотримання нормативної бази 

запровадження в освітній процес нової редакції Українського 

правопису(В. Гора, В. Кузик, Н. Гордейчук); 



 

 Про атестацію педагогічних працівників та участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Педагогічний Оскар – 2022» 

(О. Круглюк). 

 Про стан роботи з охорони праці (Г.Гринюк).  

Важлива роль у підвищенні професійної майстерності викладача 

належить методичній раді коледжу. Методична робота здійснювалась за 

такими основними напрямами: 

 Модернізація змісту, форм, методів і засобів навчання, 

впровадження новаторських ідей, інноваційних технологій.  

 Забезпечення зростання фахової компетентності викладачів за 

рахунок продовження роботи над оволодінням педагогами сучасними 

інформативно-комунікативними технологіями, активне їх упровадження в 

освітній процес, використання ефективних масових, колективних, групових та 

індивідуальних форм методичної роботи.  

 Організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу викладачів, упровадження досягнень кращого педагогічного 

досвіду. Для вдосконалення педагогічної майстерності та впровадження 

сучасних методів навчання проводяться методичні семінари, майстер-класи, 

відкриті заняття, проект метод-ради «Професійне становлення викладача». 

 Активізація видавничої діяльності педагогів з метою популяризації 

досвіду роботи серед освітянської громадськості.  

Розроблено і вкладено інформаційний бюлетень виданих методичних 

розробок. 

Викладачі коледжу беруть активну участь у проведенні наукових 

конференцій, написання наукових праць у педагогічних та фахових виданнях. 

 З метою поширення педагогічного досвіду, використання сучасних, 

інноваційних, інтерактивних, інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання та виховання, удосконалення уже відомих методів, з метою 

узагальнення матеріалів педагогічного досвіду викладачі коледжу два роки 

беруть участь в конкурсі «Педагогічний Оскар». 

 У 2022 році занесено до каталога «Кращих конкурсних робіт»: 

 Одягові традиції Гуцульщини на Вижниччині. Козубовська М.П.,  



 

Сірецька З.В. 

 Національно-патріотичне виховання на заняттях зарубіжної літератури 

як один із напрямів формування громадянина держави. Гора Л.М. 

 Робочий зошит з природничих наук. Хімічний компонент. Частина І. 

Слобідчук М.С. 

 Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Гулей О.Г. 

 Природничі науки (інтегрований курс). Адаптована навчальна програма 

інтегрованого курсу «Природничі науки». Слобідчук .М.С. 

Із введенням воєнного стану освітній процес у коледжі був організований 

відповідно до рекомендацій МОН України у змішаному форматі, з 

дотриманням заходів безпеки. 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 MSTeams, 

ZOOM, CLASSROOM, GoogleMeet, 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.У 2022 навчальному році 100% викладачів 

коледжу пройшли підвищення кваліфікації (ПК) згідноПорядкупідвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників від 21 серпня 

2019 р. таПоложенняпро підвищення кваліфікації у Вижницькому коледжі 

прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка (ухвалено педагогічною радою 

протокол №2 від 30.10.2020 р. http://surl.li/cdmii) про що засвідчує табель 

обліку ПК викладачів коледжу за 2022 рік. 

Суб’єкти підвищення кваліфікації: 

 Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти 

 НМЦ вищої та фахової передвищої освіти 

 ГО «Прометеус»  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF
http://surl.li/cdmii


 

 Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».  

 У 2022 році свою кваліфікацію підвищили 54 викладачі. 

Атестація педагогічних працівників у коледжі у 2022 н.р. проводилась 

відповідно до вимог “Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників”.  

Результати атестації: 

 

На базі коледжу запроваджені курси підвищення кваліфікації для 

вчителів загальноосвітніх шкіл тазакладів позашкільної освіти  

«Мистецтво».(http://surl.li/cdyqv; http://surl.li/cdyre).В 2022 році викладачі 

оновили робочі програми та програми курсів за вибором.  

2.2. Виставкова діяльність викладачів 

Участь у обласній виставці ЧОНСХУ «Різдвяна», участь у обласній 

виставці ЧООНСХУ до Дня Незалежності України, салон «Вернісаж», Участь І 

Всеукраїнському трієнале «Абстрактне мистецтво-2022», виставка «Світ 

Божий, як Великдень», Міжнародній виставці: Флоренція MIDA 2022 р., 

Міжнародній ковальській акції #with_love_to_ukraine, участь у виставці до Дня 

незалежності України України та ін. представлена такими викладачами як: 

Володимир Запорожець, Олег Жебчук, Віра Андрич, Галина Запорожець, 

Зіновія Сірецька, Оксана Петращук-Гинга, Ольга Мицкан, Марина Задорожна, 

Михайло Генцар, Олеся Генцар, Галина Талалай. 

Учасниками онлайн виставки-продажу картин на допомогу ЗСУ, 

благодійної виставки та благодійних аукціонівстали Віра Фижделюк, Ірина 

Ребенчук, Михайло Шутурма, Андріана Фединчук. 

№ 

з/п 

Категорія, звання  

1 Підтвердити «спеціаліст вищої категорії»; педзвання «викладач-

методист»  

5 

2 Підтвердити «спеціаліст вищої категорії»; присвоїти педзвання 

«викладач-методист» 

1 

3 Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії» 1 

http://surl.li/cdyqv
http://surl.li/cdyre


 

Фижделюк В.Ю., Ребенчук І.В., Шутурма М.Б., Генцар М.М., Гончарова 

М.П. –Генцар М.М., Генцар О.М., Шутурма М.Б., Воронюк А.В.,  – учасники  

виставки пленерних робіт «Стежками Володимира Воронюка» 

2.3. Проведення конкурсів 

Викладачами циклових комісійорганізовано та проведено:  

Осінній пленер «Стежками Володимира Воронюка»,Шийчук І.О,Фижделюк 

В.Ю., Генцар М.М., Шутурма М.Б., Воронюк А.В., Андрюк А.І., Руснак О.Д., 

Запорожець Г.М. 

Регіональний конкурс «Творчий край»,Фижделюк В.Ю., Генцар О.М., Андрюк 

А.І., Руснак О.Д., Запорожець Г.М, Шийчук І.О.  

Конкурс «Eх Libris», Залучення молоді до мистецтва, 

профорієнтація..,Воробйова Г.П. 

Організовано та проведено ІVРайонний конкурс «Витинанка 2022».Сірецька 

З.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», Гордейчук Н.І. 

2.4. Виставкова діяльність коледжу у 2022 р. 

№ 

п/п 

Місце проведення Назва виставки  Дата 

1 Косівський музей народного мистецтва 

побуту Гуцульщини  

м. Косів 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка «Через 

творчість до 

успіху» 

03.01.22-

28.01.22 

2 Кіцманський краєзнавчий музей 

 м. Кіцмань 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

«Мистецький 

дивосвіт» 

10.02.22-

20.03.22 



 

3 Виставковий зал 

 «Будинок художника» 

 м. Вижниця 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка «АРТ-

МОМЕНТ» 

18.02.22-

31.03.22 

4 «Через творчість до успіху»  

школи Сторожинецького р-ну 

Виставки 

студентських 

робіт ВКПМ ім. 

В.Ю. Шкрібляка 

22.02.22-

01.04.22 

5 «День вишиванки»  

м. Вижниця 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка «Ми із 

того краю, де 

сопілка грає» 

19.05.22-

22.05.22 

6 Зустріч з представниками ООН та 

учасниками України  

с. Мигове 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

«Велична і свята, 

моя ти Україно» 

20.05.22-

26.05.22 

7 День захисту дітей 

 м. Вижниця 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка «Моє 

ім’я Україна» 

01.06.22 

8 Чернівецький обласний художній музей 

м. Чернівці 

«Сміливі завжди 

мають щастя» 

12.07.22-

11.08.22 

9 Кіцманський краєзнавчий музей  

м. Кіцмань 

«Україно, ти моя 

молитва» 

20.08.22 

10 Музей етнографії та екології 

Карпатського краю  

м. Яремче 

«Сміливі завжди 

мають щастя» 

30.08.22 

11 Виставка до Дня м. Надвірна «Велична і свята, 

моя ти Україно» 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

11.09.22-

14.09.22 



 

12 «Через творчість до успіху» школи: 

Путильський округ 

Виставка 

студентів ВКПМ 

ім. В.Ю. 

Шкрібляка 

22.11.22-

29.11.22 

2.5. Результати захисту 

Із 37 робіт  за ОКР молодший спеціаліст, представлених до захисту, отримано 

такі результати: 

 на «відмінно» - 22 дипломники, що становить   59, 5 %, 

 на «добре» - 13 дипломників, що становить       35,1 %, 

 на «задовільно» - 1 дипломник, що становить   2,70 % 

 на «незадовільно» - 1 дипломник, що становить 2,70 

Із 20 робіт за першим (бакалаврським) рівнем, представленої до 

захисту, отримані такі результати: 

 на «відмінно» - 13 дипломник, що становить 65 %, 

 на «добре» -  6 дипломників, що становить   30 %, 

 на «задовільно» - 1 дипломник, що становить  5 % 

3. Підвищення ефективності виховного процесу  

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», Закону України «Про основні 

засади державної політики у сфері утвердження української національної та 

громадянської ідентичності» 

Виховна робота у 2022 році проводилась згідно плану виховної роботи у 

коледжі, розробленого на основі діючих нормативних документів, наказів та 

розпоряджень, листів Міністерства освіти і науки України, Департаменту 

освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації. Питання 

ефективності виховного процесу розглядалось на нарадах кураторів 

академічних груп. Впродовж 2022 року проводилися збори зі студентами, 



 

батьківські збори та конференції, онлайн зустрічі, години корпоративного 

спілкування. 

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. 

Згідно плану роботи проводились методичні об’єднання кураторів та 

вихователів гуртожитку (2 засідання). 

Проведено опитуваннястудентів нового набору щодо їх адаптації  та 

створення сприятливих умов до навчання. 

На адміністративних радахзаслуховувалися питання «Соціальний супровід 

пільгових категорій студетів», «Булінг в освітньому середовищі: профілактика 

та шляхи подолання», «Робота органів студентського самоврядування», «Про 

організацію роботи з батьками» 

На навчально-методичній раді, згідно плану, в жовтні 2022р., 

заслуховувалося питання «Роль куратора в формуванні творчо-працездатного 

студента». 

Служба психологічної підтримки 

Слід відзначити діяльність психологічної служби, яка розпочала свою роботу із 

завдання «Дестигматизації образу психолога в студентському та 

педагогічному середовищі» та «Підвищення рівня мотивації до навчання 

студентів»,але у зв’язку із воєнними подіями швидко реорганізувалася та 

створила онлайн-групи підтримки студентів (гештальт підхід) та гурткову 

робота з дітьми із числа ВПО. 

Проведено: опитування студентів «Психолог: Хто? Як? Для кого?», 

діагностика рівня мотивації навчання студентів І-ІІІ курсів, опитування 

викладачів для з’ясування соціально-психологічного клімату в колективі, для 

студентів велася тренінгова робота «Основи емоційного інтелекту». 

Протягом року практичним психологом коледжу продовжувалася робота 

по створенню сприятливих умов для особистісного розвитку людини. У тісній 



 

співпраці з кураторами академічних груп проводилася робота по наданню 

комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги студентам соціально 

вразливих категорій в процесі соціалізації, а також захисту у її життєвому 

просторі. 

Досягнення цієї мети забезпечується системою заходів, що передбачені 

планом виховної роботи з різних напрямків виховання. 

Важливою складовою є робота вихователя в організації життєдіяльності 

гуртожитку, студентської ради гуртожитку, організації зборів студентів 

гуртожитку з метою вивчення правил з техніки безпеки, дотримання правил 

пожежної безпеки,техногенної безпеки, безпеки дорожнього руху, 

профілактики шлунково – кишкових захворювань, дотримання правил гігієни в 

період поширення епідемічних захворювань, поводження в громадських місцях 

з незнайомими людьми.  

Для мешканців гуртожитку проведено змагання з шахів, шашок, тенісу, 

амреслінгу, волейболу. 

Затвердили Положення на конкурс кращої кімнати гуртожитку «Затишне 

житло - затишно моїй душі». 

Організація виховної роботи в умовах воєнного стану потребувала іншого 

змісту та підходів. У зв’язку з цим, студентам надавались базові знання з основ 

безпеки та формування поведінки правильних дій в умовах воєнного стану.  

Підготували та провели інструктаж «Поводження в разі виникнення 

надзвичайних ситуацій». Підготували матеріал «Алгоритм дій у разі виявленого 

підозрілого предмету». 

Інформація про проведені заходи з яскравими фотоматеріалами 

систематично розміщувалася на офіційному сайті коледжу. 

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. 

Співпраця з органами студентського самоврядування. 



 

Студентське самоврядування коледжу є невід’ємною частиною 

громадського самоврядування закладу освіти. Самоврядування студентів 

коледжу діяло відповідно до нормативних документів – Законів України «Про 

вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» та Положення про студентське 

самоврядування у коледжі та здійснювалося на рівні студентської групи, 

гуртожитку та коледжу.  

Проводилися засідання студентського парламенту та студентської ради 

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

оформлена вся необхідна документація. 

У 2022 році студенти коледжу брали участь та посідали призові місця у 

наступних різнорівневих олімпіадах, конкурсах та змаганнях: 

 Том’юк О., Дем’ян Є. - Міжнародний багатожанровий онлайн конкурс 

«GraceBestAward» - диплом ІІ ст, Львів, січень 2022 р. 

 Дунітраш В. - Міжнародний багатожанровий онлайн конкурс 

«GraceBestAward» - диплом І ст., Львів, січень 2022 р. 

 Мельничук С. - Міжнародний двотуровий  багатожанровий фестиваль-

конкурс «Зірковий драйв» диплом І ст. номінація «Народні майстри – 

декоративне мистецтво», Болгарія, лютий 2022 р. 

 Мельничук С. - Всеукраїнський фестиваль-конкурс образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва імені Г. Гараса «Вашківецькі 

візерунки 2022»,  диплом І ст.,  м. Вашківці. 

 Мельничук С. - Всеукраїнський дистанційний творчий марафон «Україна 

–це ми», диплом ІІІ ст., м. Кам’янка Черкаська обл. 

 Шкіндель Г., Гузій І.,- диплом ІІ ст. Стринадко А.,- диплом 3 ступеню, ІV 

Районний конкурс «Витинанка 2022». 

 Буряк І.,  ІV Районний конкурс «Витинанка 2022», диплом І ст. 

 Участь студентів у творчому челенджі Науково-методичного центру 

вищої та фахової передвищої освіти «Вишиванка – місток єднання 

минулого, сьогодення та майбутнього українців». 

 Участь в обласному флешмобі «Код нації» під гаслом «Вишиванка – 

духовна броня» - викладачі та студенти Ц.К. 



 

 Мельничук С.  –гран-прі, студентка III курсу ОМК у ІІ Міжнародному 

двотуровому фестивалі мистецтв   "AVANGARD" м. Харків. У номінації 

Декоративно-прикладне мистецтво. 

 Мельничук С. –гран-прі, студентка III курсу ОМК у ІІ Міжнародному 

дистанційному багатожанровому конкурсі   "GOLDSTAR" м. Рівне.У 

номінації Декоративно-прикладне мистецтво. 

 Щербань А., Колотило І., Міжнародний фестиваль мистецтв «Лютий фест 

2022», І місце.  

 Щербань А., Колотило І., Міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв 

«Феномен From Ukraine». 

 Палій І., Іпатій У., Горбан О., Кравчук Я., ІІ Всеукраїнський конкурс 

мистецтв «Різдвяна Україна». 

 Жмундул В.,III Всеукраїнський дистанційний конкурс образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва «БИТВА ЖАНРІВ-ART», назва 

конкурсної роботи «Архітектурний пейзаж» Київ, лауреат І ст. 

 Мельничук С., Міжнародний багатожанровий онлайн конкурс 

«GraceBestAward» - диплом І ст.,проект-витинанка «Буковинська 

наречена», Львів, січень 2022 р. 

 Івоняк В.,онлайн - виставка «Казкове Різдво», м. Луцьк,Імісце.Конкурс 

«Вашківецькі візерунки», подяка учасникам. 

 Кікіріца У.- Гран-прі, Бурштейн О., Кольберт В., ПроскурнякА., Грібов 

Д.- І місце. Всеукраїнський конкурс мистецтв «Мрії збуваються» у 

номінації Образотворче мистецтво. 

 Малиш О. - конкурс графічного мистецтва «Ex Libris», ВКПМ ім. В.Ю. 

Шкрібляка – ІІІ ДО, ІІ місце, 17.10 – 18.11- керівник Ткачук М. Конкурс 

графічного мистецтва «Ex Libris», ІІ місце, 17.10 – 18.11.2022 р. 

 Руснак Н.П.,Всеукраїнський конкурс  декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Мистецька Україна», серпень 2022 р. 

 Телекі К., Всеукраїнський конкурс  декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Золота осінь», гран-прі, листопад 2022 р. 



 

 Науменко Ю., лауреат І ступеня, Всеукраїнський конкурс «Битва жанрів 

Art», 2022 р. 

 Кузьменюк С., І місце,V Всеукраїнський двотуровий конкурс «Битва 

жанрів». 

 Волочій С., І та ІІ місце,VІІ Міжнародний двотуровий конкурс 

«YulaArtFast». 

 Кусяк І. 303 група учасник першого Міжрегіонального бієнале 

«Акварелія», м.Чернівці. 

 Григорець Л., 2 дс (І місце), Всеукраїнський конкурс «Вашківецькі 

візерунки», 22.04.2022 р. 

 Федюк О., бакалаври (1 місце), Міжнародний конкурс «Goldenworld-

2022» 

 Телекі К.учасниця обласної виставки «Моя квітуча Україна», м.Чернівці,  

«Вернісаж». 

Керівниками конкурсних робіт та мистецьких акцій були: Зіновія Сірецька, 

Віра Андрич, Ольга Мицкан, Галина Воробйова, Галина Запорожець, Андріана 

Фединчук, Михайло Шутурма, Марина Задорожна, Іванна Дуркіна, Олександр 

Марковський. 

Керівниками всеукраїнських олімпіад, науково-дослідних робіт, онлайн-

олімпіад були: Василь Кузик, Мирослава Загул, Марія Слобідчук, Марія 

Козубовська, Наталія Гордейчук, Ольга Гулей 

Національно - патріотичне виховання: 

На виконання місії коледжі велася постійна робота з формування 

середовища для становлення духовного світу молоді через виховання почуття 

національно–патріотичного обов’язку та пошани до історичної пам’яті. 

Протягом 2022 року проведенозаходи присвячені героїчним подвигам 

українських воїнів та, зокрема, загиблого випускника Вижницького коледжу 

2013 року Романа Скульчука, виховна година історичної правди «Соборність 

рідної землі – основа нації й держави», година історичної пам'яті, присвячена 

подіям під Крутами «Спом’янімо тую славу, що дісталась нам з під Крут», 

патріотичний захід до Дня героїв Небесної сотні «Сила незламного духу», 



 

година патріотичного виховання «Гордість і душа держави, її надія і оберіг – це 

захисники України», година патріотичного виховання «Події, що змінили долю 

України» до Дня гідності та свободи та ін. 

В рамках загальнодержавного проєкту «Місце шани та вдячності» 

облаштовано інформаційний стенд,  присвяченого захисникам та захисницям 

України, які брали або беруть участь у російсько-українській війні. 

У Міжнародний день грамотності та щорічний День української писемності 

та мови здобувані освіти та педагогічні працівники долучились до проведення 

Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності «Україна в нас одна», 

патріотичного флешмобу «Вишиванка - символ миру і надії» присвячений 

Всесвітньому Дню вишиванки, відвідували музеї декоративно-прикладного 

мистецтва коледжу та музей старожитностей та етнографії Буковинської 

Гуцульщини. 

Слід відзначити волонтерську діяльність педагогічного та студентського 

колективів, яка була висвітлена на каналі Суспільне Буковина. 

Благодійна і волонтерська діяльність 

З першого дня повномасштабного вторгнення російської федерації на 

територію України, колектив викладачів та працівників коледжу обєднався 

навколо єдиної мети – допомога Силам територіальної оборони та ЗСУ, а також 

ВПО. Було розгорнуто в приміщеннях гуртожитку кімнати для виготовлення 

вареників, пельменів, голубців. В кузні коледжу виготовляли металеві захисні 

«їжаки», буржуйки, в столярній майстерні – ліжка для переселенців в 

гуртожиток. В спортивному залі та  актовій залі плели маскувальні сітки, а в 

аудиторіях, і навіть вдома виготовляли кікімори. 

Студентський і педагогічний колективи коледжу долучились до 

Всеукраїнської благодійної акції «Смілива гривня», організованої 

Національним банком України. 

За цей період надавалася благодійна допомога для потреб ВПО що 

проживають в гуртожитку, через благодійні організації не тільки України, але й 

з-за кордону (Італії, Франції, Румунії, Польщі) 



 

Обладнано кімнати для зберігання продуктів харчування, одягу, ліжок та 

матрасів. 

В березні місяці колектив викладачів та працівників доєднався до збору 

коштів на тепловізор для працівника коледжу якого мобілізували до лав ЗСУ в 

сумі 24000грн. 

Випускницею коледжу Олійник Віолеттою було організовано аукціон з 

продажу авторського кольє, перемогу здобула жінка з Гостомеля. Сума коштів 

склала 169550 грн та 531 долар США. За ці кошти було закуплено зимовий одяг 

на суму 156 тис грн, на решту зимове взуття для військових. 

Щороку студентський актив коледжу тісно співпрацює з ГО «Волонтери 

Вижниці» та молодіжним активом міста. Зі ініціативи студентів коледжу 

проводяться акції та заходи для молоді у місті. Волонтери коледжу є активними 

учасниками щорічних благочинних акцій та міських заходів, зокрема: 

 Участь студентської молоді в акціях: «Ми разом», спрямованій  

на допомогу пораненим військовим; «3 вірою в серці», спрямованої на 

підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників 

і волонтерів, які працюють в зоні бойових дій.  

 виготовлення сувенірів для бійців Збройних сил України  

(до дня Збройних сил України). 

 концерт з музичним виконавцем Олександром Квартою,  в рамках 

благодійної підтримки для ЗСУ зібрано кошти в сумі 2400грн. 

 Участь студентської молоді в акціях: «Ми разом», спрямованій на  

допомогу пораненим військовим; «3 вірою в серці», спрямованої на підтримку 

захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і 

волонтерів, які працюють в зоні бойових дій. 

 Ініціатива «Студентське самоврядування в Дії» (зустріч голови СП  

Думич С. з  представниками Молодіжної ради  Чернівецької ОВА та 

Національної асамблеї студентів України. 

 Відкрита зустріч із волонтерами та представниками громадського  

об’єднання «Волонтери Вижниці», активізація практики волонтерської роботи 

здобувачів освіти. 



 

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 20650 примірників 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. 

Призначення бібліотеки навчального закладу – стимулювання студентів до 

читання, до пошуку інформації для успішного навчання. 

Значна увага приділялась обслуговуванню студентів І курсу, оформлена 

книжкова виставка «Учітеся, брати мої, думайте, читайте»,орієнтована на 

нових студентів. З метою розширення бібліотечно-бібліографічного 

обслуговування студентів проведено «Тиждень першокурсника». 

У бібліотеці оформляються тематичні, інформаційні, ілюстративні 

книжкові виставки, які сприяють інтелектуальному розвитку читачів та 

популяризації бібліотечного фонду: 

 Ми українці: сильні та незламні; 

 Не згасне в серці пам'яті свіча; 

 Модернова галичанка(140 р. О. Кульчицької ); 

 Живе відчуття доби(М. Бойчук – 140 р.); 

 Розвивайся й далі, мово наша рідна, і про нас нащадкам вістку 

донеси; 

 Вистояли на Майдані – переможемо у війні (День гідності і свободи); 

 Лицарі сонця (День Збройних сил України); 

 «Як хто посіє в юності, так пожне в старості» (300 років Григорія 



 

Сковороди); 

Бібліотека ВФКМД працює над проєктом «120 випускників– 120 років 

успіху» до 120 річниці навчального закладу.В рамках цього проєкту 1 грудня 

2022 р. проведено зустріч з випускницею навчального закладу Світланою 

Лазоряк, яка працює художником - дизайнером в українському ювелірному 

домі OBERIG . 

Постійно доповнюється тематичний альбом публікацій в періодичній пресі 

«Вижницький коледж прикладного мистецтва:  історія і сьогодення». 

4. Спортивна діяльність, фізкультурно-оздоровча та 

спортивно-масова робота за 2022 н.р. 
Фізична культура і спорт у коледжі базується на державних стандартах 

освіти, спрямованих на забезпечення науково-обгрунтованих норм рухової 

активності здобувачів освіти з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня 

фізичного і психічного розвитку та розроблення відповідно до Законів України 

«Про фізичну культуру і спорт», «Про вищу освіту», Положення МОН України 

«Про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних 

закладах», «Концепції розвитку щоденного спорту в закладах освіти», Наказ 

МОН України, Міністерства молоді та спорту України від 27.10.2021 р. № 

146та Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і 

спорту на період до 2024 року, затвердженої Постановою кабінету міністрів 

України від 01.03.2017р. № 115. 

 Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота виконується згідно 

річного та помісячного плану роботи коледжу.  

 Викладачі фізичного виховання  протягом 2022 навчального року брали 

активну участь в обласному методичному об’єднанні керівників та викладачів 

фізичного виховання, де ознайомлювались з організацією навчально-виховного 

процесу, фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою, спортивно-

матеріальною базою, переглядались та обговорювались онлайн заняття. Також 

для підвищення свого професійного рівня, впровадження в навчальний процес 

інноваційних технологій та практик брали участь у Всеукраїнських онлайн-

конференціях та веб-семінарах.     



 

 В рамках заходів національно-патріотичного виховання молоді відбулося 

сходження на г. Петрос і підняття на її вершині Державного прапора 

України з автографами бойового підрозділу “Кракен”, туристично-

оздоровчі походи на "Смугарські водоспади", гору Говерла, 

  В рамках заходів «Олімпійського місяця» відбувся традиційний 

туристично-оздоровчий похід в «урочище Лужки», «перевал Німчич», 

«Протяте каміння», «Соколине око», «Смугарські водоспади». 

 На виконання заходів наказу МОН України № 1141/4088 від 27.10.2021р. 

«Про затвердження Концепції розвитку щоденного спорту в закладах 

освіти» та плану спортивно-масової роботи в коледжі з метою покращення 

рухової та фізичної активності студентів коледжу, посилення мотивації до 

систематичних занять фізичною культурою і спортом 4 лютого 2022 р. 

була проведена поїздка на гірськолижний курорт «Мигово». 

 Успішно в змаганнях чемпіонату області з шахів серед юнаків та дівчат 

закладів фахової передвищої освіти в онлайн режимі виступили збірні 

команди коледжу. В команді юнаківГригорук Петро став абсолютним 

чемпіоном першості області, вигравши всі партії. Також великий внесок в 

загальну командну перемогу вніс Перерва Михайло ставши переможцем в 

командній першості. В підсумку команда коледжу набрала найбільшу 

кількість балів і зайняла I загальнокомандне місце. Збірна команда дівчат 

в складі Бенько Антоніни  та Тіней Анастасії  – посіли II місце, 16 червня 

2022 р. 

 в День Збройних Сил України відбувся І обласний турнір з шахів, пам‘яті 

колишнього студента коледжу Романа Скульчука, участь в обласній 

спартакіаді з шахів- Григорук Петро - І місце, Тіней Анастасія - І місце, 

Бенько Антоніна.  

 До Дня Святого Миколая в спортивному залі Вижницької гімназії 

відбувся турнір з волейболу серед дівчат. Переможцем II турніру стала 

збірна команда дівчат III ДО та ХВ. У грі за III місце перемогу отримала 

збірна команда І курсу над командою IV ОМК.  

 в м. Чернівці на стадіоні "Буковина", відбувся Відкритий кубок Чернівців 



 

з легкої атлетики. У змаганнях взяли участь спортсмени Чернівецької, 

Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. В цих 

змаганнях виступили студенти Вижницького фахового коледжу мистецтв 

та дизайну імені Василя Шкрібляка. Іван Кусяк, студент 403 групи 

першого (бакалаврського) рівня освіти, став чемпіоном в бігу на дистанції 

3000 метрів і був нагороджений грамотою та медаллю Управління по 

фізичній культурі та спорту Чернівецької міської ради. 

 відбувся VII Кубок директора коледжу з міні-футболу серед збірних 

команд студентів, учнів та викладачів коледжу. Турнір проводився за 

підтримки директора коледжу та обласної профспілки працівників ЖКГ 

МП, призовий фонд турніру складав 2000грн, кошти з нього були 

перераховані на Благодійний Фонд Сергія Притули для підтримки ЗСУ. 

  в м. Чернівці на спортивному майданчику Чернівецького ЗЗСО №25 

відбулися змагання з міні-футболу серед дівчат закладів передвищої 

фахової освіти. 

5. Господарська діяльність,  матеріально-технічне 

забезпечення та діяльність гуртожитку 

За звітний період проводилась цілеспрямована робота зі зміцнення 

матеріально–технічної бази, покращення умов для проведення освітнього 

процесу. За рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету і 

благодійних внесків виконано поточні ремонти навчальних приміщень коледжу 

та студентського гуртожитку, мереж енергозабезпечення.З метоюполіпшення 

організації праці зі створення здорових і безпечних умов роботи тапроведення 

освітянського процесу й дотримання техніки безпеки всі обов'язкипрацівників 

закладу щодо виконання Закону України «Про охорону праці», усіпитання 

відповідності умов для дотримання техніки безпеки та охорони 

працірегламентують такі документи: 

 паспорт санітарно-технічного стану коледжу; 

 актиготовності закладу до нового навчального рокута 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.  

У корпусі № 2 с. Виженка протягом  2022 року було: 

 замінено електропроводку та лампи на енергозберігаючі; 

 закуплено дрова, вугілля та пилети на весь опалювальний сезон; 

 поштукатурено  піч та комин котельні; 

 зроблено косметичний ремонт стін корпусів №2 та котельні с.Виженка; 

 переобладнано майстерню та аудиторію під укриття № 002 і № 001; 

У 2022 було замінено сходи  та поштукатурено стіни  в укритті № 003. 

Проведено підготовку та поточний ремонт аудиторій та кабінетів до 

нового 2022-2023 навчального року корпусу № 1.Також замінено димохідну 

трубу у котельні даного корпусу. У газовій котельні зроблено косметичний 

ремонт приміщення, встановлено новий пожарний щит з інвентарем. Проведено 

повірку коректора, лічильника та сигналізатора газу. Заключено договір на 

постачання газу на 2022-2023 р. 

Проведено капітальний ремонт автомобіля УАЗ з метою передачі для 

потреб ЗСУ. 

Дирекція Вижницького коледжу спільно з Чернівецькою обласною радою 

взяла безпосередню участь в реалізації спільного проекту – «Облаштування 



 

волейбольного поля та благоустрій для студмістечка», а саме підготовка та 

залиття бетонною сумішшю площадки для волейбольного поля, встановлено 

стійки-тримачі для волейбольної сітки та банер, всі інші види робіт виконувала 

підрядна організація.   

Гуртожиток Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені 

Василя Шкрібляка - це чотириповерхова будівля, площею 2424 кв.м. 

У приміщенні гуртожитку створені належні соціально-побутові умови для 

комфортного проживання мешканців. Кімнати укомплектовані необхідними 

меблями: ліжками, тумбочками, шафами, столами та стільцями для проживання 

по 2-3-4 особи. Цьогоріч змінилася щільність поселення студентів, в зв’язку з 

проживанням в гуртожитку ВПО.  

Першочергово місця у гуртожитку надаються іногороднім студентам; 

студентам, які відносяться до пільгових категорій та студентам нового набору. 

При наявності вільних місць, заселяються також студенти старших курсів. 

Протягом 2022 року в гуртожитку проживало 139 студентів, з них: 

 I курсу –  26,  

 II курсу –  31,  

 III курсу –  33,  

 IV курсу –  24,  

 ОР бакалавр – 25,  

 студентів інших навчальних закладів – 3, 

  ВПО – 42 особи,  

 сімейних – -12.  

 Всього 196 осіб. 

З початку війни гуртожиток став тимчасовим прихистком для 460 осіб, що 

втікали від бойових дій, з них - 42 особи проживали постійно, протягом цілого 

року. 

За звітний період було здійснено наступні види робіт: 

 поселення студентів у гуртожиток; 

 підготовка кімнат для ВПО; 



 

 переобладнання студентських аудиторій №208, №210 під житлові 

кімнати для ВПО, виготовлення дерев'яних ліжок працівниками 

закладу; 

 звільнення та переобладнання складських приміщень під житлові 

кімнати; 1 кімната на І поверсі та 2 кімнати на ІІ поверсі, з 

наступним штукатуренням стін шпаклівкою, демонтаж старих 

дерев'яних вікон та установкою нових пластикових (3 шт.). 

 демонтаж старих дерев'яних вікон та установка нових пластикових 

(2 шт.) в кімнаті №106; 

 облаштування «укриття»: демонтаж проржавілих труб, вивезення 

сміття, прокладання каналізаційних труб, засипка щебенем, 

монтування бетонної підлоги, побудова перегородок для туалетів, 

штукатурка перегородок, побілка, установка столів, стільців, бочок з 

водою, проведення телефонного зв’язку та інтернету; 

 облаштування «аварійного виходу №2», встановлення металевих 

дверей; 

 облаштування душової та туалету на ІІ поверсі: штукатурка стін, 

побілка, проведення пластикових труб, заливка бетонної підлоги, 

укладання керамічної плитки, встановлення 2 умивальників, 

елетробойлера (на 50 літрів води), 2 унітазів, перегородок та дверей 

з ОСБ, покраска батарей, віконних рам та труб; 

 облаштування душової на І поверсі (встановлено новий бойлер на 

100 л води); 

 діагностика та ремонт опалювалної системи: промивка та заміна 

тріснувших секцій батарей в кімнатах № 106, 107,111, 115, 116, 206, 

208, 210, 214, 306, 314, 321, 406, 414, заміна труб на батареї в кімнаті 

№106 - 2 шт., в нових кімнатах – 3 штуки; 

 замірювання та замовлення нових пластикових вікон – 6 штук; 

 поточні ремонти електромережі за запитами мешканців гуртожитку; 

 заливка бетонних сходів: пожежний вихід у двір, входу в музейне 

приміщення, в приміщення позаду їдальні; 



 

 волонтерська діяльність: прийом та видача гуманітарної допомоги 

для ВПО, укладання запитів на потреби ВПО, складання списків 

ВПО для Вижницької ОТГ. 

В літній період проведено санітарну обробку кімнат, частково здійснено 

поточні ремонти сходових приміщень та коридорів. 

Адміністрація навчального закладу докладає багато зусиль щодо 

покращення житлово-побутових умов проживання мешканців гуртожитку. 

6. Створення належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, дотримання прав працівників відповідно 

до законодавства про працю  
Наказами по коледжу у 2022 році були визначені відповідальні за охорону 

праці, за пожежну безпеку, цивільний захист, електробезпеку, газове 

господарство, створена постійно діюча комісія з питань охорони праці. В 

кожному кабінеті, майстерні, службових приміщень, визначені особи, 

відповідальні за дотримання правил безпеки, профілактики травматизму 

учасників освітнього процесу, створення безпечних умов праці і навчання та 

пожежної безпеки. 

Питання охорони праці стосується всіх напрямів діяльності та всіх без 

виключення учасників освітнього процесу.Робота з охорони праці в коледжі 

організована згідно із Законами України «Про охорону праці», «Про пожежну 

безпеку», «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти». Запровадження 

воєнного стану, активні бойові дії змінили звичний порядок речей. Системні 

зміни до трудового законодавства України внесено Законом України «Про 

організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15 березня 2022 

року . 01 липня 2022 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин», що змінив 

певні положення зазначеного раніше Закону, а також Положення Кодексу 

законів про працю України. 26 вересня 2022 року прийняті зміни до Закону 

України «Про зайнятість населення». 

Відповідно до вимог нормативних документів, у навчальному закладі 

Службою охорони праці розроблено  документацію з питань дотримання 

https://ips.ligazakon.net/document/view/T222136?utm_source=jurliga.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=jl01
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безпеки та охорони праці, затверджено Положення про службу охорони праці, 

створені й діють комісії з навчання та перевірки знань з охорони праці, 

програми навчання, плани-графіки проведення навчання та білети для 

перевірки знань, перезатверджені та введені в дію інструкції з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності. Робота служби з охорони праці здійснюється 

відповідно до плану роботи коледжу. На початок 2022 навчального року були 

оформлені всі необхідні дозвільні документи на проведення навчальних занять 

у кабінетах та приміщеннях підвищеної небезпеки, проведено обстеження і 

складено акти щодо надійності кріплення установленого спортивного 

інвентарю і спортивного обладнання в спортивній залі, на новообладнаному 

спортивному майданчику, вжито дієвих заходів щодо приведення фонду 

захисних споруд цивільного захисту коледжу у готовність до використання за 

призначенням. Складено акти оцінки стану готовності захисних споруд 

цивільного захисту ПРУ № 96050, найпростіших укриттів під корпусом 1 і у 

корпусі 2 с.Виженка, зареєстровано Паспорт безпеки Коледжу. 

На початок навчального року виданий Наказ   №225/3 від 26.06.2022 р. 

«Про підготовку до нового навчального року». Призначено відповідальних за 

організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час 

освітнього процесу та в поза аудиторний час, попередження травматизму тощо. 

 Заклад працює з дотриманням профілактичних заходів в умовах 

карантину відповідно до Постанови МОЗ № 50 від 22.08.2020 р. «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-19)» та у 

зв’язку поширенням коронавірусної хвороби  COVID-19Постанови МОЗ № 55 

від 22.09.2020 р. «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах 

освіти на період карантину). Також були враховані оновлені інструктивно-

методичні матеріали щодо порядку підготовки закладу освіти до нового 

навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану. 

Розроблено та введено в дію інструкції №68 «Щодо дій медичної сестри під 

час екстреного облаштування місць для тимчасового перебування осіб, які 

вимушені покинути місця постійного проживання у зв’язку з військовою 



 

агресією російської федерації», № 69 «Інструкція психолога коледжу», №70 

«Інструкція чергового гуртожитку», № 71 «Щодо створення безпечного 

освітнього середовища в коледжі в разі виникнення надзвичайних 

ситуаційтехногенного характеру», № 72 «З надання першої долікарської 

допомоги».  

Навчальні приміщення забезпечені первинними засобами пожежогасіння, 

у спеціально відведених місцях розміщені плани евакуації та план дій на 

випадок пожежі. Проведено перевірку евакуаційних виходів, коридорів, 

тамбурів, відремонтовано сходи до укриттів, облаштовано другий вихід з ПРУ, 

розроблено плани евакуації для ПРУ та найпростіших укриттів, проведено 

практичні заняття з відпрацюванням планів евакуації в надзвичайних ситуаціях 

при оголошенні «Повітряна тривога» , в тому числі і з тимчасово переміщеними 

особами.Заклад забезпечений засобами пожежогасіння в кількості 24 

шт.вогнегасників; в наявності 5 щитів з первинними засобами пожежогасіння 

та 1 пожежна водойма.  

З  працівниками закладу,  здобувачами освіти та їхніми батьками 

проводяться всі види інструктажів,  облік яких ведеться у журналах за 

встановленою формою. Облік інструктажів викладачі ведуть у журналах на 

сторінці техніки безпеки. 

Питання охорони праці,   безпеки життєдіяльності здобувачів освіти під 

час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці  обговорювалися на 

виховних годинах у групах. Матеріали для проведення тематичних виховних 

годин такі як «Алгоритм дій у разі виявлення предмета, схожого на вибуховий 

пристрій», «Алгоритм дій у разі виявлення підозрілого предмета», 

«Профілактична робота із запобігання травматизму на залізничному 

транспорті», «Правила безпечної поведінки у надзвичайних ситуаціях- якщо 

стався вибух, під час повітряної небезпеки, при проведенні  тимчасової 

евакуації цивільного населення з небезпечної зони»,  готувались і розсилались в 

групу кураторів. На батьківських зборах  проводилась роз’яснювальна робота 

щодо  забезпечення  студентів світловідбиваючими елементами на одязі для 



 

забезпечення безпеки пересування в темну пору доби, правил дорожнього руху, 

правил поведінки на зупинках та  ін. 

Значна увага приділяється попередженню травматизму серед здобувачів 

освіти та працівників закладу.  

Медичне обслуговування студентів у коледжі проводить медична сестра. 

Щорічно студенти проходять медичне обстеження  лікарями Вижницької ЦРЛ 

або за місцем проживання. Відповідно до результатів медичного огляду 

студентів, на підставі довідок лікувальної установи у закладі формуються 

спеціальні медичні групи для занять фізичною культурою на навчальний рік. 

Відповідно до цих списків видається наказ по закладу.  

В коледжі  проводиться робота щодо профілактики захворюваності 

студентів на COVID, ГРВІ та грип, інші інфекційні та кишкові захворювання. 

Медичні препарати частково є в наявності (проти розладу ШКТ шлунково-

кишкового тракту, гіпотонічні, протибольові, для зняття високої температури, 

перев’язувальні матеріали, звичайний та електротонометр, глюкометр та ін.). З 

цією ж метою проводиться провітрювання навчальних кабінетів, вологе 

прибирання приміщень, поновлюється вміст дезинфікаторів, контролюється 

дотримання студентами особистих гігієнічних правил та норм.  

 Кожного дня проводиться скринінг температури в кімнатах гуртожитку 

та аудиторіях, відповідно до вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні 

правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів 

та організації навчально-виховного процесу» 

Згідно з річним планом роботи навчального закладу сплановано і 

проведено  Тиждень безпеки дорожнього руху «Безпечна дорога додому». 

У 2022  році були проведені спеціальні об’єктові тренування з питань 

цивільного захисту, з питань першої допомоги постраждалих за участю 

організації Червоного Хреста . Регулярно проводяться тренування з евакуації 

студентів та працівників у випадках пожежі та інших техногенних та 

природних ситуаціях, під час сигналу «повітряна тривога».Всі заходи 

проводились згідно наказів по коледжу за підписом директора. По закладу за 

рік  видано 19 наказів з питань охорони праці. Навчання з питань охорони праці 



 

та безпеки життєдіяльності пройшли 4 особи з адмінперсоналу, допуски до 

роботи має весь персонал, який обслуговує котельні 12чол. 

Із запланованих 49360грн.( 0,5% фонду оплати праці за попередній рік)у 

2022р.наприведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-

правових актів з охорони праці витрачено 77400грн. 

Освітній процес у закладі відбувається з дотриманням усіх 

протиепідемічних заходів. В умовах збройної агресії росії проти України 

коледж продовжує активно працювати на розвиток творчих здібностей молоді, 

забезпечуючи їй всебічну підтримку.  

7. Забезпечення стійкого фінансово–економічного становища 

та ефективне управління майном 
Бухгалтерська служба коледжу відповідно до Бюджетного кодексу 

України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», наказів Державного казначейства України дотримувалася єдиних  

вимог до складання фінансової та бюджетної звітності, кошторису доходів і 

видатків на 2022 рік та змін до нього. Виконання кошторисів, планів асигнувань 

загального фонду місцевого бюджету, планів спеціального фонду, планів 

використання бюджетних коштів, помісячних планів використання бюджетних 

коштів здійснювалося наростаючим підсумком з початку року. Коледж 

розпоряджався коштами відповідно до кошторису та змін до нього, які 

затверджені Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА. В управління 

Державної казначейської служби України в місті Чернівцях Чернівецької 

області надавалися щомісячні звіти щодо дебіторської та кредиторської 

заборгованості та квартальні звіти про надходження та цільове використання 

коштів загального фонду місцевого бюджету, спецфонду, спонсорської 

допомоги. Протягом звітного періоду відбувалося своєчасне подання до 

Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Чернівецької 

ОДА, органів державного казначейства, державної фіскальної служби, 

статистики та інших державних органів, яким законодавством України надане 

право контролю за відповідними напрямами діяльності коледжу, необхідної 

фінансової та статистичної звітності. Подання статистичної та податкової 



 

звітності проводилося згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» та інших законодавчих і нормативних актів у 

встановлені терміни. Звітність коледжу є достовірною, дає чітке і повне 

уявлення про його майновий стан та результати діяльності. 

Фінансова діяльність коледжу здійснюється в межах чинного 

законодавства України, згідно з кошторисом та штатним розписом, 

затвердженими Департаментом освіти і науки Чернівецької ОДА. 

Так, на 2022 рік було затверджено кошторис за загальним фондом 

державного бюджету в сумі 18034151 грн.  

Відповідно до плану використання асигнування з місцевого бюджету були 

спрямовані на виплату:   

1. Заробітна плата в сумі 11842594 грн. 

- в т.ч. матеріальна допомога на оздоровлення – 356196.98 

грн.(педагогічним працівникам) та 5265.00 грн.( працівникам 

бібліотеки);  

- грошова винагорода за сумлінну працю педагогічним працівникам – 

86308.97 грн.; 

- премії фахівцям та робітникам до професійних свят в сумі– 45657.00 

грн.; 

- матеріальна допомога іншим працівникам – 70392.00 грн. 

2. Нарахування на заробітну плату – 2669986 грн.; 

3. Грошова компенсація вартості харчування студентам з числа дітей-сиріт 

– 98934 грн.; 

4. Виплата стипендії – 1847735 грн.; 

5. Оплата теплопостачання – 50000 грн.; 

6. Оплата водопостачання та водовідведення – 83176 грн.; 

7. Оплата вартості спожитої електроенергії – 240000 грн.; 

8. Оплата вартості спожитого газу та транспортування газу – 452338 грн.; 

9. Придбання вугілля і дров – 370000 грн. 

10.  Оплата придбання товароматеріальних цінностей – 121272 грн.; 

11. Оплата ослуг програмного забезпечення –36800 грн.; 



 

12.  Виплачено грошову компенсацію на придбання навчальної літератури 

студентам з числа дітей-сиріт в сумі 11164 грн. 

Асигнування з місцевого бюджету надходили вчасно і в повному 

обсязі. 

За спеціальним фондом державного бюджету було затверджено 

кошторис в сумі 1414844 грн.в т.ч. 

 за рахунок надходжень від плати за навчання в сумі 454501 грн.; 

 надходжень від господарської діяльності – 756497 грн.; 

 оренди майна – 2 грн.; 

 перехідний залишок коштів  за 2021 р становив 203844 грн. 

Залишок за спеціальним фондом на 01.01.2023 року становить 748107 

грн. 

Фактично надійшло за спеціальним фондом коштів в сумі -1544641  грн в 

т.ч. 

 плати за навчання – 658963 грн; 

 господарської діяльності – 885675 грн.; 

 оплата вартості проживання у гуртожитку – 857392 грн.; 

 виручка музею – 26570,00 грн.; 

 оренди майна – 2,58 грн.; 

 вартість підготовчих курсів–18200,00грн; 

 студенські квитки,дипломи – 14510 грн. 

За 2022 рік за спеціальним фондом кошторису було використано 

кошти в сумі 1000377 грн з них: 

 на оплату праці – 575655 грн.; 

 нарахування на оплату праці – 133474 грн.; 

 придбання товарно-матеріальних цінностей – 92069 грн.; 

 оплату послуг – 60774 грн.; 

 оплату відряджень – 3750 грн.; 

 Вивіз ТПВ – 28264 грн.; 

 Оплата теплопостачання– 11000 грн; 

 Оплата водопостачання та водовідведення– 5998 грн; 



 

 Оплата вартості спожитої електроенергії– 88125 грн; 

 Оплата податків – 1287 грн; 

За іншими джерелами власних надходжень надійшло 68040 грн. з 

них 31800 грн. – благодійні внески, 36240 грн. – іменна стипендія. 

За 12 місяців 2022 р. вказані кошти були: 

 використані для виплати іменної стипендії в сумі 42570,00 грн.; 

 придбання товаро-матеріальних цінностей на суму 47338 грн.; 

 оплата послуг на суму 9060 грн.; 

Перехідний залишок коштів за іншими джерелами власних надходжень 

станом на 01.01.2023р. становить 6928,15 грн. 

В коледжі постійно контролюється збереження державного майна. Всі 

матеріальні цінності закріплені за матеріально–відповідальними особами за 

місцем їх знаходження. Для виявлення фактичної наявності та умов збереження 

матеріальних цінностей станом на 1 листопада 2022 року була проведена 

інвентаризація згідно з Інструкцією з інвентаризації матеріальних цінностей, 

розрахунків та інших статей балансу бюджетних установ згідно з чинним 

законодавством. 

8. Додержання прав і законних інтересів осіб з особливими 

потребами 
Упродовж звітного періоду особлива увага приділялася дотриманню прав і 

законних інтересів осіб з особливими освітніми потребами. Так, у 2022році до 

складу студентів коледжу денної форми навчання зараховано: 4 дітей– 

інвалідів, якій не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, та 5дітей 

учасників бойових дій (АТО), 3 осіб з числа взятих на облік внутрішньо 

переміщеної особи, 1 особа напівсирота та 3 осіб з багатодітних сімей.  

Стипендіальне забезпечення студентів – осіб з числа пільгових категорій в 

коледжі здійснюється відповідно до чинного законодавства, зокрема, постанови 

Кабінету Міністрів України № 1256 від 02.12.2021 р. «Про внесення змін до 

Порядку призначення і виплати стипендій», постановою Кабінету Міністрів 

України № 1045 від 28.12.2016 р. «Деякі питання виплати  соціальних 

стипендій студентам навчальних закладів» та Правилами призначення і виплати 



 

стипендій студентам Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну 

імені Василя Шкрібляка. У 2022 році соціальні стипендії отримали: студенти із 

числа дітей– інвалідів на суму 3560 грн., студенти з числа дітей–сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, на суму 140251 грн., студенти з числа 

внутрішньо переміщених осіб на суму 7 120 грн., студенти з числа осіб з 

малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу, на суму 64 080 

грн., студенти з числа дітей учасників бойових дій (АТО), на суму 40549 грн. 

Здійснено виплати: на харчування студентів з числа дітей–сиріт, що 

перебувають на повному державному утриманні, на суму 98 934 грн. 

Серед випускників коледжу 2022 року було 3 особи пільгових категорій, 

серед них: 2 особи з числа сиріт на повному державному утриманні, 1 дитина – 

інвалід з дитинства. 

На сьогодні в коледжі навчається 3 особи з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 6 осіб з числа дітей-інвалідів; 14 осіб з 

числа дітей учасників бойових дій (АТО), 3 особи з числа внутрішньо 

переміщених осіб, 5 осіб – напівсиріт, 39 осіб із багатодітних сімей; 3 особи – з 

малозабезпечених сімей, які отримують державну допомогу. 

9. Дотримання умов колективного договору, Статуту 

коледжу  
Здійснення політики соціального партнерства і діалогу суб’єктів освітньої 

діяльності є одним із стратегічних напрямків розвитку коледжу у відповідності 

до його Статуту. Виходячи з цього, колективні домовленості ґрунтуються на 

забезпеченні балансу інтересів трудового колективу і адміністрації. За період 

дії Колективного договору на 2022–2024 рр. (із змінами і доповненнями) 

адміністрація коледжу дотримувалася положень щодо освітньої діяльності; 

організації праці та трудових відносин; оплати та стимулювання праці; умов та 

охорони праці; соціального та побутового забезпечення; забезпечення 

діяльності профспілки тощо. На виконання зобов’язань адміністрації щодо 

впровадження системи інформування трудового колективу про результати 

економічної діяльності та фінансовий стан закладу, виконання соціальних 

програм та перспективи його розвитку на сайті коледжу оприлюднено звіт 



 

директора за 2021 рік щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і 

науки України, річний звіт про результати фінансової діяльності, звіти про 

використання коштів в розрізі бюджетних програм, кошторис на 2021 рік, 

штатний розпис на 2021 рік. Публічний доступ до такої інформації дозволяє 

здійснювати контроль за видатками на матеріальнестимулювання персоналу, 

передбаченими загальним і спеціальним фондами кошторису, за реалізацією 

управлінських рішень. 

У зв’язку з перейменування коледжу,  розроблений Статут у новій 

редакції, який був схвалений Загальними Зборами трудового колективу і 

надісланий до Міністерства освіти і науки України. 20грудня 2022 року Статут 

був затверджений, були вжиті заходи щодо державної реєстрації.  Відповідно 

пункту 2 доповнено види діяльності в частині здійснення освітньої діяльності, 

визначивши основним видом діяльності у сфері фахової передвищої освіти. 

10. Захист інформації відповідно до законодавства 

Протягом звітного періоду адміністрація коледжу вживала заходів щодо 

забезпечення захисту персональних даних працівників та студентів коледжу на 

всіх етапах їх обробки, з урахуванням вимог законодавства у сферах захисту 

персональних даних, інформаційної безпеки.  З метою забезпечення безпеки 

обробки персональних даних вживалися заходи захисту, у тому числі щодо 

виключення несанкціонованого доступу до персональних даних, модифікації, 

знищення, копіювання, поширення інформації. У зв’язку із цим обробка 

персональних даних здійснюється виключно співробітниками, які підписали 

зобов’язання про нерозголошення персональних даних, що стали їм відомі в 

результаті виконання своїх трудових обов’язків. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що політика 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайнуспрямована  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 

Департаментом освіти і науки Чернівецької ОВА, виконання положень Статуту 

освітнього закладу, показників ефективності використання державного майна 

за період з 01 січня по 31 грудня 2022 року обговорений на засіданні профкому 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну імені Василя Шкрібляка. 

 

Директор коледжу                                   Роман ГАВРИЛЮК 
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