
Звіт про діяльність 

Вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну 

імені Василя Шкрібляка у 2022 році 

        Коледж здійснює освітню діяльність за ОКР молодший спеціаліст і ОПС  

фаховий молодший бакалавр за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; за 

денною формою навчання. 

 Контингент студентів коледжу станом на вересень 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. 

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 58  науково-педагогічними 

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

них 4 – випускаючі. 

Якісний показник педагогічного колективу: 



 Кандидатів наук – 3; 

 Спеціалістів вищої категорії – 33; 

 Викладачів-методистів – 27; 

 Спеціалістів – 1; 

 Викладачів загальноосвітніх дисциплін  – 15 ; 

 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. 

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. 

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). 

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 

проведено заходи 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 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.  

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. 

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: 

Викладачами циклових комісій організовано та проведено:  

Осінній пленер «Стежками Володимира Воронюка»,  

Регіональний конкурс «Творчий край», Конкурс «Eх Libris»,  

Організовано та проведено ІV Районний конкурс «Витинанка 2022».  

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 2022 р. був проведений підсумок конкурсу «Педагогічний ОСКАР-

2022». 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. 

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: 

 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. 

 

 



9. Підтримка фінансово-економічної стійкості 

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. 

Підсумовуючи все вищенаведене, можна сказати, що політика Вижницького 

фахового коледжу мистецтв та дмзайну 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  
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