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Освітня діяльність  в Інституті здійснюється на підставі чинного 

законодавства України з питань освіти, зокрема Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту»,  нормативних актів 

Міністерства освіти і науки України,  Статуту Вінницького інституту 

конструювання одягу і підприємництва, Положення про Фаховий коледж 

конструювання одягу ВІКОП та  інших документів.  

Відповідно до Закону «Про фахову передвищу освіту» Коледж набув 

статусу  закладу фахової передвищої освіти і в рамках імплементації Закону  

розпочато процес  приведення установчих документів у відповідність  до 

ЗУПФПО. Підготовка молодших спеціалістів у коледжі буде продовжуватись 

до 2024 року, до випуску останніх груп прийому 2019 року.  У 2021році було 

здійснено перший прийом на підготовку фахових молодших бакалаврів.  

Для забезпечення освітнього процесу функціонує належна матеріально-

технічна база.У корпусі розташована бібліотека з читальним залом, методичний 

кабінет, актова зала, їдальня тощо.   

У 2021– 2022 навчальному році освітня діяльність в інституті 

здійснювалася відповідно до Комплексного плану роботи, який охоплює різні 

напрямки  роботи структурних підрозділів.  

Протягом звітного періоду забезпечена діяльність робочих та дорадчих 

органів, органів студентського самоврядування. Адміністративна,  Вчена, 

педагогічна та методична рада, приймальна комісії функціонували відповідно 

до затверджених Положень про їх діяльність. 

Вживалися заходи щодо вдосконалення управління закладом освіти, 

зміцнення трудової дисципліни, створення умов праці та додержання прав 

працівників, гарантованих законом «Про працю». Робота проводилася у тісній 

взаємодії з профспілковим комітетом Інституту  відповідно до положень 

Колективного договору. Профспілка у Інституті є соціальним партнером і 

повністю проінформована про дії адміністрації. Погодження всіх необхідних 

документів відбувається у робочому режимі, регулярно проводяться засідання 

профкому, адміністрація погоджує свої дії з профспілкою з питань, визначених 

колективним договором, профспілкові кошти залучаються для матеріальної 

підтримки працівників та студентів,  проведення різноманітних заходів  із 

метою мотивації колективу до виконання свої  трудових обов’язків, а студентів 

– до успішного оволодіння освітніми програмами тощо.  

Освітня діяльність. Освітній  процес  в Інституті забезпечується 2-ма 

кафедрами . Освітня діяльність в Інституті та у Коледжі здійснюється 

відповідно до затверджених навчальних планів та освітніх програм. 

Забезпеченість НМКД  складає 100%. Освітній процесс забезпечений 

методичними матеріалами до самостійних, курсових робіт, до практичних, 

лабораторних занять. Більша частина викладачів мають електронні навчальні 

матеріали, дистанційні курси, використовуються віртуальні лабораторії. 

Згідно з планом роботи протягом 2021-2022 навчального  року  

проводились засідання Вчені ради, методичної, Педагогічної ради, на яких 



розглядалися питання організації освітнього процесу, результативності 

навчання, методичного забезпечення, тощо.  

З метою мотивації професорсько-викладацького складу щодо підвищення  

педагогічної майстерності  та професійного досвіду щорічно формується  

рейтинг викладачів, який включає результативності роботи зі здобувачами 

вищої освіти, методичної, організаційної, наукової, громадської тощо.  

Всі зазначені заходи були направлені на покращення професійної 

підготовки професорсько- викладацького колективу, а в кінцевому результаті - 

на забезпечення  якісної підготовки майбутніх випускників.  

Забезпечення якості освіти.Основним завданням колективу залишається  

забезпечення  якісної підготовки майбутніх фахівців. Протягом звітного 

періоду було забезпечено внутрішній контроль за рівнем засвоєння знань, вмінь 

та компетентностей здобувачів освіти. Проводились заходи щодо 

удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освітнього процесу. 

Результати успішності та виконання навчальних планів були в центрі 

розгляду  вченої та педагогічної ради; розроблено заходи щодо покращення  

результатів навчання  здобувачів освіти.  

За результатами підсумкових  та незалежних форм контролю маємо 

наступні результати:  

1)  абсолютна успішність за результатами екзаменаційних сесій склала 

98%, якісний показник – 58%; 

2) за результатами моніторингу знань випускників закладу з ліцензованих 

спеціальностей, середній бал  склав від 3,8, що відповідає акредитаційним 

вимогам; 

Більшість випускників коледжу будуть продовжувати навчання у 

базовому закладі  освіти - Вінницькому інституті конструювання одягу і 

підприємництва.  

Протягом звітного періоду студенти інституту та коледжу брали активну 

участь у конкурсах, що проводилися на рівні закладу освіти та за його межами. 

Профорієнтаційна робота. Серед пріоритетних напрямів діяльності 

колективує формування та збереження контингенту. Заходи щодо формування 

контингенту студентів розробляються і схвалюються на засіданнях Вченої та 

Педагогічної радах на початку навчального року. З метою формування 

контингенту розроблено План профорієнтаційної роботи, який враховує різні 

напрямки роботи з випускниками шкіл.  

Для реалізації профорієнтаційної роботи проводилися Дні відкритих 

дверей, працювали підготовчі курси. 

 Серед поширених заходів: 

- розміщення профорієнтаційних матеріалів на дошках оголошень 

загальноосвітніх навчальних закладів м.Вінниці та області,на сайті інституту,  у 

Facebook, вIhstagramтощо;  

-  участь у виставках закладів освіти, де розповсюджені буклети, календарі 

серед абітурієнтів, розміщення інформаційних матеріалів у довідниках про 

ВНЗ;  

- залучення студентів та органів студентського самоврядування до 

профорієнтаційної роботи;  

- поїздки членів Приймальної комісії  шкіл Вінницької області. 



Виховна робота та розвиток студентського самоврядування. Впродовж 

багатьох років в Інституті та  Коледжі утверджуються процеси залучення 

органів студентського самоврядування (студрада інституту та коледжу )до 

тісної співпраці з адміністрацією.  

Спільними зусиллями колективу під керівництвом адміністрації 

реалізується система соціально - гуманітарної та спортивно-масової роботи, 

результати якої щорічно презентуються на різних майданчиках коледжу, міста, 

області та за його межами.  

Цікаво та змістовно протягом року проходять виховні заходи в Інституті 

та Коледжі:  Засідання гуртків: 

 «Сучасний менеджер», «Феміда»,«Історія та сьогодення Лондона»,  

«Сучасний підприємець», «Школа фінансової грамотності», науковий гурток 

«Комерсант», науковий гурток «Фінансів, обліку та аналізу».  

 Круглі столи: 

 «Життя і творчість Василя Стефаника – українського письменника, 

громадського діяча»,  «Ми пам’ятаємо..», «Чорнобильська катастрофа: коротка 

історія про трагедію, яка назавжди закарбувалася в пам’яті». 

Відкриті заняття: 

 Відкрите лекційне заняття з навчальної дисципліни «Безпека 

життєдіяльності, основи охорони праці» на тему: «Техногенні небезпеки та їх 

наслідки», Національно-патріотичний урок на тему: "Поводження та 

користування стрілецькою зброєю" , Відкрите заняття з дисципліни 

«Інформатика» на тему: «Візуалізація рядів і трендів даних». 

Інші заходи: 

Майстер-клас «Формування лідера у сучасному підприємництві та 

організації бізнесу»,Літературний захід, присвячений 131річчю до дня 

народження Павла Тичини, Міжнародна онлайн-олімпіада з математики 

(International Online Mathematics Olympiad "Arithmeticsequence"),День 

вишиванки: «А над світом українська вишивка цвіте».Інтелектуально-

розважальна гра для знавців природничих наук: Відкритий виховний захід 

«Фізико-хімічні розваги», Правовий Турнір на тему: «День Конституції  

України». Студенти Інституту та Коледжу також долучалися до проведення 

різноманітних міських заходів.  

В Інституті та Коледжі значна увага приділяється розвитку художньої 

самодіяльності. Функціонують дівочий ансамбль, юнацький гурт, танцювальні 

колективи тощо. Свої вокальні, гумористичні, ораторські, танцювальні, 

інструментальні здібності  студенти мають можливість демонструвати не лише 

зі сцени коледжу. 

Велика увага приділяється в Інституті та Коледжі і спортивно-масовій 

роботі. 

Працює тренажерний зал, створені і діють спортивні секції: з футболу, 

більярду, тенісу, легкої атлетики, шахів. Протягом року проведені змагання з 

різних видів спорту між групами, відділеннями, дружні зустрічі з волейболу 

серед команд інших коледжів.   

 У корпусі організоване щоденне чергування викладачів, адміністрації 

коледжу, які проводять індивідуальну роботу зі студентами.  Велика увага 



приділяється  проведенню навчання зі студентами та працівниками щодо 

забезпечення протипожежної безпеки.  

Отже, колектив Інституту та Коледжу спрямовує свою діяльність на вирішення 

нагальних проблем, які стосуються  усіх напрямів роботи  колективу. 

Серед основних завдань колективу на 2022 рік виділяємо: 

1. У зв’язку із    набуттям Коледжем статусу  Фахової передвищої освіти - зміна 

назви коледжу та усіх необхідних документів. 

2. Впровадження нового порядку підвищення кваліфікації  викладачів Фахового 

коледжу. 

3. Забезпечення якісних показників шляхом впровадження новітніх освітніх  

технологій. 

4. Застосування нових форм профорієнтаційної роботи та формування 

відповідальності усіх членів колективу за результатами  прийому. 
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