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Вступ 

 

Арт академія ім. Сальвадора Далі є одним з провідних закладів вищої 

мистецької освіти України, одним із лідерів підготовки дизайнерів різних 

спеціалізацій у державі, історія розвитку якого тісно переплелася з 

українським національним відродженням. 

Розвиток Академії нерозривно пов’язаний із сучасними дослідженнями і 

постійним підвищенням якості навчання, що сприятиме можливостям 

зробити помітний внесок у регіональний, національний та глобальний 

культурний прогрес. 

Візія – бути лідерами суспільно-культурних змін в Україні; реалізація 

концепції сталого розвитку в дизайн- та культурній освіті.  

Цінності, покладені в основу Стратегії: гуманізм і людиноцентризм, 

інтернаціоналізм та національна самосвідомість, академічна свобода, 

лідерство і креативність, якість і академічна доброчесність, гідність і 

справедливість, корпоративна етика та корпоративні традиції.  

Упорядкування Стратегії зумовлене необхідністю кардинальних змін, 

спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності української 

мистецької освіти, формулювання довгострокових завдань, що стоять перед 

Академією у нових економічних і соціокультурних умовах інтеграції 

освіти України в європейський і світовий освітній простір, інформатизації 

навчання. Сучасність вимагає підготовки нової генерації людей, здатних 

створювати найновітнішу техніку й технології, активно втручатися і 

здійснювати реформування та піднесення економіки, розвиток духовності й 

культури населення.  

Відповідно подальший розвиток Академії потребує увиразнити місії 

навчального закладу, пріоритетні завдання, напрями діяльності в новому 

соціокультурному контексті. 

Сучасний підхід щодо формування та розвитку кваліфікаційного рівня 

майбутніх дизайнерів являє собою не підсумковий перелік нормативних знань, 
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вмінь, навичок та якостей особистості. Він втілює модель інтегральної 

особистісної освіти, яка регулюється через системоутворюючі якості. У цьому 

випадку логіка освітнього процесу у мистецькому ЗВО передбачає рух від 

цілісних інтегративних характеристик фахівця до конкретних засобів 

діяльності з урахуванням принципу індивідуального підходу в умовах суб’єкт-

суб’єктної моделі навчання. 

 

 

1. Стратегічні завдання та перспективи  

Враховуючи, що зміст мистецької освіти повинен формуватися на 

компетентнісній основі, при визначенні його перспектив необхідно 

враховувати специфіку професійної діяльності, тобто він повинний мати 

інтегративно-цілісний характер і визначати характер професійної підготовки. 

Довгострокова стратегія розвитку ПЗВО Арт академія ім. Сальвадора 

Далі здійснюється на основі комплексного вирішення багаточисельних 

взаємопов’язаних завдань за двома основними етапами. 

Перший – спрямований на створення, зміцнення, вдосконалення 

інфраструктури навчально-виховного комплексу закладу, відбір та 

формування нової генерації викладацького корпусу з високим рівнем 

інноваційної культури, який здатний розробляти та ефективно впроваджувати 

новітні технології навчання в умовах медійної освіти.  

Другий етап передбачає розробку та запровадження у навчальний процес 

гнучкої динамічної системи спеціальностей і спеціалізацій, яка враховує 

сучасні вимоги ринку праці і безпосередньо роботодавців, реалізацію системи 

паралельної освіти та інтегрованого навчання за декількома спеціальностями 

для підготовки висококваліфікованих, компетентних майбутніх фахівців, 

орієнтацію освітніх послуг на міжнародні стандарти розвитку, ефективне та 

якісне їх задоволення. 

Запровадження довгострокової стратегії розвитку вищого навчального 

закладу здійснюється в рамках моделі підготовки конкурентноздатного 
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фахівця за наступними основними блоками (модулями), які мають тісний 

органічний взаємозв’язок. Вони забезпечують істотний синергетичний вплив 

на очікувані результати діяльності майбутніх фахівців. 

Місія Арт Академії – підготовка інноваційних, творчих, управлінських 

кадрів у сфері дизайну та дизайн-освіти. 

АРТ академія ім. Сальвадора Далі реалізує свою місію  шляхом 

досягнення наступних стратегічних цілей. 

1. Утримання лідерських позицій у сфері вищої освіти та наукових 

досліджень на загальнонаціональному та регіональному рівнях. 

2. Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, 

формування компетенцій, що забезпечують їх конкурентоспроможність 

у професійній сфері та активну громадянську позицію. 

3. Стимулювання всебічного розвитку професійного потенціалу науково-

педагогічних працівників інституту. 

4. Формування іміджу академії як провідного регіонального освітньо-

дослідницького центру, позитивного сприйняття громадськістю та 

органами державної влади як навчального закладу нової формації 

5. Впровадження у всі сфери діяльності новітніх інформаційних 

технологій, інтеграція навчального та науково-дослідного процесів у 

світовий інформаційний простір. 

6. Розширення міжнародного співробітництва, подальша інтеграція в 

єдиний європейський освітній простір за принципами Болонського 

процесу. 

7. Розвиток матеріально-технічної бази відповідно до найвищих 

міжнародних стандартів.   

Основними принципами реалізації Стратегії розвитку Арт академії                

ім. Сальвадора Далі визначено: інноваційність, системність та безперервність 

освіти, фаховість, науковість, корпоративне партнерство, економічна 

ефективність діяльності.  
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Реалізація Стратегії вбачається можливою за умов активної, 

відповідальної співпраці адміністрації та функціональних підрозділів закладу, 

органів студентського самоврядування та всього колективу. Вона ґрунтується 

на корпоративних традиціях, відповідних досягненнях, власному та вивченні 

міжнародного ефективного досвіду організації освітньо-наукової діяльності.     

 

2. Основними зовнішніми викликами для Академії є: 

− негативний вплив пандемії та інших загроз на загальні тенденції 

соціально-економічного розвитку України; 

− інтеграція української науки та освіти у світовий та європейський 

науково-освітній простір;  

− інтернаціоналізація науки і освіти; 

− посилення конкуренції на ринку освітніх послуг та фахівців на ринку 

праці; 

− «відтік» висококваліфікованих фахівців за кордон;  

− скорочення чисельності випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів та зниження рівня якості їх знань. 

 

3. Нові можливості, які відкриваються перед Академією: 

− формування нової, інноваційної моделі багатоступеневого ЗВО яка 

забезпечує можливості творчої самореалізації для викладачів, 

співробітників, студентів; 

− наявність вільного доступу до передових наукових і навчальних 

технологій; 

− отримання фінансування державних, міжнародних фондів та грантів на 

здійснення наукових досліджень та реалізацію освітніх проектів;  

− розширення можливостей доступу до інформаційних ресурсів; 

− забезпечення внутрішньої та зовнішньої мобільності студентів і 

науково-педагогічних працівників; 



6 

 

− розвиток студентського самоврядування відповідно до європейських 

стандартів. 

 

 4. Стратегією освітньої, наукової та інноваційної діяльності АРТ 

академії ім. Сальвадора Далі передбачено реалізувати концепцію освіти 

для сталого розвитку, що передбачає зокрема наступні перспективні 

напрями: 

− постійне оновлення змісту мистецької освіти; 

− узагальнення теоретико-методичних основ, необхідних для створення і 

впровадження новітніх інформаційних технологій навчання; 

− здійснення науково-методичного забезпечення підготовки викладачів 

вищої школи, посилення рівня та якості підготовки викладацького 

складу до здійснення психодіагностичної роботи з абітурієнтами і 

студентами для навчання їх прийомам самоорганізації, саморегуляції, 

саморозвитку; 

− розширення можливостей студентів щодо вибору власної траєкторії 

навчання; 

− поєднання україномовної та іншомовної підготовки фахівців; 

− запровадження (зокрема на конкурсній основі) відбору 

висококваліфікованих компетентних науково-педагогічних кадрів 

нового покоління, здатних розробляти і впроваджувати новітні 

технології навчання і діагностики рівня знань; 

− здійснення підготовки кадрів вищої кваліфікації з кола випускників для 

підсилення кадрового складу та створення потужного наукового 

потенціалу вищого навчального закладу; 

− реалізація в процесі підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників програм педагогічної майстерності, психолого-

педагогічних та методичних основ впровадження інноваційних та 

інформаційних технологій навчання; 
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− запровадження моделей стажування перспективних викладачів у 

закордонних вищих школах, здійснення навчальних турів до провідних 

вищих навчальних закладів світу. 

 

 

5. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти 

в Академії 

1. Удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти: 

− безперервне удосконалення якості освітнього процесу в кожному 

структурному підрозділі в межах кожної освітньої програми; 

− створення нової системи моніторингу якості на освітніх програмах на 

усіх етапах їх реалізації; 

− запровадження щорічних звітів самооцінювання по кожній освітній 

програмі, яка реалізується в Академії; 

− удосконалення організації соціального моніторингу з метою вивчення 

думки учасників освітнього процесу та вироблення пропозицій щодо 

організації освітнього процесу в Академії; 

− модернізація змісту освіти у відповідності до вимог ринку праці;  

− збільшення інтернаціоналізації освітнього процесу шляхом розвитку 

міжнародної академічної мобільності. 

2. Підвищення позицій Академії  у національних та міжнародних 

рейтингах закладів вищої освіти. 

3. Запровадження системи рейтингового оцінювання науково-

педагогічних працівників та структурних підрозділів Академії шляхом 

перегляду визначених критеріїв і показників відповідно до сучасних 

тенденцій розвитку вищої освіти. 

4. Удосконалення підтримки студентів-іноземців.  

5. Розширення співпраці з роботодавцями з метою удосконалення 

освітніх програм та розвитку дуальної освіти. 
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6. Забезпечення комфортного освітнього середовища для всіх 

учасників освітнього процесу. 

7. Подальший розвиток забезпечення академічної доброчесності 

в Академії.  

 

 

6. Розвиток інформаційно-освітнього середовища Арт академії: 

1. Налагодження, удосконалення і підтримка єдиного інформаційного 

освітнього середовища Академії, що відповідає потребам сучасного 

цифрового суспільства і передбачає: 

− єдине середовище системи дистанційного та змішаного навчання 

закладу; 

− середовище масових відкритих онлайн-курсів академії; 

− хмарні середовища для забезпечення освітнього та управлінського 

процесів. 

2. Розбудова інфраструктури середовища системи дистанційного 

навчання та налагодження процесу створення, підтримки в актуальному 

стані та сертифікації дистанційних курсів. 

3. Розробка загальних (методичних, технічних та організаційних) умов 

упровадження технологій дистанційного та змішаного навчання в освітню 

та адміністративну діяльність структурних підрозділів на основі широкого 

використання цифрових технологій. 

4. Реалізація системної інтеграції цифрових освітніх технологій 

у навчальний та адміністративний процес структурних підрозділів Академії. 

5. Розвиток та підвищення кваліфікації управлінського персоналу 

та науково-педагогічних працівників в контексті формування цифрової 

грамотності та цифрових компетентностей, необхідних у їх професійній 

діяльності.  

 



9 

 

7. Наука та інновації 

Ефективність наукових досліджень забезпечує партнерська співпраця 

Академії  з науковцями Національної академії наук України, Національної 

академії педагогічних наук, Національного педагогічного університету імені 

М. Драгоманова та іншими ЗВО та установами. 

Досягнення нового, вищого рівня мистецької освіти можливе тільки 

тоді, коли вона опирається на розгалужену систему якісної наукової роботи, 

тому необхідне: 

− здобуття міжнародних наукових грантів; 

− публікації у збірниках, які входять до наукометричних баз даних; 

− залучення знакових міжнародних наукових партнерів; 

− недопущення плагіату та академічної недоброчесності; 

− зосередження науки на прогресивних напрямах в культурі, дизайні, 

мистецтві, арт-менеджменті; 

− всебічна підтримка наукової активності талановитої молоді, для якої 

мають бути створені найкращі умови для творчого пошуку, засвоєння 

міжнародного наукового досвіду, наукових дискусій, оприлюднення 

отриманих результатів. 

 

8. Міжнародне партнерство 

Виходячи з того, що розвиток співпраці з міжнародними 

організаціями є важливою складовою професійного й особистісного 

зростання науково-педагогічних працівників і студентів: 

− підтримувати та розвивати ділові контакти із закордонними 

партнерами й укладати нові угоди про співпрацю; 

− підтримувати й налагоджувати зв’язки з посольствами зарубіжних країн 

і міжнародними організаціями; 

− продовжувати співпрацю з Рижським міжнародним університетом 

ISMA (Латвія), Тбіліською державною академією мистецтв (Грузія);  
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розвивати співпрацю з іншими закордонними освітніми закладами; 

− організовувати освітні і наукові обміни, стажування та навчання за 

кордоном студентів і науково-педагогічних працівників; 

− розширювати участь Академії, науково-педагогічних працівників, 

студентів у  проектах і програмах міжнародних організацій та 

співтовариств; 

− проводити міжнародні наукові конференції, семінари, симпозіуми, 

спільні конкурси, фестивалі, форуми тощо; 

− розробити механізм організації та координації міжнародних 

стажувань викладачів Академії, міжнародної мобільності студентів та 

викладачів, зокрема через освітні проекти Erasmus. 

 

9. Удосконалення інфраструктури Арт академії ім. Сальвадора Далі 

та технологій навчання:  

− реалізація прогресивних принципів, форм та методів організації 

навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання; 

− перерозподіл навчальних годин на користь самостійної та 

індивідуальної роботи студентів, запровадження форм та методів 

дистанційного т а змішаного навчання; 

− активне використання віртуального навчального середовища, платформ 

управління дистанційним навчанням, інформаційно-комунікаційних 

інструментів; 

− запровадження комплексних програм наскрізної практичної підготовки 

майбутніх фахівців згідно з вимогами багатоступеневої освіти; 

− удосконалення особистісно-орієнтованих психолого-педагогічних 

технологій навчання й виховання з урахуванням специфіки контингенту 

та спеціалізації майбутніх фахівців; 
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− удосконалення внутрішньої системи забезпечення та контролю якості 

знань студентів; 

− підготовка підручників. посібників і навчально-методичного 

забезпечення нового покоління, зокрема електронних; 

− трансформація структури Академії в напрямках створення нових кафедр 

та науково-дослідницьких та креативних лабораторій тощо. 

 

10. Стратегічні орієнтири виховної діяльності Арт академії ім. 

Сальвадора Далі та розвиток студентського самоврядування 

Стратегічним орієнтиром виховної діяльності закладу є формування 

активної громадянської позиції, забезпечення гармонійного розвитку 

особистості на основі засвоєння європейських та національних цінностей і 

корпоративних традицій та сприяння участі студентів у діяльності органів 

студентського самоврядування.  

Відповідна організація виховної роботи спрямована до вирішення 

наступних завдань: 

− підтримка студентського самоврядування, яке забезпечує захист прав та 

інтересів осіб, які навчаються в Академії, та їхню участь в управлінні 

закладом; 

− вивчення, узагальнення та впровадження кращих надбань міжнародного 

досвіду організації виховної роботи у процес формування активної 

громадянської позиції особистості; 

− формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих 

здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і 

самореалізації особистості, здорового способу життя; 

− розвиток (виховання) особистості, яка усвідомлює свою належність до 

українського народу, сучасної європейської цивілізації, орієнтується в 

реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до 

життя і праці у світі, що змінюється; 
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− збереження та примноження моральних, культурних, наукових 

цінностей і досягнень суспільства;  підвищення освітнього і 

культурного рівня; 

− формування у студентів усвідомленого ставлення до навчання,  

ощадливого ставлення до майна, дотримання норм і правил 

студентського співтовариства та академічної спільноти, участь у 

громадсько-культурних заходах тощо; 

− популяризація правової культури, виховання у студентів потреби в 

активній протидії антигромадянській поведінці, правопорушенням, 

проявам бездуховності, жорстокості;  

− подальше поширення серед студентства волонтерського руху, 

благодійності та милосердя; підтримка проявів турботи про дітей у 

будинках-інтернатах, дитячих будинках, донорства, участі студентів у 

акціях милосердя; 

− превентивно-оздоровче виховання з метою запобігання виникненню 

шкідливих звичок у студентів; забезпечення психологічної підтримки 

освіти, запобігання і вирішення стресових ситуацій; залучення молоді 

до творчих, фізкультурних, дозвільних і пізнавальних заходів; 

− широке  залучення  студентського  активу  до  організації  

навчального процесу,  підтримка  та  посилення  існуючої  системи  

роботи з талановитими дітьми, подальший розвиток успішних практик 

профорієнтаційної роботи, посилення та пошук нових можливостей 

популяризації Академії; 

− утвердження  системи  ефективного  контролю  якості  

освітнього процесу  за  участі  студентського  самоврядування,  

забезпечення комфортних  умов  навчання і  дозвілля, вивчення і  

збереження кращих університетських  традицій,  збагачення  

університетської  культури, органічне поєднання традицій та 

інновацій; 
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− розширення мережі секцій, клубів та інших творчих об'єднань 

студентської молоді Академії; 

− сприяння налагодженню контактів органів студентського 

самоврядування університету з українськими та міжнародними 

студентськими організаціями; 

− стимулювання студентських інноваційних ініціатив та впровадження їх 

у діяльності Академії; 

− сприяння організації студентським самоврядуванням наукових, 

культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів. 

 

11. В організаційній та практичній діяльності: 

− відкриття нових напрямів підготовки та спеціальностей; 

− підвищення рівня викладання, зокрема шляхом поєднання навчання з 

практичними проектами та науковими дослідженнями; 

− здійснення комплексу заходів щодо професійно-орієнтаційної роботи; 

− розвиток зв’язків з підприємствами та організаціями, які є 

потенційними роботодавцями для випускників Академії; 

− розвиток навчально-методичної бази; оновлення інформаційної і 

телекомунікаційної інфраструктури Академії комп’ютерного 

обладнання спеціалізованих аудиторій; 

− реконструкція та модернізація спеціалізованих аудиторій з 

урахуванням сучасних інноваційних професійно-орієнтованих 

технологій;  

− технічне переоснащення аудиторій, зміцнення бібліотечного фонду; 

− розвиток соціальної інфраструктури Академії. 

 

12. Очікувані результати реалізації стратегії 

Виконання завдань, передбачених Стратегією Арт академії ім. 

Сальвадора Далі на 2021-2026 роки, дозволить реалізувати місію Академії 
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з підготовки вітчизняних кадрів у галузях мистецтва та дизайну, забезпечити 

відповідність духу і нормам Закону України «Про вищу освіту», досягнути 

нового, вищого рівня у реалізації освітньої діяльності та нової якості 

наукових досліджень, забезпечити інтеграцію науки і освіти з бізнесом 

та європейським науковим досвідом, розгорнути інноваційну діяльність із 

подальшого забезпечення неперервної мистецької освіти в Україні. 


