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ПЗВО «Арт академія імені Сальвадора Далі» (далі – Арт академія) 

функціонує відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», та інших галузевих стандартів вищої освіти та 

інших нормативно-правових актів в галузі вищої освіти. 

Діяльність Арт академії у 2021 році зазнала змін та удосконалення у 

роботі, пов’язаних з короновірусною хворобою COVID – 19. Це позначилося 

на організації проведення занять, практик, екзаменаційних сесій та атестації 

здобувачів. Відбулися зміни та корегування у реалізації творчих проєктів, в 

освітній, науковій, виховній та господарській діяльності. Здобутки та недоліки 

діяльності Арт академії в умовах карантину стали вимірником успішності та 

показали недоліки, через моніторинг яких мають бути визначені завдання на 

наступний навчальний рік. Розуміння викликів, з якими довелося 

зіштовхнутися у роботі Арт академії у звітному році, були враховані у 

розробці стратегії та перспективнних напрямів розвитку освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності Арт академії сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі 

на період з 2021 по 2026 рр. 

 

1.Загальні відомості 

Арт академія є приватним закладом, який проводить діяльність, пов’язану 

із наданням послуг у сфері вищої освіти ступеня «бакалавр» на базі повної 

загальної середньої освіти та ступеня «магістр» на базі ступеня «бакалавр».  

Академія утворена 6 лютого 2019 р. на базі Мистецького інституту 

художнього моделювання та дизайну (ІV рівень акредитації), створеного у 

2002 р на базі однойменного коледжу. Таким чином сформувався навчальний 

комплекс безперервної мистецької освіти, що забезпечує завершений цикл 

підготовки фахівців з дизайну.  

Академія має ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з 

наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з 

спеціальності 022 «Дизайн» - серія АП № 11010562 від 24.06.2019, строк дії 

сертифіката до 01.07.2027. Рішення Акредитаційної комісії - протокол № 125 
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від 26.04.2017. Наказ МОН України від 27.04.2017 № 658, на підставі наказу 

МОН України від 19.12.2016 № 1565. Ліцензований обсяг  - 120 (денна форма 

навчання) та 120 (заочна форма навчання). З спеціальності 023 «Образотворче 

мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» - серія АП № 11011214 від 

17.07.2019, строк дії сертифіката до 01.07.2027. Рішення Акредитаційної 

комісії протокол № 125 від 26.04.2017. Наказ МОН України від 27.04.2017 № 

658, на підставі наказу МОН України від 19.12.2016 № 1565. Ліцензований 

обсяг - 100 (денна форма навчання),  100 (заочна форма навчання). 

Академія має ліцензію на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з 

наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до магістра з 

спеціальності 022 «Дизайн» - серія АП № 11010563 від 24.06.2019, строк дії 

сертифіката до 01.07.2027. Рішення Акредитаційної комісії - протокол № 125 

від 26.04.2017. Наказ МОН України від 27.04.2017 № 658, на підставі наказу 

МОН України від 19.12.2016 № 1565. Ліцензований обсяг - 10 (денна форма 

навчання), 10 (заочна форма навчання). 

В Арт академії, відповідно до напрямів підготовки та спеціальностей, 

створено кафедри дизайну, фундаментальної підготовки, а також кафедру 

мистецтецтвознавства, етнічної культури та гуманітарної освіти.  

Мовний режим навчально-виховного процесу в Арт академії відповідає 

вимогам Конституції України, Закону України "Про забезпечення 

функціонування української мови як державної" (ст. 30).  

 

2. Навчальна та навчально-методична робота 

Навчальний процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання 

будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій; 

він спрямований на створення умов для самореалізації особистості, 

забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях. 
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У звітний період освітній процес відбувався у змішаній формі, що дало 

можливість не погіршити якість викладання дисциплін професійної підготовки, 

які проводилися в офлайн-режимі та теоретичні дисципліни, які переважно 

проводилися в онлайн-режимі. Це дало змогу науково-педагогічним 

працівникам утримати рівень викладання на достатньо високому рівні. 

Така модель організації змішаного навчання підтвердила свою 

ефективність, зокрема, в контексті можливості швидкого переводу 

навчального процесу зі змішаної форми до навчання у дистанційному режимі 

в умовах посилення карантину, необхідності ізоляції окремих академічних 

груп. 

Враховуючи, що у попередній рік Арт академія працювала при посиленні 

карантинних обмежень, пов’язаних короновірусною хворобою, усі її 

підрозділи заздалегідь були готові працювати та удосконалювати свою роботу 

за таких умов.            Розклад занять одразу був сформований з урахуванням недоліків 

роботи 2020 року, щоб при потребі легко перейти на змішаний режим роботи 

чи взагалі в онлайн-режимі, відповідно до ситуації. 

Важливим було подальше удосконалення єдиного освітнього середовища 

системи управління електронними курсами Арт академії «Moodle» 

(https://dist.mixmd.edu.ua/), за допомогою якого студенти мали змогу швидко 

приєднуватися до онлайн-занять, мали змогу переглянути заняття у 

відеозаписі, мали доступ до усього необхідного методичного забезпечення з 

кожної дисципліни. Викладачі за допомогою системи поточного онлайн-

контролю швидко оцінювали роботу студентів як денної, так і заочної форм 

навчання. 

Для поліпшення якості змісту та підвищення ефективності процесу 

наповнення електронних курсів Арт академії «Moodle» для науково-

педагогічних працівників щотижнево проводилися заняття, співробітниками 

науково-методичного відділу була надана відповідна консультативна групова 

та індивідуальна допомога. Запроваджено курс підвищення кваліфікації 

https://dist.mixmd.edu.ua/
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«Дистанційні засоби навчання в системі підготовки фахівців спеціальностей 

«Дизайн» та «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» 

(на прикладі платформи Moodle)». По завершенню його слухачі отримують 

сертифікати.  

 

Приклад з головної сторінки: 

 

Частина прикладу наповнення курсу: 
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Результати опитування студентів щодо оцінки рівня організації занять у 

такому форматі (https://bit.ly/3AzMHNY) свідчать, що в цілому студенти та 

викладачі успішно  адаптувалися до навчального процесу, але є ще над чим 

працювати, зокрема поліпшувати, удосконалювати наповнення курсів, їх 

змістовий та методичний рівень. З викладачам, які недостатньо свідомо 

поставилися до упорядкування своїх курсів та наповнення необхідних опцій 

платформи, проводилася індивідуальна роз’яснювальна робота. 

Застосування освітньої онлайн-платформи довело свої переваги, тому у 

подальшому серед пріоритетних завдань підвищення якості організаційного 

і методичного забезпечення навчального процесу залишається 

удосконалення курсів для їх подальшого використання, зокрема і як супровід 

традиційної очної форми навчання. 

 

 

 

 

В Академії реалізовано проєкт «Електронний журнал Арт академії імені 

Сальвадора Далі» (http://diary.mixmd.edu.ua/), який в умовах змішаного 

https://bit.ly/3AzMHNY
http://diary.mixmd.edu.ua/
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навчання дозволив зробити освітній процес максимально прозорим та 

автоматизованим. Поліпшив взаємодію ректорату-декана-деканату-кафедр, 

що сприяє контролю за успішністю якості освіти. 

 

 

Згідно з Законом України «Про вищу освіту», якість освітньої діяльності 

– рівень організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, що відповідає 

стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та 

сприяє створенню нових знань. 

Основні завдання системи управління якістю освіти – це аналіз та 

перевірка результатів навчання, аналіз оцінок, зароблених студентами, 

поліпшення освітніх програм, мотивації співробітників, покращення рівня 

викладання.  

У 2021 році на І курс на основі повної загальної середньої освіти на 

денну форму навчання було зараховано: 

Спеціальність 022 «Дизайн»: 

1. Дизайн реклами та комп’ютерної графіки – 39 осіб. 

2. Дизайн середовища – 6 осіб. 

3. Дизайн одягу та аксесуарів – 6 осіб. 

4. Дизайн стилю – 10 осіб. 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»: 
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1. Мистецтвознавство – 10 осіб. 

Заочну форму навчання 

Спеціальність 022 «Дизайн»: 

1. Дизайн реклами та комп’ютерної графіки – 9 осіб. 

2. Дизайн середовища – 2 особи. 

3. Дизайн одягу та аксесуарів – 1 особа. 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»: 

1. Мистецтвознавство – 4 особи. 

Зараховані на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста: 

Спеціальність 022 «Дизайн»: 

Денна форма здобуття освіти – 28 осіб. 

Заочна форма здобуття освіти – 12 осіб. 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, 

реставрація»: 

Денна форма здобуття освіти – 3 особи. 

Заочна форма здобуття освіти – 1 особа. 

Магістри Спеціальність 022 «Дизайн»: 

Денна форма здобуття освіти – 6 осіб. 

Заочна форма здобуття освіти – 9 осіб. 

Іноземці Спеціальність 022 «Дизайн»: 

Денна форма здобуття освіти – 12 осіб. 

 

Для комфортного навчання та адаптації студентів першого курсу в кінці 

вересня проводиться опитування «Анкета моніторингового дослідження 

адаптації студентів першого курсу арт академії сучасного мистецтва імені 

Сальвадора Далі» (https://bit.ly/3RiTNxP). Зокрема, на питання, які нас 

цікавили, ми отрмали такі відповіді: 

https://bit.ly/3RiTNxP
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За анкетами “Дослідження адаптації студентів 1 курсу Арт академії 

сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі”, “ Опитування  щодо якості 

організації освітнього процесу та освітньої діяльності”, “Опитування щодо 
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самостійної роботи”, “Опитування щодо форм контрольних заходів і критеріїв 

оцінювання”, “Опитування випускників”. 

У моніторингу адаптації студентів першого курсу Арт академії сучасного 

мистецтва імені Сальвадора Далі взяли участь 67 студентів, серед яких:  

дизайн реклами та 

комп’ютерної графіки 
38 

дизайн середовища 5 

дизайн одягу та аксесуарів  4 

дизайн стилю 3 

мистецтвознавство 7 

 

Для більшості опитаних студентів пріоритетність вибору Арт академії для 

вступу була визначена: перспективами майбутньої професії (43%), наявною 

інформацією на сайті (21%), відгуками знайомих і родичів (15%) тощо. 

Протягом адаптаційного періоду думка студентів щодо вибору обраної 

спеціальності та спеціалізації змінилася наступним чином: 

дуже подобається 19 

мабуть подобається 18 

мабуть не подобається 0 

зовсім не подобається 0 

важко сказати 7 

хочу перевестися на іншу 1 

збираюся відраховуватися 0 

ще не визначилась 1 

 

Більш ніж 85% студентів 1 курсу подобається психологічний клімат у 

Академії, з них: 33,3 % - дуже подобається; 52,1%  - подобається. Більше 8% 
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зазначили, що не дуже подобається і 1,2 % студентів - не подобається. Інші 

студенти не мають певної позиції. 

Щодо адаптації студентів 1 курсу до процесу навчання можна відмітити 

позитивні показники: більш ніж 73% зазначили, що адаптувалися; 16,7 – поки 

ще ні; 10,4% - не змогли відповісти. 

Серед причин, що заважають адаптації, здобувачі освіти визначили 

наступну пріоритетність: власна неорганізованість та лінощі; недостатня увага 

та допомога з боку куратора, деканату, педагогів, адміністрації; велике 

навчальне навантаження; слабка шкільна підготовка; недостатньо інформації 

про життя академії; завищені вимоги до навчання; недостатня самостійність, 

потреба підтримки з боку батьків, друзів; недостатній інтерес до обраної 

спеціальності та спеціалізації. 39,6 % студентів 1 курсу зазначили, що нічого 

не заважало їх адаптації.  

На початковому етапі навчання для 41,7 % студентів все було зрозуміло і 

доступно. Переважно труднощі мали: 35,4% - у розумінні системи 

оцінювання; 31,3 % - у необхідності влитися до студентського колективу; 

27,1% – пристосуватися до нових вимог навчання у академії; 20,8 % - 

звертатися по допомогу до адміністрації; 14,6 % - спілкуватися з педагогами; 

12,5 % – приймати самостійні рішення та спілкуватися із кураторами; 10,4% - 

необхідності брати на себе відповідальність за власні вчинки та їх наслідки. 

Серед основних причини, з яких студенти найчастіше не відвідували 

певні заняття у цьому семестрі в ході дослідження були визначені:  

- хвороба (64,6%); 

- технічні складності при онлайн заняттях: відсутність Інтернету, 

технічних засобів тощо (31,3%); 

- діяльність поза академією: суспільна, хобі, спорт тощо (22,9%); 

- робота (16,7%). 

Серед інших причин з незначним відсотком названо: недостатньо цікаво 

на заняттях; не вимагається відпрацьовувати пропуски; лінощі, відсутність 

самоорганізації; перевтома; довга дорога; брак інформації тощо. 
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На думку студентської молоді, найбільше на адаптацію в Академії 

впливає психологічний клімат у групі і стосунки з одногрупниками. 

Наступними важливими чинниками ефективної адаптації було зазначено 

бажання студента навчатися, підтримка та поради кураторів. Серед інших 

названі: допомога знайомих, соціальна діяльність у академії, поради психолога 

тощо. 

Важливим для розуміння процесу адаптації студентів 1 курсу став 

показник їх активності на заняттях: 37,5% студентів зазначили свою активну 

участь; 45,8% - виконують усі завдання; 6,3% - позначили, що беруть 

формальну участь у процесі навчання. Інші відповіді склали незначний 

відсоток: залежить від викладача, предмета, мотивації, настрою тощо. 

Щодо результатів навчання, то більшість студентів визначила їх 

залежність, у першу чергу, від: власної праці та наполегливості (77,1% 

погодилось), від рівня викладання дисциплін (27,5%), від оцінювання їхніх 

навчальних досягнень (25%), від рівня їхніх одногрупників (22,9%), від 

обладнання аудиторій (18,8%). Інші відповіді, що набрали меншу кількість 

відсотків, пов’язані були з поблажливістю педагогів, власною мотивацією 

тощо. 

Важливим для адаптації молоді був моніторинг зручності розкладу, 

пов’язаного з особливостями професійної діяльності. За результатами 

дослідження, 85,1% студентів 1 курсу цілком і переважно задоволені своїм 

розкладом. 8,3% розклад не задовольняє. Серед інших відповідей:  переважно 

не задовольняє, робоча субота - не зручно, поміняти деякі дні місцями тощо. 

Актуальним для розуміння адаптації студентів є також тема безпеки. 89,6 

% опитаних здобувачів освіти зазначили, що отримували інструктаж з безпеки 

життєдіяльності протягом навчання. 91,7% зазначили, що почувають себе у 

безпеці на території Академії, але 8,4 % так не вважають. 

Для 2,1% студентів правила поведінки в Академії є очевидними. При 

цьому 89,6% зазначили, що ознайомлені з правилами поведінки повністю або 

частково і 8,4 % - з формальними правилами не знайомі.   
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За результатами дослідження, 85,4 % опитаних підтвердили, що 

дотримуються правил поведінки, 2,1% - заперечили це. Інші відповіді мали 

невизначений характер. 

На питання «Чи забезпечуються Ваші права в академії?» жодної 

категоричної відповіді «ні» не було. Хоча 2,1% все ж таки зазначили, що 

«переважно ні». 81,3 % зафіксувавли, що їх права повністю або переважно 

забезпечуються. 16,7%  було важко відповісти.  

Щодо знання своїх студентських обов’язків, то 83,3% підтвердили їх 

повне та переважне усвідомлення, 8,3% було важко відповісти, 2,1 – відповіли 

категорично «ні». Інші відповіді мають невизначений характер. 

На питання про ознаки булінгу та насильства у Академії переважна 

більшість студентів відповіла негативно: 83,3%. Однак інші студенти 

зазначили наявність поодиноких випадків булінгу: 6,3% – з боку викладачів та 

деканату; 4,2% – з боку одногрупників.  

Дехто із студентів зазначив можливісь звернення до куратора та ректора. 

Саме такі звернення здатні зупинити булінг, на думку студентів. 

У ході дослідження було з’ясовано, що студенти, у першу чергу, 

орієнтовані на самостійне подолання усіх труднощів, розраховуючи тільки на 

себе. Однак все ж таки за необхідності студенти готові звертатися за 

допомогою у наступній приорітетності: до батьків і друзів (37,5%), до 

одногрупників (35,4%), до куратора (20.8%), до педагогів (14,6%), до деканату 

(4,2%), до психолога в Академії (4,2%), до психологічних послуг поза 

Академією  (2,1%), 85,5% студентів зазначили, що куратор спілкується із 

групою щотижня чи частіше, 8,4% - один раз на 2-3 тижні. 85,7% зазначили, 

що у групі склалися позитивні відносини. 85 % студентів, що мають 

можливість для саморозвитку у Академії.  

Отже, загалом адаптація першого курсу пройшла успішно. Студентам 

були створені умови якнайшвидшого звикання до навчання у виші. 
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За результатами анкетування проводяться обговорення на засіданні 

кафедр, ректорату. Проректор з виховної роботи дає рекомендації, як 

поліпшити взаємодію між студентами та викладачами. 

Фактично система якості освіти в Арт академії складається із таких 

підсистем: забезпечення якості;  оцінки якості;  вдосконалення якості освіти. 

Одним з важливих показників діяльності Арт академії, її окремих 

навчальних підрозділів є успішність та якість знань студентів. Загальний 

аналіз результатів контролю під час останньої заліково-екзаменаційних сесій 

показав достатній рівень теоретичної та практичної підготовки студентів.  

Підвищенню якості освіти сприяє системна робота з організації і 

контролю   проведення відкритих занять. Не зважаючи на складності, 

пов’язані з пандемією COVID-19, представники адміністрації, навчального 

та науково-методичного відділів постійно долучалися за посиланнями до 

моніторингу якості проведення занять та надання допомоги. 

Взаємовідвідування викладачів Арт академії дозволило обговорити на 

засіданнях кафедр проблемні питання, які виникали у колег під час занять, 

та сприяло обміну досвідом.  

На круглому столі, який проводив науково-методичний відділ, педагоги 

поділилися знахідками та напрацюваннями, зокрема щодо трансформації 

навчального контенту в умовах онлайн- та змішаного навчання, 

можливостей варіювання вправ та видів самостійної роботи, поєднання 

закритих та відкритих тестових завдань, психологічної підтримки студентів 

та самовідновлення тощо. Найбільша увага була приділена методичному, 

особливо візуальному супроводу онлайн-занять з художніх дисциплін, де 

студент має бачити творчий процес у його розвитку, бачити руки майстра, а 

викладач - контролювати кожний етап роботи студента. 

Науково-педагогічний колектив Арт академії виробив чітку концепцію 

профорієнтаційної роботи, яка передбачає мету, засоби, зміст, форми і 

методи профорієнтації молоді, аналіз кінцевих результатів і коригування 
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профорієнтаційної діяльності. Основна мета – забезпечити належні якісні 

показники прийому студентів. З метою поширення інформації про 

підготовку фахівців зі вказаної спеціальності та для допомоги випускникам 

у працевлаштуванні, керівництво і викладачі Арт академії зустрічаються з 

роботодавцями відповідного профілю, проводячи рекламні заходи, 

залучають їх для проходження переддипломної практики студентів. 

Підтримуються постійні звя’зки з Конфедерацією дизайнерів та стилістів 

України, проводяться консультації, обговорюються робочі навчальні 

програми. Враховуються пропозиції за зауваження. Найкращі фахівці у 

галузі дизайну та мистецтва постійно долучаються до освітнього процесу 

для регулярного викладання або гостьових лекцій. Проводиться постійне 

опитування роботодавців (https://bit.ly/3cvR5FM). 

Метою моніторингу було вивчення рівня задоволеності роботодавців 

якістю підготовки фахівців в Арт академії. 

Анкетування проведено у 2020-2021 навчальному році.  

Всього опитано 9 респондентів.  

Анкета складалася з п’ятнадцяти питань, які включали: задоволеність 

рівнем професійної підготовки випускників Академії, чинники, які найбільше 

впливають на ефективність професійної діяльності фахівця та його кар'єрне 

зростання; зацікавленість у прийомі на роботу випускників; оцінка Арт 

академії ім. Сальвадора Далі як закладу вищої освіти; оцінювання якостей та 

навичок випускників Академії; актуальність освітньої програми у світлі 

найновіших досліджень та сучасного ринку праці; коментар або побажання 

щодо компетентностей та результатів навчання за даною спеціалізацією 

(освітньою програмою). 

Роботодавці зазначили, що на 90% задоволені професійною підготовкою 

студентів. Чинники, які найбільше впливають на ефективність професійної 

підготовки, наступні: ерудованість, рівень загальної культури, 

комунікабельність, здатність швидко адаптуватися та виявляти гнучкість, 

вміння застосовувати базові знання на практиці. 

https://bit.ly/3cvR5FM
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60% роботодавців зазначили, що беруть участь в обговоренні освітньо-

професійної програми Арт академії, а це високий показник, хоча 80% з них не 

пов’язані безпосередньо з освітньою діяльністю. 85% респондентів висловили 

думку, що блок практичної підготовки потребує удосконалення, але 

теоретичні дисципліни можна лишити без змін. 

Респонденти наголошують, що студентам не вистачає досвіду роботи,  

потрібно якомога більше залучати їх до практики. 

Дане опитування демонструє, що роботодавці задоволені підготовкою 

студентів Арт академії ім. Сальвадора Далі, але наголошують, що освітньо-

професійну програму потрібно більше наповнити практичними завданнями, 

частіше проводити студентам зустрічі із роботодавцями, демонструвати 

переваги їхньої професії, організовувати практику безпосередньо у компаніях. 

З долученням роботодавців у 2021 році були проведені були 

різноманітні заходи: 

 

03 лютого 2021 р. - Kyiv Fashion  

 

   
 

09 лютого 2021 р. – екскурсія Рекламно виробничиим комплексом «Сьоме 

Небо» 
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26 лютого 2021 р. – екскурсія Рекламно-виробничим комплексом «Сьоме 

Небо» 

 

      

 
 

 05 березня 2021 відбулася пресконференція, присвячена відкриттю 

Міжнародного конкурсу ілюстраторів книг для дітей та юнацтва ім. Радни 

Сахалтуєва, де організаторами були ТОВ «Видавництво «САМІТ-КНИГА, а 

учасниками: Радна Сахалтуєв - народний художник України; Оксана Фурса - 

ректор в АРТ Академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі; Тамаз 

Аваліані - художник; Олександр Афонін - письменник, голова Української 

асоціації видавців і книгорозповсюджувачів; Світлана Винокурова - перший 

проректор БГАІ; Віктор Круглов - генеральний директор видавництва 
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«Ранок»; Юлія Лактіонова - мистецтвознавець, радник у МКІП України; 

Микола Пшінка - народний художник України; Олег Сербін - доктор наук, 

член правління Української бібліотечної асоціації, директор бібліотеки 

ім. Максимовича; Сандро Топурія - молодіжний посол Грузії в Україні; 

Владислав Трубіцин - президент БФ «Культурні новації». 

 

       
 

 

 31 березня 2021 відбувся круглий стіл, присвячений розвитку блокчейн 

технологій в Україні та презентації блокчейн-платформи Proof of Love, у 

якому взяла участь Арт академія сучасного мистецтва ім. Сальвадора Далі.  
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08 жовтня 2021 – екскурсія Рекламно-виробничим комплексом «Сьоме Небо» 

 

         
  

 

12-14 листопада 2021 – ВОРКШОП. Японський модельєр конструктор, 

творець техніки TR Pattern Cutting -  Shingo Sato 

 

       
 

 

За рахунок профорієнтаційної роботи серед випускників закладів 

загальної середньої освіти м. Києва та України, регулярного проведення 

офлайн та онлайн Днів відкритих дверей, численних громадських акцій, 

майстер-класів, благодійних заходів за участі викладачів та студентів, 

співпраці з провідними компаніями та підприємствами галузі, інформування 

громадськості засобами ЗМІ, проведення виставок, показів, науково-
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практичних конференцій, семінарів тощо Арт академія сформувала стійке 

позитивне зацікавлення щодо своєї діяльності у державних органах 

управління освіти, фахових об`єднань та громадськості. Особливо важливою 

вважаємо активну участь Арт академії і особисто ректора у діяльності 

професійної громадської організації «Конфедерація дизайнерів і стилістів 

України». 

 01 грудня 2021 – Телебачення. Студентки Арт академії імені Сальвадора 

Далі взяли участь у телезйомці сюжету разом з відомою українською 

фехтувальницею на шаблях, олімпійською чемпіонкою 2008-го року Ольгою 

Харлан здійснивши її дитячу мрію. 

 . 

                      

29 грудня 2021 – «Ранок на суспільному» – Оксана Фурса 
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Для збереження контингенту студентів за умов пандемії Covid-19 

проводилися наступні заходи (переважно в онлайн-форматі): 

- участь у конкурсах, диспутах, олімпіадах, конференціях, пов’язаних з 

майбутньою професією; 

- онлайн-зустрічі з випускниками та відомими дизайнерами-практиками, 

мистецтвознавцями, художниками, журналістами: Дорожкіною Діаною – 

українським модельєром-дизайнером; Калкатовим Євгенієм – телеведучим та 

стилістом проєктів «Королева балу», «Велика перерва», «На 10 років 

молодше», суддею міжнародних конкурсів «WordSkslls Ukrain» 2016-2020р.р., 

за компетенцією «Перукарське мистецтво», власником «Niche beauty salon 

KALKATOFF»; Карташовою Вікторією – координатором грантів та 

соціальних проєктів; Тамазом Авіліані – відомим художником-графіком, 

Членом національної творчої спілки художників Грузії; Люлькою Оленою – 

дизайнером аксесуарів та кушнірського мистецтва; Марко Сассу – майстром 

живопису, видатним мореністом-акварелістом з Італії; Зелевським Олексієм - 

українським дизайнером, режисером, сценаристом, продюсером, художником; 

Дюденко В’ячеслав - власником мережі салонов «D2», фешн-директором 

школи «Дюденко Киев»; Кінах Мариною – заслуженим журналістом України. 

 

З 18 по 30 травня 2021 року  – Місто Арт Майстрів  
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. З 12 по 30 травня в Національному музеї Тараса Шевченка (м. Київ, б-р 

Тараса Шевченка, 12) проходила виставка кращих професорів та майстрів 

нашого ЗВО. 

 

       

 
 

26 травня 2021 – Місто Арт Майстрів (Майстер клас Людмили Черв’якової): 
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30 травня 2021 – Місто Арт Майстрів (Майстер клас Вікторії Карташової): 

 

   
 

 

30 травня 2021 – Місто Арт Майстрів  (Майстер клас Марко Сассу): 

-  

            
 

30 травня 2021 – Місто Арт Майстрів (Майстер клас Олени Прокоф’євої 

(Рієдік): 

    
 

  03 червня 2021 р. – Урочиста церемонія вручення Мистецьких відзнак, 

дипломів та клейнодів фіналістам благодійного дитячого фестивалю «Далі 

очима дітей - 2021» 
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 23 жовтня 2021 – Майстер-клас Вікторії Карташової з написання 

портретів у сучасному стилі «Спонтанний реалізм».  

   
 

27 серпня – майстер-клас Вікторії Карташової «Спонтанний реалізм» 
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Поліпшенню роботи зі студентами сприяє налагоджена система 

навчально-виховної роботи та робота студентського самоврядування. 

спілкування з батьками студентів, контроль за дотриманням навчальної 

дисципліни, обов’язкове відпрацювання пропусків занять. Проводяться 

постійні опитування студентів щодо якості  та поліпшення освітнього процесу 

в Арт академії. Під час таких опитувань у 2021 році, зокрема, ми дізналися, 

щодо результатів навчання, то більшість студентів визначила їх залежність, у 

першу чергу, від: власної праці та наполегливості (77,1% погодилось), від 

рівня викладання дисциплін (27,5%), від оцінювання їхніх навчальних 

досягнень (25%), від рівня їхніх одногрупників (22,9%), від обладнання 

аудиторій (18,8%). Інші відповіді, що набрали меншу кількість відсотків, 

пов’язані були з поблажливістю педагогів, власною мотивацією тощо. 

Важливим для адаптації молоді був моніторинг зручності розкладу, 

пов’язаного з особливостями професійної діяльності. За результатами 

дослідження, 85,1% студентів 1 курсу цілком і переважно задоволені своїм 

розкладом. 8,3% розклад не задовольняє. Серед інших відповідей:  переважно 

не задовольняє, робоча субота - не зручно, поміняти деякі дні місцями тощо. 

 Респонденти були переважно денної форми навчання - 86%, 14% - 

заочної форми. Опитування продемонструвало, що 85% задоволені 

комфортними умовами навчання, 92% задоволені матеріально-технічною 

базою та безпекою у закладі, 86% - повністю задовольняє розклад занять, 89 

% ознайомленні із графіком навчального процесу. 

Не до кінця студенти мають уявлення, чи формує викладач у них фахові і 

загальні компетентності - 5 % дали стверджувальну відповідь, 30% - складно 

відповісти, 20% - дали відповідь “ні”. Швидше за все в них виникли складності 

із термінологією, розумінням сутності компетентнісного підходу, ніж 

компетентностями, які дійсно формують викладачі. 

Певні зауваження студентів стосувалися дублювання фрагментів змісту 

навчальних програм з таких предметів, як Основи реклами, Практика реклами, 

Брендинг, Неймінг, Психологія реклами, Спецмалюнок, Текстильний декор. Ці 
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програми потребують додаткової перевірки з боку науково-методичного 

відділу та взаємоузгодження на кафедрах. 

Через пандемію студенти не змогли провести практику в реальних 

компаніях, тому лише 25 % задоволені місцем проведення практики, решта або 

не змогли дати відповідь, або дали заперечну відповідь. 

Оцінювання демонструє, що респонденти бажають зменшити 

гуманітарний блок дисциплін і розширити коло дисциплін за професійним 

спрямуванням, зокрема: Корпоративний стиль, 2d-анімація, Розробка ігор, 

Книжкова графіка, Коміксна графіка, Концепт-арт, Цифровий арт/живопис, 

Перспектива, а також предметів, пов'язані з 3д-моделюванням за основними 

програмами (Blender, ZBrush), продовжити вчити користуватися продуктами 

Autodesk, Marmoset Toolbag, Substance Painter, ознайомитися з імпортом 

моделей у Unreal Engine, Unity,  

Дизайнери одягу висловили побажання включити базову підготовку 

швейної справи, бо часом завдання на практичних роботах вимагають 

загального розуміння цього процесу. 

Позитивна динаміка спостерігається у дотриманні мовного 

законодавства, порівняно з попереднім опитуванням. Респонденти зазначили, 

що 100% викладачів спілкуються державною мовою на заняттях та поза ними. 

Також 89 % з них - доброзичливі й тактовні, вчасно інформують студентів 

щодо важливих подій освітнього процесу. 

Серед пропозицій, які винесли студенти, були наступні:  

- наповнити навчальну програму більше практичними завданнями, 

допомогти створити портфоліо; 

- частіше організувати зустрічі з роботодавцями, допомогти підвищити 

мотивацію щодо майбутньої професії; 

- запровадити практику з реальними замовниками, за можливості 

влаштовувати більше тренінгів, семінарів, майстер-класів; 
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- доповнити професорсько-викладацький колектив досвідченими 

спеціалістами-практиками, підтримувати ініціативу і заохочувати тих, хто 

горить своєю справою; 

- додатково наповнити бібліотечні фонди актуальною саме для 

мистецького закладу літературою; 

- покращити процес комунікації з деканатом, старостою та куратором.  

Наступний блок дослідження стосувався самостійної роботи студентів, 

адже вища школа має сформувати самоосвітню компетентність, та й пандемія 

призвела до того, що велику частину знань студентам доводилося опановувати 

самостійно. Студенти академії добре ознайомлені із функціями та 

можливостями платформи Moodle, яка значно полегшує підготовку до 

практичних, семінарських, лекційних занять. 92% вказали, що 

використовують платформу для підготовки до навчання.  

За опитуванням респондентів, 85% викладачів приділяють увагу 

роз’ясненню та аналізу самостійної роботи студентів. Вчать працювати з 

першоджерелами (як оформляти конспекти і тези, як узагальнити результати 

роботи тощо). 85% визначилися, що найбільше мотивують емоційна форма 

викладення матеріалу та позитивна атмосфера в групі. 

Серед труднощів із самостійною роботою, які визначили респонденти, 

були наступні: складність вихідних даних, запропонованих викладачем - 30%, 

невміння розподілити час на виконання самостійної роботи - 40%, невміння 

пов’язати теоретичні знання з практичними - 20%, відсутність вміння 

працювати без контролю з боку викладачів/батьків - 10%. На думку 

респондентів, чинники, які значно впливають на інтерес до виконання 

самостійної роботи - це спрямованість завдань на професійну підготовку - 

40%, цікаві питання і теми - 30%, урахування результатів виконання 

самостійної роботи під час рубіжного контролю - 30%. Фактори, які 

полегшують виконання самостійної роботи - це, насамперед, наявність зразка 

виконаної роботи - 45%, інструктажі, консультації, рекомендації, поради - 
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40%, можливість коригування роботи, виправлення помилок, чіткі критерії 

оцінювання - 10% , аналіз за результатами перевірки - 5 %. 

Можемо зробити висновок, що рівень викладання теоретичних і 

практичних дисциплін високий. Однак викладачі мають більше часу приділяти 

роз’ясненням, щоб сформувати у студента навички самостійної роботи. Для 

цього необхідно: 

- прописати поетапність виконання роботи; 

- чітко сформувати критерії оцінювання; 

- продемонструвати приклад  виконаної роботи, вказати на помилки, які 

найчастіше роблять студенти 

- зробити аналіз виконаних робіт. 

Дані дослідження були враховані не лише у роботі кафедр та науково-

методичного відділу, але й на заняттях курсів підвищення кваліфікації у 

закладі. 

Наступний сегмент досліджень був пов’язаний з формами контролю та 

критеріями оцінювання студентів.  

85% студентів вказали, що на початку курсу викладачі ознайомлюють їх 

із формами контролю і критеріями оцінювання. Чинна 100-бальна система 

оцінювання зрозуміла і якісно відображає рівень успішності студентів, вона 

прозора і доступна. 80% респондентів зазначили, що вони відпрацьовують 

пропущенні заняття шляхом самостійного вивчення матеріалів лекцій та 

презентацій. 15% вказали, що мають досвід оскарження своєї оцінки. 85% 

зазначили, що запобіганню та вирішенню конфліктних ситуацій сприяють 

випускова кафедра, деканат, служби академії, і загалом атмосфера є дуже 

позитивною. 

Серед пропозицій студентів були наступні: зменшити кількість завдань, 

більше зосередитися на творчих проєктах, формувати чітки критерії оцінки. 

Загалом можемо сказати, що студентам критерії оцінки і форми контролю 

зрозумілі, але викладачам необхідно ретельніше прописувати свої вимоги і 
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критерії оцінювання в силабусі, поданому в електронному форматі на 

платформі Moodle. 

Випускова кафедра для студентів організовує додаткові заняття, 

консультації з окремих дисциплін. Деканат постійно контролює навчальний 

процес в групах та самостійну роботу студентів. На засіданнях кафедри 

обговорюють результати атестації, заліків, екзаменів. Встановлюють причини 

незадовільної успішності окремих студентів, особливо старших курсів, 

приймають необхідні заходи. Для постійного удосконалення студентських 

робіт відбувається реклама найкращих робіт за семест та рік у соціальних 

мережах на на заняттях: 

  

Загальний аналіз результатів державної атестації студентів у 2021 році 

показав достатній рівень теоретичної та практичної підготовки студентів. Так, 

у 2021 році дипломи бакалавра отримали - 60 осіб, з "відзнакою" загалом - 6 

осіб, з них ДІ - 8 осіб, далі на МАГ пішла вчитися 1 особа. ДОА - 4 особи, з 

них "з відзнакою" - 3, на МАГ пішла 1 особа. ДРКГ - 58 осіб, з них "з 

відзнакою" 2 особи, на МАГ пішли 10 осіб. ОМ - 3 особи, з них "з 

відзнакою"=1особа. ДС - 4 особи. Диплом магістра отримали 15 осіб, з них 

"відзнака" - 1. З них напрямок ДРКГ - 11 осіб, "з відзнакою" 1 особа, з них 

напрямок ДОА - 2 особи, з них напрямок ДІ - 2 особи. 

Голови Екзаменаційних комісій у звітах відзначають переважно достатню 

підготовку випускників, зауважують, що рівень їх кваліфікації відповідає 

стандартам вищої освіти. Задля подальшого вдосконалення освітнього 
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процесу та підвищення рівня підготовки фахівців необхідно врахувати в 

подальшій роботі кафедр зауваження та пропозиції голів ЕК, зокрема: 

1) невідповідність формулювання окремих тем дипломних проєктів 

заявленій спеціалізації з графічного дизайну або виконаній графічній частині;  

2) диспропорція графічної та текстової частин дипломних проєктів; 

3) недостатня якість виконання представлених графічних розробок у 

проєктній частині дипломних робіт з огляду на художні вимоги та ідейно-

креативні складові; 

4) необхідність удосконалити роботу студентів та керівників із 

пояснювальними записками до дипломних проєктів відповідно до вимог 

структури текстової частини та заявленої теми, більше звертати увагу на вірне 

оформлення записки та усунення граматичних помилок. 

Невід’ємним складником підготовки фахівців до майбутньої діяльності 

є практична підготовка. Під час проходження практики студенти 

поглиблюють та закріплюють теоретичні знання, вміння інноваційного 

характеру, навички науково-дослідницької діяльності, навчаються 

застосовувати ці знання та вміння для вирішення завдань у відповідній сфері 

професійної діяльності. Керівництво переддипломної практикою здійснювали 

висококваліфіковані викладачі випускових кафедр.  

 

09-19 червня 2021 – Карпати (пленер) 
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З метою забезпечення 100% працевлаштування студентів кафедрами 

проводилася організаційна робота, спрямована на укладання договорів (угод) 

про співпрацю з державними і приватними структурами за профілем 

підготовки. 

Завдання практики: 

- закріплення знань, одержаних студентами при вивчені предметів 

спеціального циклу; 

- поглиблення знань, удосконалення навичок, набутих у період 

навчальної практики; 

- розвиток творчої ініціативи та пофесійної самостійності; 

- вивчення організації праці у реальних виробничих умовах; 

- формування пакету авторських напрацювань; 

- підвищення мотивації для подальшої освіти та самоосвіти. 

Контроль за працевлаштуванням випускників, які навчалися за кошти 

фізичних осіб, ведеться деканатом упродовж усього періода після випуску 

(опитування відбувається у соціальних мережах та в анкетах  

https://bit.ly/3AygpmA).  В результаті у 2021 році було опитано було 12 

респондентів 2021р. випуску - 6 осіб, 2019 - 3 особи, 2018 р. - 4 особи. 

60% визнали, що вибір навчального закладу був пов’язаний саме із його 

престижністю, 20% - з високим рівнем викладання, 20% - відсутністю інших 

варіантів. 

80% вказали, що матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, 

на їхню думку, було задовільним. На думку 90% респондентів фаховий рівень 

науково-педагогічних працівників, які викладали в їх групах, був достатній. 

65% вказали, що час на вивчення дисциплін був розподілений раціонально. 

Оцінювання здійснювалось прозоро -  90%.  

85% респонденти визнали, що за час навчання їм не вистачало 

консультацій та тренінгів за участю запрошених практиків, зокрема з 

формування навичок пошуку роботи, складання резюме. Найбільші труднощі, 

https://mixmd.edu.ua/2022/07/19/opituvannya/
https://mixmd.edu.ua/2022/07/19/opituvannya/
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з якими зустрілися наші випускники, - це брак досвіду, необхідність за 

обраною вузькою спеціалізацією потрібні знання шукати самостійно. 

Загалом можемо сказати, що випускники отримали необхідні професійні 

компетентності, щоб отримати роботу за своєю спеціальністю. Труднощі, які 

в них виникали, об’єктивні.  

З урахуванням даних моніторингу та зроблених зауважень пропонується:  

1) провести додаткову роботу щодо роз’яснення студентам принципів 

кількісного виміру обсягу навчального навантаження, їхнього права чстково 

обирати дисципліни, а також зміст термінів «професійні та загальні 

компетентності»;  

2) при плануванні кількості наукових та практичних заходів брати до 

уваги недостатню соціально-психологічну готовність студентів першого курсу 

до активної позааудиторної роботи;  

3) у межах дисциплін, що викладаються, репрезентувати здобувачам 

вищої освіти новітні досягнення в сфері сучасного мистецтва. 

       Випускники постійно підтримують контакт з адміністрацією Арт 

академії та викладачами. Запрошуються випускники, які досягли успіхів в 

професії, до цікавих зустрічей. Випусків магістратури постійно залучаємо до 

викладання. 

3. Наукова робота 

Планування та координацію науково-педагогічної роботи в навчальних 

підрозділах Академії, контроль за її станом, розробку практичних 

рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення навчального процесу, його 

методичного забезпечення здійснює Вчена рада. 

Вченою радою  Академії у 2021 році затверджені ряд організаційних та 

нормативних документів. Зокрема:  

-  Стратегію та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та 

інноваійної діяльності на період 2021 по 2026 рр. 

-  Правила Прийому до Арт академії імені Сальвадора Далі у 2021 році; 

-  Положення про Приймальну комісію; 
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-  Положення про апеляційну комісію та інші. 

Серед пріоритетних завдань діяльності Вченої ради Арт академії у 2021 

році було визначено: 

- гнучке реагування на соціально-економічні виклики, пов’язані із 

пандемією Ковід-19, та запровадження у найкоротший час діяльності 

віртуального освітнього середовища; 

- узагальнення досвіду роботи з обдарованими студентами та форми 

залучення студентів до наукової роботи; 

- організація моніторингу якості надання освітніх послуг; 

- застосування інноваційних методів при викладанні загальноосвітніх 

та профільних дисциплін; 

- підходи до формування навчальних планів, укладання та перегляду 

освітніх програм, укладання та затвердження робочих програм 

навчальних дисциплін.  

Видано низку наказів, у яких окреслено напрями роботи з 

удосконалення освітніх програм. 

Науково-педагогічний склад та студенти Академії приділяють значну 

увагу науково-дослідній та методичній роботі, досліджують теоретичні та 

практичні питання дизайну і мистецької освіти, зокрема методики викладання 

профільних дисциплін. Результати науково-дослідної роботи кафедр 

використовуються у навчальному процесі, творчій та професійній діяльності.  

Викладачі кафедри активно брали участь у зовнішніх науково-

практичних конференціях різних рівнів. 

На базі навчального вакладу у 2021 році проводилися:  

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих 

учених «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи» (21-22 квітня 

2021 р).  

- Всеукр. наук.-практ. конф. «Тенденції розвитку вітчизняного дизайну 

та дизайн-освіти у вимірах сучасності» (21 – 22 квітня 2021 р.).  
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Видається збірник наукових праць «Мистецька освіта: зміст, технології, 

менеджмент», який внесено до Переліку наукових фахових видань України і 

присвоєно категорію «В» у галузі педагогічних наук (накази МОН України від 

29 грудня 2014 р. No 1528 та від 15 січня 2018 р. No 32). Індексується в 

науковометричних базах: Index Copernicus, «Polska BibliografiaNaukowa» 

(PBN, Польська наукова бібліографія), Google Scholar, PUBLONS, 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.]. У 2021 році вийшов 

17 випуск збірника: 

 

https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/issue/view/10/10 

Викладачі та співробітники Академії надрукували протягом навчального 

року низку наукових праць у різних вітчизняних та закордонних виданнях: 

1. Kolodii, I., Byelova, L., Aleikseieiva, S., Kushnir, V. , Rudyk, Y., & 

Kalichak, Y. . (2021). A metodologia para a criação de um sistema de informação e 

análise para controle, planejamento e gestão do processo educacional no HEIS e sua 

estrutura funcional. Laplage Em Revista, 7(3), p.1-9. 

https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731251 p.1-9  URL: 

https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1251 

2. S. Chyrchyk, V. Atlanov, A. Kravchenko, Y. Lohinskyy, O. Tryhub. 

Training of future teachers in innovative teaching methods in the process of teaching 

https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/issue/view/10/10
https://doi.org/10.24115/S2446-62202021731251 p.1-9
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arts and crafts. Laplage em Revista (International), vol.7, n. 3D, Sept. - Dec. 2021, 

p.1-7. 

3. Svitlana Alieksieieva, Liudmyla Yershova, Svitlana Kravets, Olha 

Lapshynaand Halyna Odnoroh. Self-Education and Self-Management to Develop 

Entrepreneurship Competence in Future Professionals. The International 

Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021), 

Kryvyi Rih, Ukraine, 12-14 May, 2021 DOI: 

https://doi.org/10.1051/shsconf/202110403002 SHS Web of Conferences 104 , 

03002 (2021)  

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03002/shsconf_ichtml2021_03002.html 

4. Алєксєєва С. Дидактичні ідеї підручникотворення в умовах 

інформатизації освіти. Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. 2021. 

Вип. 27. С.6–14. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1309-2021-27-6-14 

URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729510, URL: http://ipvid.org.ua/ 

5. Алєксєєва С. Індивідуалізація навчання у закладах загальної 

освіти як педагогічна проблема. Scientific Collection «InterConf», (42): with the 

Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference «Theory and 

Practice of Science: Key Aspects» (February 19-20, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. 

Рр. 290-296. https://doi.org/ 10.51582/interconf.19-20.02.2021.026 URL: 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724261 

6. Алєксєєва С. Індивідуалізація навчання: принципи побудови, 

методи і форми реалізації. Scientific practice: modern and classical research 

methods: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedings of the I 

International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), Boston, February 26, 

2021. Boston-Vinnytsia: Primedia eLaunch & European Scientific Platform, 2021 

рр.142-145. https://doi.org/ 10.36074/logos-26.02.2021.v2.41, URL: 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/727975 

7. Алєксєєва С. Індивідуалізація навчання: суть, шляхи реалізації. 

International  scientific  and  practical  conference  «Pedagogy  and  Psychology in 

the  Modern  World:  the  art  of  teaching  and  learning» :  conference proceedings,  

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2021/15/shsconf_ichtml2021_03002/shsconf_ichtml2021_03002.html
https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729510
http://ipvid.org.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/724261
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/727975
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February  26–27,  2021.  Vol. 1. Riga, Latvia : «Baltija Publishing». рр.136-139. 

DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-041-4-34 URL: 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728627 

8. Алєксєєва С. Індивідуальна освітня траєкторія: від побудови до 

реалізації. Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент : зб. наук. пр. / 

Арт академія сучасного мистецтва ім. С. Далі, Інститут ПТО НАПН України 

Київ : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2021. Вип. 17. (Серія: Педагогічні науки). 

9. Алєксєєва С. Сучасні підходи до професійної підготовки майбутніх 

дизайнерів в умовах розвитку креативних індустрій. New impetus for the 

advancement of pedagogical and psychological sciences in Ukraine and EU 

countries: research matters : Collective monograph. Riga, Latvia : “Baltija 

Publishing”, 2021. p.р.1-16  https://doi.org/10.30525/978-9934-26-032-2-1 URL: 

http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/103 

10. Алєксєєва С. Технологія формування індивідуальної освітньої 

траєкторії учнів профільної школи. Перспективи та інновації науки (Серія 

Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»): електронний журнал. 

N 5(5) 2021. С. 58 – 68 https://doi.org/10.52058/2786-4952 -2021-5(5)-58-68 

URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/729321 (категорія «Б»)  

11. Базиль Л., Орлов В., Фурса О., Оружа Л. Розвиток 

підприємницької компетенції. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 

теорії і практики.  Київ : Вид-во «ТОВ «Фінтехальянс», № 2 (37), 2021. С.493-

502 

12. Вороніна М.В. Сучасні тенденції дизайн-освіти. Дизайн після 

епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 

15 – 16 квітня 2021 р. / МОН України, Київ. нац. ун-т к-ри і мист; редкол.: 

Удріс-Бородавко Н., Болтенков А., – К. : КНУКіМ, 2021. С. 198– 203. 

13. Оружа Л.В. Професійний саморозвиток сучасного фахівця з 

дизайну – необхідна умова здобуття освіти // Мистецька освіта: зміст, 

технології, менеджмент. Index Copernicus. Випуск 17. К. : МІХМД, 2021. 

С.115-120 

http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/728627
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-032-2-1
https://fta.org.ua/
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14. Дєордіца Таяна, Вороніна Марина, Литвинова Наталія. Специфіка 

оцінювального інструмента «Концептуальна рамка викладання» Ш. Даніелсон 

(з досвіду США) / Т. Дєордіца, М. Вороніна, Н. Литвинова // Фізико-

математична освіта. / Сумський державний педагогічний університет імені 

А.С. Макаренка. – 2021. – № 4 (30). – С. 46–53. 

DOI: https://doi.org/10.31110/21-413-1572021-030-4-007 

15. Максимова А.Б. Участь у Міжнародній конференції 4th 

International Scientific Conference “Information and Innovation Technologies in 

the XXI Century” (12 hours of participation), 23-24 вересня 2021, м. Катовіце, 

Польща.  

 

16. Максимова А. Б. Публікації авторських творчих робіт (акварелей) 

у Міжнародній спільноті акварелістів International Watercolor Society 

(Ukraine). 

17. Orlov, V., Оruzha L., Bazyl, L., Fursa, O., (2021). Development of 

entrepreneurial competence in design education. Financial and Credit Activity: 

Problems of Theory and Practice, 2(37), 493–502. 

https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i37.230672  

18. Klimenko M., Bazyl, L., Orlov V. & Rulevskaya T. (2021). Economic 

preconditions for the development of ecological culture of future transport 

specialists. Financial and credit activities: problems of theory and practice, 3(38), 

530–537. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i38.237485The Web of Science_2021. 

https://doi.org/10.31110/2413-1571-2021-030-4-007
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У Всеукраїнській науково-практична конференція студентів і молодих 

вчених «Мистецтво і дизайн: традиції, пошук, перспективи» у 2021 році брали 

участь студенти та викладачі Арт академії та Мистецького коледжу: 

 

 

Досвід доповідей на основі навчально-наукових робіт, підготовки та 

оприлюднення презентацій до них є ефективним кроком у формуванні 

дослідницької компетентності. Проведення наукових слухань та дискусій 

онлайн є надзвичайно продуктивним досвідом для вченого-початківця. Цього 

року секції студентської конференції були присвячені семіотиці та 

художньому інсрументарію сучасної реклами, а також тенденціям створення  

відеоігор. Ці теми реально захоплюють мистецьку молодь. Присутність 

викладачів, зацікавлене обговорення вносять необхідне пожвавлення у 

студентське життя у час пандемії, виконують мотивуючу функцію, 

увиразнюють перспективи наукової проблеми, конкретного 

студента, закладу, галузі в цілому. 

За результатами конференції випускається електронний збірник, який 

розміщується на сайті Арт академії (https://bit.ly/3AY4CPS) 

https://bit.ly/3AY4CPS
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Щорічно студенти Академії беруть участь в олімпіадах, конкурсах. 

Наприклад, Уткіна Дар’я – випускниця магістрерської програми здобула за 

звітний період гран-прі конкурс SBID Get Me 2 the TOP 2021р. 

 На базі навчального закладу працюють курси підвищення кваліфікації 

викладачів ЗВО за дисциплінами «Сучасні тенденції філософії освіти в Україні 

та світі»; «Педагогічна майстерність викладача ЗВО» (технології роботи у 

різних системах навчання, види методзабезпечення, його створення та 

застосування, основи тестології, методики індивідуального та дистанційного 

навчання, підручникотворення, методики керівництва навчально-науковими 

роботами, інновації у вищій школі тощо); «Актуальні проблеми україномовної 

комунікації у діяльності викладача ЗВО»; «Практичний курс застосування 

комп`ютерних технологій на заняттях у ЗВО»; «Соціально-психологічні 

аспекти взаємодії науково-педагогічних працівників зі студентською 

молоддю» (психотипологія, конфліктологія, особливості сучасних 

молодіжних субкультур тощо); «Організація та методика забезпечення 

науково-дослідної діяльності у ЗВО». 

Комплектація групп – 10-12 осіб. Заняття проводяться у лекційно-

семінарській формі у супроводі комп`ютерних презентацій. До курсу 

практичної підготовки за бажанням слухачів входить взаємовідвідування 

занять з обговоренням, підготовка науково-методичних повідомлень, участь у 

круглому столі та науково-практичній конференції.  

 

4. Міжнародне співробітництво 

Міжнародне співробітництво є одним із провідних напрямів діяльності 

Академії, воно спрямоване на інтеграцію закладу до європейського та 

світового освітнього простору на засадах Болонської декларації. Міжнародна 

діяльність Академії має різноаспектний характер та спрямована на 

встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного 

співробітництва закладу в науково-практичній, освітянській та інших галузях 

шляхом формування кола іноземних партнерів, додаткових джерел 
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фінансування, створення умов для співробітництва з іноземними 

громадянами, закладами освіти, науковими установами, міжнародними 

організаціями, фондами. Наприклад, згідно з укладеними угодами з Рижським 

міжнародним університетом ISMA (Латвія), Тбіліською державною академією 

мистецтв (Грузія) Щецинською академією мистецтв (Польща).  

Міжнародне співробітництво здійснюється за напрямами: 

- залучення Арт академії до участі у міжнародних проєктах, фандрайзинг; 

- співробітництво з міжнародними освітніми установами та агенціями; 

- навчання іноземних громадян в Академії; 

- організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів та студентів, 

професійної практики студентів за кордоном; 

- використання міжнародного досвіду в навчально-методичній та 

культурно-виховній роботі. 

Академічна мобільність регулюється: Законом України «Про вищу 

освіту»; Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність 

(затверджене постановою КМУ від 12.08.2015 № 579); Положенням про умови 

матеріального забезпечення осіб, направлених за кордон на навчання та 

стажування (затверджене постановою КМУ від 04.03.1996 № 287, із змінами, 

внесеними згідно з Постановами КМ – остання редакція від 05.04.2017 № 227); 

Постановою КМ України № 411 від 13 квітня 2011 р. «Питання навчання 

студентів та аспірантів, стажування науково-педагогічних працівників у 

провідних вищих навчальних закладах та наукових установах закордоном»; 

Участю у міжнародних програмах: IREX, TEMPUS, Erasmus Mundus. 

Залучені до викладання й іноземні фахівці: 
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 Тамаз Авіліані – відомий художник-графік, член національної творчої 

спілки художників Грузії- проводив майстер-класи зі станкової графіки з 

офорту. 

 

 Усі проведені майстер-класи, зустрічі  художника з нашими студентами 

розміщено на інтернет-ресурсах закладу за посиланням http://surl.li/cjzad

 Джовані Марко Сассу – майстер живопису, видатний мореніст-

аквареліст з Італії – проводив майстер-класи з акварельного живопису  

 

Усі проведені майстер-класи, зустрічі художника зі студентами – на 

інтернет-ресурсах за посиланням http://surl.li/cjyzz 

http://surl.li/cjzad
http://surl.li/cjzad
http://surl.li/cjyzz
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12-14 листопада 2021 – ВОРКШОП. Японський модельєр-конструктор, 

творець техніки TR Pattern Cutting -  Shingo Sato 

 
 

18 вересня 2021 року ввечері у столиці України та у столиці Італії 

одночасно розпочався пленер у рамках мистецького проєкту «Дві ріки, дві 

столиці» / «Due fiumi, due città». Все відбувалося паралельно на Трухановому 

острові в Києві і на острові Тіберія в Римі (https://bit.ly/3R6OMs2).                              

                                    

05 жовтня 2021 року на мальовничому схилі Пінчіано в самому серці 

Вічного міста та паралельно на Володимирській гірці у Києві відбувся другий 

міжнародний культурний захід«Дві ріки – дві столиці», що проходив під 

патронатом Посольства України в Італії.  

Пленер об’єднав митців двох країн з метою висвітлення художніми 

засобами цінностей української духовності, ментальності та культури не 

тільки в межах українського суспільства, а й в еміграції. 

https://bit.ly/3R6OMs2
https://www.facebook.com/page/349597425133895/search/?q=%D0%94%D0%B2%D1%96%20%D1%80%D1%96%D0%BA%D0%B8
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Кращі педагоги і студенти Арт академії ім. Сальвадора Далі спільно з 

іншими художниками України та Італії писали з натури свої унікальні роботи 

у режимі реального часу, демонструючи високопрофесіоналізм та торжество 

сили мистецтва над географічними та культурологічними кордонами. 

 

Більше розміщено на сторінці закладу  у Фейсбуці https://bit.ly/3cyyf0Q 

 

Міжнародний відділ Арт академії ініціює та реалізує: 

− низку англомовних програм на рівні бакалавра, магістра; програми 

мовної підготовки іноземців; 

− програми підготовки іноземців до вступу до ЗВО України та 

іноземних країн; 

− міжнародні програми типу «Подвійний диплом»; 

− програми міжнародної мобільності здобувачів та співробітників; 

− видачу запрошень на навчання; 

− здійснює супровід перебування іноземців в Україні. 

Важливим чинником міжнародної інтеграції є вивчення іноземної мови з 

формуванням «портфеля компетенцій»; це практико-орієнтоване навчання; 

яке редедбачає розвиток не лише мистецьких та дизайнерських, але й 

https://bit.ly/3cyyf0Q
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підприємницьких навичок. Інтегративне поєднання теорії та практики, сучасні 

методи якісної освіти й оцінки знань створюють міцні основи для професійної 

підготовки кваліфікованих фахівців, які можуть конкурувати не лише на 

українському, а й на міжнародному ринку праці.  

В Арт акдемії ім. Сальвадора Далі протягом навчального року 

здійснювалася підготовка 26 студентів-іноземців за спеціальністю 022 

«Дизайн». Здебільшого це представники таких країн світу, як Нігерія, Індія, 

Іран. Викладачі Арт акдемії проводять для них лекції англійською мовою. 

Створені англійською мовою і відповідні ресурси на платформі Moodle.  

     

 

Академія впроваджує спільні освітні програми на рівнях бакалавра та 

магістра з такими закладами вищої освіти як:  Рижський міжнародний 

університет ISMA (Латвія), Тбіліська державна академією мистецтв (Грузія), 

Щецинська академія мистецтв (Польща).  

Невід’ємною частиною програми є стажування в країнах 

місцезнаходження ЗВО. На жаль, карантинні обмеження призупинили 

заплановані заходи, але після подолання пандемії знову запрацюють 

програми, за якими студенти мають змогу відвідати великі локальні агенції, 

виробництва і ознайомитися з міжнародними стандартами ведення бізнесу, 
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культурою та мистецтвом країн. Випускники програми спроможні побудувати 

свою кар’єру на основі професійних навичок та компетенцій, знання іноземної 

мови й бізнес-контактів, набутих під час навчання в Арт Академії сучасного 

мистецтва імені Сальвадора Далі.  

 

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 

Арт академія має достатню навчально-матеріальну базу для ефективної 

організації навчального процесу. 

Навчальні заняття проходять з використанням аудиторного фонду Арт 

академії та в навчально-тренувальних лабораторіях. Студенти мають 

можливість виходу в Інтернет, використовувати в навчальній та дослідній 

роботі електронні підручники, конспекти лекцій, матеріали дистанційного 

навчання, відеофільми та ін. 

Кабінети тематично оформлені і відповідають вимогам змісту 

навчального процесу, естетичним, санітарно-гігієнічним, протипожежним 

нормам та вимогам техніки безпеки. Наочні матеріали у кабінетах оформлені 

державною мовою.  

В Академії створено належні умови для організації дозвілля і відпочинку 

студентів: працює буфет, функціонує студентська художня самодіяльність. 

Медичне обслуговування здійснюється за місцем проживання студентів. 

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчально-

виховного процесу включає доступність студентам та викладачам мережі 

Інтернет, укомплектованість бібліотеки навчально-методичною літературою, 

наявність періодичних спеціалізованих видань, обладнані спеціалізовані 

лабораторії та кабінети.  

У бібліотеці створені електронний каталог фонду нових надходжень та 

автоматизована бібліотечно-інформаційна система, що передбачає 
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розширення власної комп’ютерної мережі та автоматизацію роботи 

бібліотеки. 

Роботу бібліотеки спрямовано на формування бібліотечного фонду згідно 

з навчальними планами, на якісне і оперативне бібліотечно-бібліографічне та 

інформаційне обслуговування професорсько-викладацького складу та 

студентів, впровадження і використання новітніх інформаційних технологій. 

У належному стані соціальна інфраструктура Академії. Створені 

сприятливі умови для навчання студентів, у тому числі, з особливими 

потребами; роботи науково-педагогічного складу, а також обслуговуючого 

персоналу. У навчальних приміщеннях підтримується належний 

температурний режим, санітарний стан та інші гігієнічні вимоги до аудиторій.  

Розвиток соціально-побутової сфери є одним з головних напрямів 

діяльності адміністрації закладу. Виконуються умови колективного договору, 

в якому передбачені зобов’язання адміністрації щодо забезпечення належних 

умов праці і відпочинку та інших соціальних програм. Своєчасно і 

систематично проходить виплата заробітної плати, вчасно надаються 

відпустки. 

 

 6. Виховна робота. Студентське самоврядування 

Виховна робота є однією з найважливіших складових в організації 

навчально-виховного процесу.  

Сприяння підготовці до захисту країни, формуванню національної 

інтелігенції, збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, 

вихованню її духовної еліти – завдання, що стоять перед закладами вищої 

освіти на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців. 

Досягнення такої мети виховання здійснюється за умови комплексного 
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підходу і залучення всього викладацького складу, адміністрації, органів 

студентського самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді. 

Виховна робота, як і навчальна та наукова діяльність, має загальну мету 

– підготувати якісного фахівця з вищою освітою. Загалом це означає, що 

випускник Академії повинен бути не лише професіоналом, а й порядною, 

діловою людиною, патріотом. Увесь освітній процес має за мету певні впливи 

на особу та групи осіб з метою навчання та  виховання. 

З урахуванням плану виховної роботи за напрямами у 2021 календарному 

році проведено наступні заходи. 

1. Правове, професійне виховання та зміцнення дисципліни: 

- інструктивні наради з кураторами навчальних груп, науково-

педагогічними працівниками, студентами та персоналом Арт академії з питань 

посилення контролю та дисципліни – у перший місяць на початку кожного 

семестру; 

- відзначення Дня знань, а також інших професійних і державних свят 

України. 

 2. Патріотичне виховання та формування національної 

самосвідомості: 

- постійно проводилися  заходи з патріотичного виховання та 

формування національної самосвідомості на виховних годинах та під час 

навчальних занять. Зустрічі студентів з учасниками АТО (двічі у першому 

півріччі 2021 року та 31.08.2021р. і 18.11.2021р.) 

3. Моральне та естетичне виховання: 

- проведені спільні перегляди фільмів з обговоренням ролі кіно в 

формуванні особистості (онлайн перегляди зі студентами кінофільму 

«Малевич»  двічі у першому півріччі 2021 року та 20.10.2021р.); 

- організація тематичних виховних годин з питань профілактики 

паління, наркоманії, алкоголізму, ВІЛ/СНІДу (щомісяця у звітний період з 

групами 1 та 2 курсів). Лекція на тему «Здорове людство» 21.12.2021р.; 
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- проведення Днів культури країн студентами-іноземцями, які 

навчаються в Арт академії (28.09.2021р. – з Нігерії, 07.10.2021р. – з 

Азербайджану). 

4. Утвердження здорового способу життя: 

- тренування з танців до студентських балів (до Дня закоханих 10 

лютого та до Дня Святого Миколая 13 і 15 грудня 2021 року).  

- з наказами ректора «Про заборону тютюнопаління» та «Про 

використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу», 

ознайомлені студенти та викладачі у вересні - жовтні 2021 року. 

5. Формування позитивних соціально-психологічних відносин у 

колективі: 

- проведені ознайомчі екскурсії приміщеннями Арт академії для 

студентів 1 курсу (1 - 3 вересня 2021 року); 

-  психологічні тренінги для кураторів навчальних груп (22.01.2021р. і 

27.08.2021р.) і студентів І курсу з метою адаптації до умов навчання в Арт 

академії (14.09.2021р., 13.109.2021р., 17.11.2021р.  та 08.12.2021р.); 

- вибори органів студентського самоврядування на Конференції 

студентів  14.10.2021р.; 

- систематична роз’яснювальна, просвітницька, санітарно-

профілактична роботу серед студентів, спрямована на формування в них 

здорового способу життя з питань гігієни, виховання, сімейних відносин тощо 

(включно з питаннями запобігання вживанню алкоголя та наркотиків). 

Розширена нарада  науково-педагогічного працівників, кураторів і ректорату 

25.11.2021р. 

6. Організаційна робота з батьками студентів: 

- підтримання зв’язку з батьками з питань навчання студентів 

(телефоном, групи у Вайбері); 

-  батьківські збори за участю представників деканату та ректорату 

щосеместрово. 

7. Питання безпеки та евакуаційні: 
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- навчання науково-педагогічних працівників, працівників служби 

безпеки та персоналу Арт академії діям у надзвичайних ситуаціях, випадках 

погіршення здоров’я студентів. Наради 10.02.2021р. і 10.11.2021р.  

- тренування евакуації з приміщень та будівлі, підготовки та 

переходів в укриття, розосередженню та підтриманню зв’язку на випадок 

оголошення воєнного стану  з евакуацією з будівлі студентів, науково-

педагогічних працівників та персоналу (загалом проведено три тренування  у 

2021р.).  

8.  Питання психологічного забезпечення 

      За окремим планом психолога проведено:  

- 422 години індивідуальних консультацій зі студентами, їх батьками, 

працівниками та науково-педагогічними працівниками Академії; 

- 14 спільних (студентів з науково-педагогічними працівниками) 

двогодинних тренінгів, в тому числі 5 із запрошенням відомих в Україні 

фахівців з числа психологів і психіатрів. 

На молодших курсах закріплені куратори навчальних груп з числа 

науково-педагогічних працівників, які спілкуються зі студентами, цікавляться 

їх результатами в навчанні, розглядають і вирішують організаційні питання. 

Налагоджено співпрацю з органами студентського самоврядування, які 

займають активну позицію в роботі щодо пропаганди здорового способу 

життя, організації зустрічей студентів з представниками суспільно-політичних 

організацій, з відвідуванням виставок та переглядом фільмів. У цьому 

студентське самоврядування отримує повну підтримку з боку 

адміністрації Арт академії. 
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05 березня 2021 – Свято 8 березня 
 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

20 липня 2021 – Випуск 

  
 

 

04 вересня – День знань 
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28 вересня - Майстер-клас італійської акварелі. Марко Сассу 

 

 

 
 

29 жовтня 2021 – Хелловін 
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-  

      

 

11 грудня 2021 – Бал «Чарівна Віденська казка» 

 

 

 

 
 

 

 

19 грудня 2021 – Свято на честь Святого Миколая 
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23 грудня 2021 – Новий рик «Вечори на хуторі біля Диканьки» 

          

 
 

 

8. Кадрова політика. Дотримання положень законодавства при 

прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників 

При прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників ректор 

неухильно дотримується чинного законодавства України, а саме: Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», «Про охорону праці», Кодексу законів про 

працю України, Указами Президента, рішеннями Уряду України, Правил 

внутрішнього розпорядку Академії, Статуту Академії, розпоряджень і наказів 

Ректора Арт академії, Положення про порядок роведення конкурсного відбору 

на заміщення вакантних посад накових, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників у Приватному закладі вищої освіти «АРТ Академія сучасного 

мистецтва імені Сальвадора Далі». 

9. Заходи інформаційного забезпечення та просвітницької роботи 

Цей напрям посідає важливе місце в системі підготовки студентів. Він 

тісно поєднаний з навчальним процесом, всіма його складовими. 

Спрямованість такої робити на особистість, формування не лише спеціалістів 

певного профілю, а й захисника, суспільно активної людини, громадянина, 
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фахівця XXI століття. Адже від рівнів підготовки та інтелекту й духовності 

залежить подальший прогрес нашого суспільства. 

Робота в цьому напрямку активно проводиться у всіх підрозділах Арт 

академії, особливо зі студентами перших курсів, яких на початку навчання 

знайомлять з історією  Арт академії та її традиціями. 

У календарному році активно проводилась ціла низка заходів з 

актуальних проблем суспільства, внутрішньої і зовнішньої політики, заходів, 

спрямованих на розвиток національно-патріотичних традицій, відзначення 

історичних та пам'ятних дат. Це і дні Європи в Україні, і міжнародний День 

миру, дні захисників та захисниць України, Збройних сил  України, 

соборності, художника, української писемності та мови, Міжнародний день 

студентів, тиждень української молоді, дні пам’яті та примирення, 

вшанування жертв Голодомору та інші. 

Студенти та персонал навчального закладу брали та беруть участь у 

підготовці до сприяння Збройним силам у захисті країни, у індивідуальній та 

груповій волонтерській роботі з підтримки тимчасово переміщених осіб. 

Формою проведення виховних заходів переважно є онлайн- та офлайн-

семінари, круглі столи, лекції, кураторські години, екскурсії, виставки творів 

мистецтва, фотовиставки, концерти та перегляди фільмів 

Систематично проводяться Дні відкритих дверей у режимах, відповідних 

до карантинних обмежень (онлайн та офлайн). У ці дні підрозділи Арт академії 

відвідують майбутні студенти, які відчувають атмосферу закладу і мають 

можливість поспілкуватися із завідувачами кафедр, професорсько-

викладацьким складом і остаточно приймають рішення вступити до Арт 

академії. 

 

 


