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Вступ 

Освіта є однією з найважливіших умов побудови суспільства на 

засадах ринкової економіки. Освіта XXI століття - це освіта для людини. Її 

стрижень – розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання відповідальної 

особистості, сутнісними характеристиками якої є креативність, готовність до 

упровадження інновацій, саморозвитку і самовизначення в ситуаціях, що 

постійно змінюються. 

Розширення стратегічних напрямів розвитку Закарпатської академії 

мистецтв (далі – Академія) спричинене необхідністю розв’язання завдань, що 

постали перед закладом в контексті загальнодержавних процесів 

реформування системи освіти, піднесення її рівня до вимог європейських 

стандартів та забезпечення рівного доступу громадян до здобуття якісної 

освіти. 

Потреба у формуванні фахівців з повною вищою освітою у галузі 

образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва  та дизайну в області, 

яка визріла ще в минулому столітті, розвиток регіональної художньої школи, 

набули нових можливостей з огляду на спільні проекти співпраці в рамках 

Карпатського Єврорегіону. Спільні проекти відкривають нові можливості 

використання спеціалістів у галузі дизайну та реклами, відродження 

забутих народних традицій обробки металу, дерева, кераміки.  



Через втрату, протягом другої половини XX ст., цілого ряду осередків, 

а з ними форм і традицій закарпатського декоративно-прикладного мистецтва, 

постає питання їх вивчення та відродження.  

Зростання значення реклами для залучення коштів чи просування 

продукції на ринку в останнє десятиліття надає актуальності підготовці  

фахівців в галузі дизайну. У області  діють сотні рекламних агенцій  та 

видавництв, де дефіцит у фахівцях даного напрямку заповнюється людьми 

без фахової освіти, що відображається на якості рекламної продукції. Сучасні 

інвестиції в область потребують фахівців  у галузі туристичної реклами, 

промислової графіки та пакування, дизайну архітектурного середовища. 

1. МІСІЯ 

Місія Закарпатської академії мистецтв – збереження і посилення 

провідної ролі закладу в системі класичної мистецької освіти України з 

метою розвитку  регіональної художньої школи, дизайну;  вивчення, 

збереження,  відродження  та пропагування самобутніх регіональних 

традицій декоративно-прикладного  мистецтва  

2. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ   

Стратегія діяльності Академії, підпорядкована головній меті: 

перетворенню Академії в сучасний європейський мистецький заклад зі 

збереженням здобутків і розвитком найкращих національних академічних 

традицій.  

1)Забезпечення фундаментальних принципів діяльності Академії, що 

передбачає: 

 – дотримання Конституції України, законів України, Статуту ЗАМ,  

Положення про Коледж, повага до державної символіки України,  

збереження та розвиток української мови, культури, освіти, науки та 

традицій нашого народу. 

– Впровадження державно-громадського принципу управління 

Академією: активна співпраця та взаємодія з державними, місцевими 

органами влади, громадськими організаціями, об’єднаннями роботодавців, 

загальноосвітніми навчальними закладами, вищими мистецькими закладами 



та академічними спільнотами України та інших держав, що забезпечить 

динамічний розвиток і ритмічність академічного середовища.  

– Розвиток академічного середовища, в якому повинні панувати 

високий професіоналізм, відповідальність за виконання своїх професійних 

обов’язків, підзвітність, взаємоповага, толерантність, шанування гідності 

кожної людини та її індивідуальної свободи.  

           2)  Забезпечення високої і стабільної якості навчального процесу 

відповідно до визнаних міжнародних стандартів, що передбачає: 

-   переорієнтацію навчального процесу на розвиток у студентів 

здібностей творчого розв’язання нестандартних проблемних ситуацій, 

самостійного орієнтування в інформаційних потоках, перехід до проблемно-

дослідницької моделі освітньої діяльності; 

-   впровадження у навчальний процес нових інформаційних 

телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм та методів науково-

педагогічної діяльності; 

-   лібералізацію навчального процесу з наданням широкого спектру 

освітніх послуг, запровадження системи «Освіта впродовж життя», 

забезпечення індивідуальних підходів, міждисциплінарної мобільності та 

паралельного навчання; 

-   гнучке й оперативне реагування на динаміку ринку праці шляхом 

коригування та перегляду напрямів підготовки та спеціалізацій, моніторингу 

кар’єрного зростання випускників; 

-   підвищення конкурентоспроможності випускників шляхом 

створення умов вільного оволодіння іноземними мовами та сучасними 

інформаційно-комунікативними технологіями; 

3) Забезпечити розвиток фундаментальних досліджень як основи 

науково-освітньої діяльності, що передбачає: 

- органічне поєднання фундаментальних наукових досліджень, якісної 

викладацької діяльності, творчої виховної роботи; 

-  втілення у всіх видах діяльності цінностей свободи наукового 

мислення і творчого пошуку, толерантності, людяності та відкритості. 

-   системне проведення наукових симпозіумів, конференцій, фахових 

конкурсів, предметних олімпіад, фестивалів творчості, виставок та ярмарок, 

розширення зв’язків з науковцями України та зарубіжних країн; 

-   організаційне зміцнення співпраці з інститутами НАН України, 

НАМ України, створення профільних навчально-наукових об’єднань;  

-   запровадження ефективної системи стимулювання творчої 

діяльності науковців Академії, сприяння у виданні наукових праць. 



 

3. ЗАГАЛЬНІ НАПРЯМКИ РЕАЛІЗАЦІЇ  

Навчальний процес: 

 1)   Ширше залучати органи студентського самоврядування до 

відлагодження організації навчального процесу з урахуванням замовлень і 

побажань студентів,. 

2)   Для організації гуманітарної та світоглядної складових освіти розширити 

перелік спецкурсів за вибором студентів. 

3)  Регулярно оновлювати програми професійної складової освіти студентів  

та узодження навчальних програм підготовки студентів у системі Коледж-

Академія.  

4)  Запровадити обмін студентами, науково-педагогічним персоналом, у тому 

числі і з вищими мистецькими навчальними закладами інших держав.  

5)    Підвищити якість навчального процесу через запровадження технологій 

інноваційного навчання, оновлення навчальних програм, лекцій, практичних 

занять, семінарів, лабораторних, підготовка сучасних підручників. 

 6)    Проводити постійний моніторинг якості навчання через соціологічне 

опитування «Викладач очима студентів» 

7)   Відкривати нові актуальні напрями бакалаврату, які мають попит на 

ринку праці. 

8)   Створити навчально-наукові комплекси, в які входитимуть художні 

школи області. 

9) Налагодити тісну співпрацю з роботодавцями, зокрема, шляхом залучення 

роботодавців до розробки та вдосконалення освітніх  програм.  

Наукова діяльність: 

1)    Розробити план дій для досягнення критеріїв діяльності академії, за 

якими надається (підтверджується) статус дослідницького. 

2)   Стимулювати тісну співпрацю з НАМ України,  іншими  вищими 

мистецькими закладами шляхом залучення до діяльності всіх кафедр. 

3)   Підготувати п’ятирічний план дій з урізноманітнення джерел 

фінансування наукової діяльності і поступово реалізовувати його. 

4)    Забезпечити як необхідну складову навчального процесу участь 

студентів у проведенні наукових досліджень 

5)     Мотивувати активну студентську наукову роботу через створення та 

розвиток академічних  і факультетських студентських наукових товариств.  

6)    Забезпечити регулярне  проведення міжнародної науково-практичної 

конференції «Ерделівські читання»  та видання наукового Вісника ЗАМ.  

 



Підготовка громадянина: 

 1) Гармонізувати співпрацю з органами студентського самоврядування при 

вирішенні всіх питань студентського життя.  

2)    Сприяти розвитку громадянської активності студентів  академії шляхом 

підтримки локальних громадських ініціатив.  

3)    Проводити постійний масштабний моніторинг ринку праці з метою  

сприяння працевлаштуванню студентів. 

4)   Продовжувати практику відкритих захистів дипломних робіт випускників 

Академії та Коледжу із запрошенням потенційних роботодавців. 

5)     Реалізація Концепції національного виховання в основі якої є 

національна ідея, спрямована на вироблення життєвої позиції молодої 

людини.  

6)    Розвинути середовище для розвитку духовного світу молоді шляхом:  

 вшанування учасників боротьби за незалежність України; 

    проведення творчих зустрічей з відомими вченими, громадськими 

діячами, митцями; 

   підтримки та сприяння  співпраці з  Закарпатським обласним 

відділенням НСХУ, культурно-мистецькими установами міста та 

області; 

    всебічної підтримки діяльності  студентських студій, товариств; 

секцій. 

   створення постійнодіючого виставкового центру для проведення 

виставок студентів та працівників Академії.  

Управління академією: 

1)    Залучати колектив Академії до обговорення стратегічних питань 

розвитку та ухвалення бюджету,  регулярно проводити соціологічне 

опитування викладачів, співробітників і студентів щодо умов праці та 

навчання, проживання в гуртожитках, роботи бібліотек. 

2)  Щорічно в жовтні-грудні відкрито обговорювати в усіх підрозділах та на 

засіданнях ректорату Бюджет Академії (розподіл спецкоштів) і остаточно 

затверджувати його в грудні рішенням ректорату.  

3)    Створити інформаційно-аналітичний підрозділ Академії, головним 

завданням якого є швидке й адекватне реагування на всі події академічного 

життя в країні та висвітлення місії Академії.  

4)    Проводити тісну й гармонійну співпрацю ректорату з профспілковими 

організаціями викладачів, співробітників і студентів, органами студентського 

самоврядування. 



5)    Розробити і запровадити систему доплат і винагород за сумлінну працю 

малооплачуваним працівникам Академії. 

6).   Розробити і ввести в дію спортивно-оздоровчу програму для викладачів, 

співробітників та студентів Академії. 

Розвиток інфраструктури: 

1)   Установити критерії якості роботи господарських служб Академії і 

регулярний контроль за їх дотриманням.  

2)   Забезпечити високу якість ремонтних робіт: відкритий і прозорий 

контроль за ремонтними роботами з боку керівництва підрозділу, де їх 

проводять, профспілкової організації викладачів і співробітників, 

студентського профкому, студентського самоврядування, починаючи від 

ухвалення рішення на Ректораті до здачі об’єкта. 

3) Акумулювати кошти для  реконструкції даху головного корпусу.  

Міжнародна діяльність: 

1)  Продовжувати співпрацю з закордонними партнерами  згідно з 

укладеними угодами. Налагодити співпрацю з мистецькими установами 

Польщі. 

 2)   Утворити сектор міжнародної мобільності студентів; 

4. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ОПРИЛЮДНЕННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ 

СТРАТЕГІЇ 

Стратегія затверджується рішенням Вченої ради Закарпатської 

академії мистецтв  під час її чергового засідання. 

Стратегія оприлюднюється шляхом розміщення на офіційній 

веб-сторінці Академії. 

Стратегія оновлюється на конференції трудового колектива, у 

рамках якої проводиться оцінка завдань, що вже виконані, та 

аналізуються цілі, які були досягнені.  

Стратегія оновлюється з урахуванням змін внутрішнього та 

зовнішнього середовища. 

 


