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І. ВСТУП 

 

Головними напрямами навчальної, наукової та навчально-практичної 

діяльності відділення дизайну є інтенсифікація підготовки кваліфікованих 

фахівців у галузі дизайну за новітніми технологіями, що відповідають сучасним 

вимогам та потребам Західного регіону України. 

Стратегічною метою освітньої діяльності випускових циклових комісій 

(циклова комісія дисциплін моделювання одягу, циклова комісія дисциплін 

перукарського мистецтва, циклова комісія дисциплін дизайну) є підготовка 

фахівців з проектування різноманітних об’єктів навколишнього середовища, 

пов’язаних з усіма сферами життєдіяльності людини (в тому числі й 

зовнішнього образу), відповідно до сучасних тенденцій розвитку української та 

закордонної технічної та художньо-проектної культури, забезпечення 

суспільних потреб висококваліфікованими кадрами. 

 

Сьогодні просторово-предметне середовище життєдіяльності людини 

розглядається як цілісна структура внутрішнього та зовнішнього простору. 

Людина стала суспільною особистістю, здатною планомірно і 

цілеспрямовано діяти, трансформувати простір, формувати предметний світ, 

змінюючи довкілля, своє життя і власну сутність. Її розвиток у просторово-

часовому континіумі і в культурі взаємозв’язків зі світом зумовлювався 

процесами розвитку науки, матеріальної та духовної культури, формуванням 

цілісного соціосистемного середовища. 

Дизайн – це цілісна система професійного мислення, яка здатна творити 

ідеї у напрямку максимального упорядкування життєдіяльності людини згідно з 

її потребами, етичними та естетичними нормами цієї епохи та соціокультурного 

осередку. Дизайн – це проєктна діяльність в системі «людина – середовище». 

Дизайн як діяльність містить такі структурні елементи: суб’єкт (дизайнер, 

споживач), об’єкт (дизайнерський продукт), ситуаційний стан (людина, 

предмети, їх взаємодія, умови для діяльності), середовище. 

 

Для сучасного спеціаліста в сфері дизайну та технологій важливими є такі 

концепти та стратегії  його розвитку:  

 людина – центральний організатор соціосистемного середовища, носій 

соціокультурних традицій і виконавець усіх функціонально-технологічних 

процесів; 

  використання в середовищі природних компонентів в нерозривності їх з 

природно-екологічними зв’язками;  

 використання «природного» генерування форм і образів, різноманіття 

прийомів і засобів їх формотворення;  

 врахування особливостей диференціації емоційно-художніх можливостей 

різних засобів в просторово-предметному середовищі;  

 широке використання властивостей і засобів формування середовища для 

забезпечення різноманіття предметних форм і відтінків образного змісту;  

 прогнозування і оцінка можливих негативних наслідків дизайнерської 

діяльності для навколишнього середовища;  



 використання принципів біодизайну як одного із екологічних напрямів 

проектної культури;  

 баланс концепцій багато- і одноразового використання дизайнерського 

продукту;  

 охорона і відтворення природного середовища як умови життєдіяльності 

людини; 

 урахування «життєвого циклу продукту» під  час  формування та 

розвитку дизайнерських продуктів та послуг;  

 формування і розвиток екологічної культури, органічного способу життя 

соціальної спільноти за допомогою засобів і продуктів дизайнерської 

діяльності; 

  підвищення якості життя людини в контексті засад антропоекології та 

сталого розвитку, формування цілісних соціокультурних ситуацій та 

збалансованого середовища життєдіяльності людини;  

 врахування властивостей і особливостей сприйняття (людський фактор); 

 урахування особливостей соціально-культурної спадщини суспільства та 

природно-кліматичних чинників регіону; 

  забезпечення людині психологічного комфорту та повноцінного 

естетичного освоєння навколишнього середовища, врахування індивідуальних 

потреб і запитів кожної особистості. 

 

 

II. МІСІЯ, ВІЗІЯ ТА ЦІННОСТІ ВІДДІЛЕННЯ ДИЗАЙНУ 

 

МІСІЯ ВІДДІЛЕННЯ ДИЗАЙНУ – підготовка затребуваних суспільством та 

регіональним ринком праці фахівців сфери технологій та дизайну, які 

поєднують високі академічні, професійні та соціальноособистісні компетенції; 

забезпечення розвитку потенціалу та можливостей самореалізації студентів. 
 

ВІЗІЯ ВІДДІЛЕННЯ ДИЗАЙНУ – створення та впровадження інноваційного 

підходу до організації освітнього процесу; виховання покоління фахівців у 

галузі технологій та дизайну, здатних ефективно працювати і навчатися 

протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної культури та 

громадянського суспільства; підготовка студентів до активного громадянства, 

майбутньої кар’єри, підтримка їх особистісного розвитку. 

 

ЦІННОСТІ ВІДДІЛЕННЯ ДИЗАЙНУ:  

Відкритість – ми відкриті для нових ідей, змін, ми відкриті для світоглядного 

та міжкультурного діалогу, вільного обміну інформацією, розширення 

міжнародної комунікації та співпраці. Ми вільні у тому, щоб будувати власне 

майбутнє, а досягнення поставлених цілей необхідне нам, щоб бути вільними.  

Повага до особистості – ми цінуємо та поважаємо кожну особистість, 

сприяємо її гармонійному розвитку, надаємо можливість для самореалізації та 

саморозвитку. Невід’ємною рисою сучасної людини ми визнаємо 

толерантність, яка приймає право іншого бути іншим, дотримуючись власних 

принципів та переконань.  



Фаховість – ми формуємо професійні компетентності та вміння як основу 

добробуту сучасного суспільства. 

Креативність – ми намагаємось дати студенту не лише знання, але й необхідні 

компетенції, які дозволять йому бути гнучким, креативним та глобалізованим 

на сучасному ринку праці.  

Доброчесність – ми є чесними по відношенню до себе, до місця своєї праці, 

колег та студентів. Ми прагнемо до істини, вільного та відкритого поширення 

найкращих практик власної діяльності.  

Академічна свобода – ми вільні в обміні інформацією, розвитку власних ідей 

та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності 

за результати.  

Демократизм та колегіальність – відділення культивує вільне обговорення та 

колегіальне ухвалення рішень.  

Національна свідомість – ми є патріотами своєї держави. Ми спілкуємось та 

навчаємось українською мовою. Водночас ми глибоко поважаємо і цінуємо 

мову та культуру інших народів. 

 

ІІІ. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

ВІДДІЛЕННЯ ДИЗАЙНУ 

 

 ОСВІТА  

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ВІДДІЛЕННЯ 

ДИЗАЙНУ 

 МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

 СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ВІДДІЛЕННЯ 

 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА УТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

ВІДДІЛЕННЯ 

 

ОСВІТА 

 

Для формування сучасного конкурентноспроможного самодостатнього 

фахівця, який зможе реалізувати себе як на внутрішньому, так і на зовнішньому 

ринках потрібно: 

 Щороку оновлювати освітні програми всіх спеціальностей у відповідності 

до антропоцентричної спрямованості дизайну як всеосяжної мети проектної 

діяльності, спрямовувати увагу на блок наук, які вивчають людину, 

взаємозв’язки зі світом та закономірності функціонування. 

 Швидко адаптувати освітні програми до зміни вимог ринку праці і потреб 

здобувачів освіти. 

 Запроваджувати освітні програми нового покоління, які є конкурентними в 

сучасному європейському просторі вищої освіти та відповідають запитам 

стейкхолдерів. 



 Забезпечити високу якість надання освітніх послуг на засадах 

студентоцентрованого навчання та максимального забезпечення можливості 

отримання студентами першого місця роботи завдяки врахуванню вимог та 

очікувань потенційних роботодавців, а також постійного підвищення 

наукового, навчально-методичного та професійно-педагогічного рівня 

викладацького складу відділення. 

 Посилити теоретичну та професійну підготовку випускників та сформувати 

в них унікальні компетентності в умовах зростаючої конкуренції на ринку 

освітніх послуг. 

 Враховувати потреби ринку праці при провадженні освітньої діяльності; 

моніторити потреби ринку праці; створювати і підтримувати базу даних 

випускників. 

 Розвивати зв’язки зі стейкхолдерами, що є потенційними працедавцями, 

використовувати їхні ресурси для забезпечення освітнього процесу; 

залучати їх до проектування та оцінювання результатів навчання. 

 Розширювати участь студентських органів самоврядування у формуванні 

вибіркової складової освітніх програм, організації освітнього процесу, 

оцінюванні його якості. 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

 Підтримувати якість освіти завдяки впровадженню до освітніх програм 

(індивідуальних навчальних планів) міждисциплінарних компонентів.  

 Забезпечувати поєднання теоретичного, практичного і прикладного аспектів 

навчання. 

 Підвищувати якість та ефективність виробничої практики студентів, 

посилити в цьому напрямі співпрацю з бізнесом, державними установами та 

неурядовими організаціями. 

 Підтримувати зв’язок з випускниками, щоб розуміти тенденції в 

працевлаштуванні дизайнерів на роботу. 

 Впроваджувати дуальну форму освіти як перспективну форму співпраці 

закладу освіти та роботодавців.  

 Посилити роботу із залучення студентів до виконання наукових досліджень 

на усіх рівнях; виконання нетипових завдань дослідницького характеру під 

час виробничих практик. 

 

ФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

ВІДДІЛЕННЯ 

 

 Становлення інноваційної корпоративної культури якості, розвитку й 

співпраці викладачів, студентів і випускників відділення на основі 

соціальної відповідальності.  

 Запровадження єдиної системи наставництва для студентів з метою 

розвитку цілісної особистості студента, поєднання фізичного, 

інтелектуального, емоційного та духовного розвитку молодої людини. 



 Залучення студентів та викладачів до участі в розробці брендової політики 

відділення та Коледжу, програми PR-заходів, виготовлення рекламної 

продукції, логотипу, атрибутики відділення та Коледжу. 

 

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

 Сформувати у студентів професійно-орієнтовану іншомовну комунікативну 

компетентність відповідно до загальноєвропейських рівнів володіння 

іноземною мовою. 

 Продовжити роботу в плані виходу на провідні позиції у світовій освітньо-

професійній сфері та інтеграцію зі світовим науково-освітнім товариством, 

дбайливо зберігаючи національні та корпоративні досягнення, цінності і 

традиції, напрацьовані на відділенні. 

 Створити умови для вивчення та вдосконалення англійської (німецької, 

польської тощо) мов учасниками освітнього процесу. 

 

СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

 Покращити рівень комп’ютеризації і забезпечити необхідну кількість 

комп’ютерів для якісного освітнього процесу.  

 Оновлювати та розвивати  комп’ютерну базу, яка б відповідала освітнім 

вимогам в галузі створення сучасних дизайнерських продуктів,  

 Обладнати навчальні аудиторії мультимедійними засобами (проекторами, 

екранами, ноутбуками) для отримання студентами аудіовізуальної 

навчальної інформації для кращого засвоєння навчального матеріалу. 

 

 

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ВІДДІЛЕННЯ ДИЗАЙНУ 

 

Профорієнтаційна робота як невід’ємна складова функціонування 

освітнього закладу має кілька пріоритетних завдань, зокрема: 

 організація агітаційно-роз’яснювальної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах та професійно-технічних училищах; 

 розміщення листівок у громадському транспорті міста, маршрутних таксі, 

аудіо та відеоматеріалів на регіональному радіо та телебаченні; 

 розповсюдження інформаційних матеріалів відділення поштою та 

електронною поштою у загальноосвітніх закладах регіону, на 

підприємствах, в організаціях; 

 рекламно-інформаційна діяльність у засобах масової інформації; 

 публікації студентів та викладачів у місцевих, регіональних та інтернет-

газетах; 

 участь у виставках, конкурсах, ярмарках, презентаціях; 

 проведення Днів відкритих дверей та інших масових заходів; 

 організація навчального процесу довузівської підготовки; 

 співробітництво за договорами з організаціями, установами, 

підприємствами, навчальними закладами. 

 



 

РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА УТРИМАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ ВІДДІЛЕННЯ ДИЗАЙНУ 

 

 Проводити комплекс заходів із енергозбереження в кабінетах та коридорах 

корпусу. 

 Проводити ряд робіт з благоустрою прилеглої до будівлі ІІ корпусу 

території. 

 Систематично поповнювати базу лабораторії сучасними перукарськими 

електричними інструментами. 

 Забезпечити  матеріально-технічним та навчально-методичним оснащенням 

кабінет-лабораторію декоративної косметики та гриму. 

 Систематитчно оновлювати базу швейних машин найновішим сучасним 

обладнанням, яке б дозволяло застосовувати новітні методи обробки 

виробів. 

 Систематично поновлювати базу швейних майстерень спеціальними 

засобами та приладами малої механізації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою розробки даної стратегії розвитку було використано такі 

теоретичні розробки та матеріали: 

 

1. Стан розвитку дизайну в Україні на прикладі графічного та предметного 

дизайну. Звіт за результатами дослідження: 

https://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Ukrainian_Design_Monitori

ng_PPV_2019_UA.pdf 

2. Сучасний стан та перспективи розвитку дизайну архітектурного 

середовища: 

file:///C:/Users/admin/Downloads/had_2013_3_22.pdf 

3. Дизайн середовища: проблеми та перспективи: 

 http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15725/1/32-197-202.pdf 
 

 

 

https://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Ukrainian_Design_Monitoring_PPV_2019_UA.pdf
https://www.ppv.net.ua/uploads/work_attachments/Ukrainian_Design_Monitoring_PPV_2019_UA.pdf
file:///C:/Users/admin/Downloads/had_2013_3_22.pdf
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15725/1/32-197-202.pdf

