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Вступ 

Чернівецький коледж дизайну та економіки є автономним суспільним 

інститутом, здатним до саморозвитку за рахунок мобілізації внутрішніх ресурсів, 

системи самоуправління, вдалого поєднання освітніх і виховних функцій та 

накопиченого роками інтелектуального потенціалу. Коледж швидко і гнучко 

адаптувався до ринкових змін у сфері економіки, довів свою життєздатність в 

умовах фінансових обмежень. Заклад змінив обсяги і структуру підготовки 

фахівців, зберіг кадровий потенціал, освітній рівень, навчально–матеріальну 

базу, реалізує нові підходи, нову систему принципів розвитку коледжу, змісту та 

організації підготовки молодших спеціалістів, визначив пріоритет освітньо–

виховного процесу, умови підготовки кваліфікованих кадрів за напрямами 

«Текстильна та легка промисловість», «Економіка і підприємництво». 

Головною метою діяльності є збереження провідної ролі Чернівецького 

коледжу дизайну та економіки, який протягом всього часу свого функціонування 

був і нині залишається єдиним у Південно–Західному регіоні України вищим 

навчальним закладом І–ІІ рівнів акредитації, що забезпечує на терені краю і 

сусідніх областей оновлення кадрового потенціалу підприємств легкої 

промисловості і споріднених галузей. 

1. Основні положення 

1.1. Концепція розвитку Державного вищого навчального закладу 

«Чернівецький коледж дизайну та економіки» на 2013–2017 роки (далі – 

Концепція) є документом, що визначає основні параметри розвитку Коледжу на 

найближчі п’ять років, забезпечуючи його системний і цілеспрямований 

характер, і є логічним продовженням Концепції розвитку Коледжу на 2007–2012 

рр. 

1.2. Концепція розроблена з метою встановлення пріоритетів (стратегічних 

напрямів), принципів, завдань і механізмів розвитку Державного вищого 

навчального закладу «Чернівецький коледж дизайну та економіки» (далі – 
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Коледж) на 2013–2017 роки за сучасних економічних умов та потреб сучасного 

суспільства. 

1.3. Концепція ґрунтується на основі положень: 

– Конституції України; 

– Закону України «Про освіту»; 

– Закону України «Про вищу освіту»; 

– Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента 

України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002; 

– Національної стратегії розвитку освіти на 2012–2021 роки; 

– Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні» від 4 липня 2005 р.; 

– Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні» від 30 вересня 2010 р. 

2. Пріоритети розвитку 

2.1. Основне покликання Коледжу спрямоване на забезпечення 

неперервного професійного розвитку фахівців для потреб ринку праці Західного 

регіону, формування гармонійної та успішної особистості шляхом розкриття її 

природних здібностей, розвитку потенціалу та життєвих компетентностей; 

самореалізацію викладачів і студентів; організацію діяльності Коледжу на 

засадах корпоративної культури, яка передбачає усвідомлення системи 

цінностей, що сповідує коледжанська громада, кожен член якої робить власний 

внесок у розвиток Коледжу та виконання місії та візії. 

2.2. Основними орієнтирами для розвитку Коледжу на 2013–2017 роки є: 

– місія Коледж; 

– візія Коледжу; 

– стратегічні напрями розвитку Коледжу. 

2.3. Місія Коледжу – сприяти кожному в цілісному розвитку і лідерському 

становленні, служити людині, громаді, суспільству. 

2.4. Реалізація місії спрямована на формування візії Коледжу, якою 
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передбачено реалізацію комплексу цілей та завдань за стратегічними напрямами: 

створення сприятливого середовища, інфраструктури та умов для розвитку 

особистості; забезпечення впровадження державних стандартів вищої; розвиток 

наукового потенціалу, удосконалення науково–дослідницької, навчальної та 

виховної діяльності; розвиток корпоративної культури лідерського служіння як 

сучасної системи управління; сприяння розкриттю лідерських якостей студентів 

через їх участь у студентському самоврядуванні; створення умов для змістовного 

дозвілля студентів і співробітників; демонстрація відкритості та забезпечення 

прозорості освітніх процесів, які відбуваються в Коледжі. 

2.5. Пріоритети розвитку Коледжу: 

– розроблення інформаційного навчально–методичного забезпечення 

процесу професійної підготовки майбутніх фахівців; 

– формування культури лідерського служіння як нової філософії особистого 

життя і професійної діяльності; 

– посилення ролі Коледжу як освітнього культурного і просвітницького 

центру міста Чернівці; 

– розширення міжнародного співробітництва; 

– поглиблення взаємозв’язку теоретичної, фахової і практичної підготовки 

студентів; 

– розширення можливостей для здобуття студентами другої фахової освіти; 

– розвиток корпоративної культури, спрямованої на формування іміджу 

Коледжу та внутрішнього позитивного середовища; 

– забезпечення якості професійної підготовки фахівця відповідно до вимог 

освітньо–кваліфікаційних характеристик молодшого спеціаліста. 

Вирішальним у підвищенні рівня і якості підготовки спеціалістів є 

відповідне культурне та інтелектуальне середовище коледжу. 

3. Принципи та ключові цінності розвитку 

3.1. Принципи розвитку Коледжу: 

– гуманізація; 
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– студентоцентризм; 

– партнерство; 

– відповідність суспільним потребам; 

– ефективність, результативність і економічна доцільність діяльності; 

– інноваційність та орієнтація на інноваційні технології; 

– законодавча узгодженість; 

– цілісність; 

– сталість; 

– відповідність світовим і вітчизняним стандартам якості освіти; 

– прогностичність; 

– відкритість. 

3.2. Ключові цінності коледжанської спільноти: 

– людина; 

– колектив; 

– довіра; 

– духовність; 

– відповідальність; 

– професіоналізм. 

4. Цілі та завдання розвитку 

4.1. Розвиток інфраструктури: 

– удосконалювати інфраструктуру Коледжу; 

– забезпечувати належний рівень умов навчання й проживання студентів; 

– створювати нові та поліпшувати оснащення наявних структурних 

підрозділів Коледжу. 

4.2. Упровадження державних стандартів вищої освіти: 

– забезпечувати підготовку фахівців на засадах компетентнісного підходу; 

– здійснювати науково–методичний супровід упровадження стандартів вищої 

освіти; 

– узгоджувати напрями і спеціальності підготовки майбутніх фахівців із 
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потребами ринку праці м. Чернівці та Чернівецької області. 

4.3. Удосконалення навчально–виховного процесу, створення умов для 

ефективного й дієвого контролю за роботою всіх ланок навчально–виховного 

процесу шляхом: 

– забезпечення компетентного та інноваційного підходу в навчальному 

процесі;  

– посилення мовної, інформаційної, економічної, правової та екологічної 

підготовки;  

– втілення в навчальний процес підходів відповідно нової рамки 

кваліфікацій;  

– запровадження рейтингової системи для оцінки роботи викладачів; 

– оновлення змісту освіти за рахунок нових знань, напрямків науки і техніки;  

– посилення профорієнтаційної роботи.  

4.4. Удосконалення системи управління шляхом проведення маркетингових 

досліджень ринку праці та постійного моніторингу ринку освітянських послуг, 

вивчення сучасного досвіду та передових освітянських технологій і застосування 

їх у повсякденній роботі, що сприятиме гнучкому та своєчасному реагуванню на 

виклики ринку праці, підготовці висококваліфікованих працівників відповідно до 

існуючих потреб ринку праці. 

4.5. Здійснення ефективної фінансово–господарської діяльності шляхом 

виконання річних кошторисів коледжу, планового управління витратною 

частиною кошорисів, пошуку шляхів економії коштів та збільшення розмірів 

спеціального фонду, створення навчально–виробничих майстерень, виробництв в 

стінах коледжу для суміщення навчання з виробничою діяльністю, що створить 

реальні можливості для забезпечення фінансово–економічної стійкості та 

стабільності навчального закладу. 

4.6. Забезпечення всебічного розвитку та розкриття творчого потенціалу 

студента, виховання ділових та морально–етичних якостей, укріплення здоров’я 

студентів та заняття спортом, належної організації вільного часу, що сприятиме 

формуванню особистості, здатної: 
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‒ адаптуватися до життєвих ситуацій, які постійно змінюються, самостійно 

отримувати необхідні знання, вміло застосовувати їх на практиці для 

розв’язання проблем, що виникатимуть у майбутній професійній 

діяльності; 

‒ самостійно критично та аналітично мислити, вміти передбачати труднощі, 

що виникають у реальному світі і шукати шляхи їх упередження та 

раціонального розв’язання, використовувати сучасні технології;  

‒ чітко усвідомлювати, яким чином отримані ними знання можуть бути 

використані у практичній діяльності, бути здатним генерувати нові ідеї, 

творчо мислити; 

‒ вибудовувати і відстоювати свою точку зору; 

‒ бути контактним в різноманітних соціальних групах, уміти працювати 

спільно в різноманітних галузях, упереджувати конфліктні ситуації або 

вміло виходити із них; 

‒ самостійно працювати над розвитком власної моральності, інтелекту, 

культурного рівня. 

4.7. Здійснення модернізації системи управління навчальним закладом 

шляхом посилення ролі органів студентського самоврядування, активізації участі 

професійних і громадських організацій у навчально–виховній, науково–

методичній, господарській діяльності коледжу, прогнозуванні його розвитку, 

оцінювання якості освітніх послуг, всебічної підтримки та сприяння активній 

діяльності меценатів, громадських організацій, фондів, засобів масової 

інформації, залучення їх до розроблення та виконання рішень у галузі освіти. 

5. Механізми розвитку 

Основними механізмами розвитку Коледжу на 2013–2017 роки є: 

– розвиток корпоративної культури; 

– посилення соціального захисту та підтримки викладачів і студентів; 

– забезпечення фінансової стабільності; 

– розвиток матеріально–технічної бази Коледжу. 
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6. Очікувані результати 

Виконання Концепції розвитку Коледжу забезпечить перехід до вищої 

якості освіти, наукової і виховної роботи, зокрема:  

– підвищити якість навчання і виховання шляхом впровадження новітніх 

педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і 

науки;  

– зміцнити мораль і духовність, сформувати у молоді національні світоглядні 

позиції, патріотизм;  

– розширити міжнародні освітні й наукові зв’язки; 

– створити рівні умови і можливості для здобуття різними категоріями 

громадян повноцінної освіти для плідної праці на благо держави, 

гармонійного розвитку особи і її творчої самореалізації;  

– підвищити професіоналізм та соціальний статус педагогічних працівників 

шляхом забезпечення їм державної підтримки; 

– узгоджувати потреби ринку освітніх послуг і ринку праці, забезпечити 

міцний зв’язок освіти і виробництва;  

– покращити умови праці і відпочинку педагогічних працівників і студентів. 


