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Відповідальний за випуск: завідувач НМК коледжу Олена КРУГЛЮК 
 



Тема Анотація досвіду  Форма 

узагальнення 

Автор 

досвіду 

Де вивчався досвід, 

практичне 

використання  

1. 

Декоративно-

ужиткове 

мистецтво 

вижницької 

школи: 

традиції та 

новаторські 

творчі 

концепції 

Проаналізовано традиційні та 

новаторські підходи у 

творчості сучасних майстрів 

прикладного мистецтва 

вижницького мистецького 

осередку (студентів, 

випускників та викладачів 

Вижницького коледжу 

прикладного мистецтва  

ім. В.Ю. Шкрібляка). 

Дисертація  

на здобуття 

наукового 

ступеня 

кандидата 

мистецтво-

знавства  

Гаврилюк 

Роман 

Миколайович 

Теоретичне та 

практичне значення 

роботи: застосування у 

процесі подальших 

досліджень 

українського народного 

і професійного 

декоративно-

ужиткового мистецтва, 

методів підготовки 

фахівців у цих сферах. 

Матеріали та 

результати роботи 

можуть знайти 

використання під час 

підготовки 
підручників, 

навчальних посібників і 

методичних розробок, а 

також спеціальних 

лекційних курсів. 



2. 

Матеріали та 

техніки 

рисунка. 

Вугілля. Соус. 

Сангіна. Сепія 

Методичні рекомендації для 

студентів художніх 

навчальних закладів 

Методичні 

рекомендації 
Фижделюк 

Віра 

Юріївна 

Методичною радою 

коледжу  (протокол 

№2 від 28 жовтня 

2020 р..) 

 

3. 

Безпека 

життєдіяльнос

ті та охорона 

праці 

Містить методичні 

рекомендації щодо вивчення 

всіх тем дисциплін «БЖД та 

ОП». 

Робочий 

зошит 
Гринюк 

Галина 

Миколаївна 

Методичною радою 

коледжу ( протокол 

№2 від 17 листопада 

2021 р..) 

 
4. 

Захист 

України.  

Ми разом з 

Україною 
 

Національно-патріотичне 

виховання молоді 

Методична 

розробка до 

Дня 

захисників і 

захисниць 

України 

Горюк 

Віктор 

Томович 

Методичною радою 

коледжу  (протокол 

№2 від 17 листопада 

2021 р..) 

5. 

Креслення і 

перспектива 

Викладені основні питання 

загальних основ креслення і 

перспективи, необхідних для 

становлення фахівця 

молодшого бакалавра 

Курс лекцій Воробйова 

Галина 

Петрівна 

Методичною радою 

коледжу  (протокол 

№2 від 17 листопада 

2021 р..) 

 



  

6. 

Огляд 

мистецьких 

талантів 

Буковини 

Дослідницький проект 

присвячений огляду 

творчості майстрів 

Буковинського краю, 

виконаний згідно вимог до 

дослідницьких проектів 

Дослідницький 

проєкт 
Колотило 

Ольга 

Іванівна 

 

Науково-методичною 

радою Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області 

(протокол №4/902  

від 21 12.21 р.) 

7. 

Підсумковий 

тематичний 

контроль 

(всесвітня 

історія) 

Робочий зошит для 

тематичного підсумкового 

контролю. Розроблено та 

згруповано у відповідності 

до робочої навчальної 

програми з предмету  

всесвітня історія 

Робочий 

зошит для 

підсумкового 

тематичного 

контролю 

(всесвітня 

історія) 

Колотило 

Ольга 

Іванівна 

 

Науково-методичною 

радою Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області 

(протокол №4/910  

від 21 12.21 року) 

8. 

Адаптована 

навчальна 

програма 

Адаптована навчальна 

програма інтегрованого 

курсу  «Природничі науки» 

для закладів фахової 

передвищої освіти, що 

здійснюють підготовку 

фахового молодшого 

бакалавра на основі базової 

загальної середньої освіти 

Навчальна 

програма 
Слобідчук  

Марія 

Степанівна 

Науково-методичною 

радою Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області 

(протокол №4/892 від 

21 12.21 року) 



  

9. 

Методичний 

посібник 

Містить дидактичний 

матеріал за темами 

курсу «Природничі нау- 

ки (хімічний 

компонент)». Відпові- 

дає вимогам 

адаптованої навчальної 

програми.  Для І курсу 

Робочий зошит з 

природничих 

наук. Хімічний 

компонент 

(частина1) 

Слобідчук 

Марія 

Степанівна 

Науково-

методичною радою 

Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області (протокол 

№4/892   

від 21 12.21 р.) 

10. 

Методичні 

рекомендації 

до 

підготовки 

полотна для 

олійного 

живопису з 

дисципліни 

«Технологія 

Методичні 

рекомендації до 

підготовки полотна для 

олійного живопису з 

дисципліни 

«Технологія» 

сформовані для 

студентів спеціалізації 

«Живопис та графіка»  

Методичні 

рекомендації 
Гончарова  

Марія  

Петрівна 

Методичною радою 

коледжу  (протокол 

№2 від 17 листопада 

2021 р..) 

 



11. 

Навчальний 

посібник 

«Візуаліза-

ція історії 

України» 

Візуалізований 

посібник історії 

України має за мету 

формувати у здобувача 

освіти ключові та 

історичну 

компетентність  

Навчальний 

посібник 
Кузик Василь 

Васильович 

Науково-

методичною радою 

Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(протокол №4/892   

від 21 12.20 р.) 

 

12. 

Науково-

експедиційні 

нариси. 

Одягові 

традиції 

Гуцульщини 

на 

Вижниччині 

Стисло подано загальну 

характеристику та 

окремо локальні 

особливості одягових 

гуцульських традицій 

ХХ століття населених 

пунктів Вижницького 

району  

Науково-

експедиційні 

нариси. 

Олена Фуштей, 

Марія 

Козубовська, 

Зіновія 

Сірецька 

Видання адресоване 

студентам, 

мистецтвознавцям, 

етнографам, 

краєзнавцям, 

вчителям 

українознавства та 

народознавства, 

дизайнерам одягу  

13.   

Робочий 

зошит з 

курсу 

«Основи 

правознавст-

ва» 

Розроблено на основі 

робочої навчальної 

програми з дисципліни 

«Основи 

правознавства» для 

студентів закладів 

вищої та фахової перед 

вищої освіти 

Робочий зошит Круглюк Олена 

Іллівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№4 від 17.02. 

2021р..) 

 



14. 

Методичні 

рекомендації 

 

 

Методичні 

рекомендації для 

виконання завдання з 

живопису  

 

Методичні 

рекомендації 

«Пейзаж 

пастеллю» 

 

Генцар 

Михайло 

Михайлович 
 

 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№4 від 26.02. 

2020р..) 

 

15. 
Методичні 

рекомендації-

посібник. 

Фахова 

підготовка 

абітурієнтів 

до вступних 

іспитів з 

рисунка 

Методичні 

рекомендації з рисунка 

«Абітурієнту» 

висвітлюють теоретичні 

та практичні надбання 

автора, який працює в 

галузі художньої 

педагогіки 

 

 

Методичні 

рекомендації 

 

Жаворонков 

Павло 

Валерійович 

Методичною радою 

коледжу. 

 

Вченою радою ЧНУ 

імені Юрія 

Федьковича 

 

 

 

16. 

Спецкурс з 

дисципліни 

«Іноземна 

мова за 

професійним 

спрямуван-

ням 

(німецька) 

Для студентів 

мистецьких закладів 

Спецкурс з 

дисципліни 

«Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

(німецька) 

 

Козубовська  

Марія Петрівна 

Вченою радою 

ІППО Чернівецької 

області (протокол 

№5/93 від 17 грудня 

2015р.) 



17. 

Конспект 

лекцій з 

скульптури. 

Частина 1. 

Конспект лекцій 

призначений для 

здобувачів та 

викладачів мистецького 

напрямку 

 

Конспект лекцій 
 

Шутурма 

Михайло 

Богданович 

 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№4 від 26.02.20 р..) 

 

 

18.  

Курс 

лекцій 

 

Посібник з навчальної 

дисципліни «Технологія і 

матеріалознавство», 

виходячи з урахувань 

програмових вимог 

спеціалізації 022 

«Дизайн» 
 

Технологія і 

матеріалознав-

ство (вступ до 

спеціальності) 

Воробйова 

Галина 

Петрівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№2 від 28.10.20 р..) 

 

19. 

Методичні 

рекомендації  

Методичні 

рекомендації до 

виконання завдання з 

живопису для студентів 

І курсу спеціальності 

«Образотворче 

мистецтво, декоративне 

мистецтво, реставрація» 

Замальовки 

осіннього листя 

аквареллю 

Ребенчук Ірина 

Вікторівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№5 від 28.10.18 р..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. 

Практичний 

посібник 

Посібник знайомить з 

різновидами сучасного 

устаткування для 

механічної обробки 

деревини та 

можливістю його 

застосування на різних 

етапах технологічного 

процесу виготовлення 

художніх виробів.   

Практичний 

посібник 

«Сучасне 

деревообробне 

обладнання, та 

його використання 

в процесі 

виготовлення 

художніх виробів» 

Павук Руслан 

Богданович 

Науково-

методичною радою 

Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області (протокол 

№4/511  від 18 

12.2018 р.) 

21. 

Навчально-

методичний 

комплекс 

«Основи 

дизайну» 

Навчально-методичний 

комплекс «Основи 

дизайну» має на меті 

надання допомоги 

студентам у 

практичному вивченні 

курсу  

 Гаврилюк 

Роман 

Миколайович, 

І.М. Буднікевич 

Надруковано за 

Ухвалено 

редакційно-

видавничою радою 

Чернівецького 

національного 

університету імені 

Юрія Федьковича 

22. 

Методичний 

посібник  

Методичний посібник 

призначений для 

закріплення знань, умінь 

та навичок студентів 

старших курсів у процесі 

вивчення предмету 

«Живопис»  

Тематичний 

натюрморт. 

Декоративне 

рішення 

Руснак Олеся 

Дмитрівна 

Науково-методичною 

радою Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької області 

(протокол №4/317  від 

19 12.2017 року) 



23. 

Спецкурс з 

дисципліни 

«Іноземна 

мова за 

професійним 

спрямуван-

ням» 

Для студентів мистецьких 

закладів 
Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Козубовська 

Марія Петрівна 

Вченою радою 

ІППО Чернівецької 

області (протокол 

№5/93 від 17 грудня 

2015р.) 

24. 

Спецкурс з 

дисципліни 

«Іноземна 

мова за 

професійним 

спрямуванн

ям» 

(англійська) 

Декоративно-прикладне 

мистецтво України.  
Для студентів мистецьких 

закладів 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(англійська) 

Козубовська 

Марія Петрівна 

Кучерява 

Галина 

Григорівна 

Гулей Ольга 

Григорівна 

 

Вченою радою 

ІППО Чернівецької 

області (протокол 

№3/40 від 

 07 червня 2013р.) 

25. 

Спецкурс з 

дисципліни 
«Іноземна 

мова за 

професійним 

спрямування

м» (німецька) 

Декоративно-прикладне 

мистецтво України 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

(німецька) 

Козубовська 

Марія Петрівна 

 

Вченою радою 

ІППО Чернівецької 

області (протокол 

№3/41 від 

 07 червня 2013р.) 



26. 

Практичний 

посібник 

Узагальнений досвід 

викладання тем на ІІ 

курсі предметів 

професійного напрямку 

«Композиція і 

проектування»  та 

«Професійна 

майстерність»  

Проектування та 

виготовлення 

декоративної 

скриньки у 

матеріалі. 

Марковський 

Олександр 

Іванович 

Цикловою комісією 

«Художня обробка 

дерева» (протокол 

№5 від13 січня 2014 

року) 

27. 

Українсько-

німецький 

термінологіч

ний словник 

Українсько-німецький 

термінологічний 

словник-мінімум (для 

студентів мистецьких 

навчальних закладів І-ІІ 

рівнів акредитації) 

Українсько-

німецький 

термінологічний 

словник 

Козубовська 

Марія Петрівна 

 

Вченою радою 

ІППО Чернівецької 

області (протокол 

№3/118 від 18 

вересня 2014р.) 

28. 

Путівник 

музею 

старожитнос

тей та 

етнографії 

Буковинсь-

кої 

Гуцульщини 

Міститься інформація 

про виставкові зали 

музею старожитностей 

та етнографії 

Буковинської 

Гуцульщини. 

Експонати музею 

можуть слугувати 

матеріалом для 

написання курсових та 

дипломних робіт  

Музей 

старожитностей 

та етнографії 

Буковинської 

Гуцульщини 

Козубовський 

Дмитро 

Онуфрійович 

 



29. 

Методичний 

посібник 

Призначений для 

викладачів та студентів 

мистецьких навчальних 

закладів 

Теорія ткацьких 

переплетень.  
Пустова Ліана 

Володимирівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№2 від 26.10.12 р..) 

 

30. 

Каталог  

Узагальнений досвід 

роботи викладачів 

циклової комісії 

рисунка, живопису та 

скульптури 

Каталог творчих 

робіт викладачів 
Фижделюк Віра 

Юріївна 

Стручинський 

Андрій 

Любомирович 

 

31. 

Посібник з 

вивчення 

лексики 

англійської 

мови  

Посібник містить 

теоретичний матеріал 

(способи 

словоутворення), 

практичні завдання до 

нього (тренувальні 

вправи) та завдання для 

контролю знань (тести і 

теми для обговорення). 

Розглядається вживання 

інтернаціональної 

лексики. 

Рекомендовано 

студентам як 

навчальний посібник 

Посібник з 

вивчення 

лексики 

англійської мови 

(Словоутворення

Інтернаціональ-

на лексика) 

Гулей Ольга 

Григорівна 

Вченою радою 

Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області (протокол 

№2 від 09 04.2010р.) 



32. 

Матеріали 

для 

самостійного 

опрацюван-

ня з курсу 

«Охорона 

праці» 

Матеріали 

рекомендовані 

студентам коледжу всіх 

спеціальностей для 

самостійного та 

аудиторного 

опрацювання 

Матеріали для 

самостійного 

опрацювання з 

курсу «Охорона 

праці» 

Гринюк Галина 

Миколаївна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№2 від 26.10.12 р..) 

33.  

Конспект 

лекцій  

Розглянуто проблеми 

формування 

спеціальності 

художник-дизайнер та 

декоратор інтер’єрів. 

Надані теоретичні 

основи дисципліни, 

розглянуто практичні 

методи і засоби 

формування 

внутрішнього 

інтер’єрного 

середовища. 

Конспект лекцій 

для студентів ІІ-

ІV курсів 

спеціальності 

«Дизайн» 

Гаврилюк 

Роман 

Миколайович 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№4 від 21.11. 

2011р..) 

 



34.  

Практикум 

Професійне 

зростання 

викладача-

початківця. 

 

Подаються 

систематизовані 

відомості для 

викладачів з методики 

викладання у вищій 

школі. Виклад 

матеріалу здійснюється 

у трьох 

контекстах:тематичном

у, діяльнісному, 

рефлексивному. 

 

Практикум. 

Професійне 

зростання 

викладача-

початківця. 

Круглюк Олена 

Іллівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№4 від 21.01. 2015р..) 

Методичною радою 

кафедри декоративно-

прикладного 

мистецтва факультету 

архітектури, 

будівництва та 

декоративно-

прикладного 

мистецтва ЧНУ 

(протокол №4 від 13 

лютого 2015 р.) 

 

35.  

Методичний 

посібник 

 

 

 

 

 

Узагальнено досвід 

викладача з композиції, 

рисунка, 

кольорознавства, 

живопису в роботі над 

навчальним 

натюрмортом. Посібник 

буде корисним для 

студентів та викладачів 

художніх навчальних 

закладів. 

Методичний 

посібник 

«Натюрморт з 

предметів 

побуту 

зближених за 

кольором в 

теплій гамі» 

Запорожець 

Галина 

Миколаївна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№3 від 29.11. 

2012р..) 

 



36. 

Проблема 

форми і 

кольору при 

зображенні 

голови 

людини 

Розкривається 

проблема форми і 

кольору при зображенні 

голови людини. 

Практичний 

посібник для 

студентів ІІІ-VІ 

курсів 

спеціальності  

«Декоративно-

прикладне 

мистецтво», 

«Образотворчк 

мистецтво та 

креслення» 

Ребенчук Ірина 

Вікторівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№1 від 15.01. 

2013р..) 

 

37.  

Розвиток 

творчої 

особистості 

на заняттях 

з основ 

композиції 

Викладено теоретичний 

курс із основ 

композиції. 

Методичний 

посібник для 

викладачів  

образотворчого 

мистецтва 

Зазуляк Тетяна 

Костянтинівна 

Вченою радою 

Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області (протокол 

№3/82 від 19 

06.2013р.) 

38.  

Практичний 

посібник 

Висвітлено новітні 

технології художньої 

обробки дерева. Посібник 

призначений для 

використання на практичних 

заняттях професійної 

майстерності 

Використання 

ручного 

електроінст-

рументу в  

виготовленні 

художніх виробів  

Павук Руслан 

Богданович 

Цикловою комісією 

«Художня обробка 

дерева» (протокол 

№5 від13 січня 

2014р.) 



39. 

Навчальний 

посібник 

Рекомендовано 

педагогам, що 

викладають дисципліни 

гуманітарного циклу, 

студентам та учням 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

при вивченні 

релігієзнавства та 

образотворчого 

мистецтва. Буде в 

нагоді всім, хто 

цікавиться історією 

релігії, мистецтва та 

української культури 

Навчальний 

посібник «Ікона 

як мистецький 

феномен» 

Воробйова 

Галина 

Петрівна; 

Спіжавка 

Василь 

Григорович 

Вченою радою 

Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області (протокол 

№2 від 15 06. 

2006 р.) 

40.  

Методичні 

рекомендації 

 

Розкриваються етапи 

засвоєння одного з 

жанрів образотворчого 

мистецтва – пейзажу. 

Описано способи і 

прийоми побудови 

зображення пейзажу і 

його основних 

елементів 

Методичні 

рекомендації 

«Етюд зимового 

пейзажу»  

Ребенчук Ірина 

Вікторівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№2 від 26.10. 

2012р..) 

 



41. Рисунок 

фігури 

людини в 

ракурсі 

Зроблено історичний 

екскурс зображення 

фігури людини в 

образотворчому 

мистецтві, теоретично 

обґрунтовано та 

розкрито методику 

вивчення побудови 

фігури в ракурсі 

Методичні 

рекомендації до 

програмних 

завдань з 

рисунку фігури 

людини 

Фижделюк Віра 

Юріївна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№2 від 12.03. 

2014р..) 

 

42.  

Методичний 

посібник 

 

Має практичну користь 

для викладачів 

професійно-

орієнтованої та 

практичної підготовки, 

студента м художнього 

профілю. Може 

застосовуватися в 

якості наочного 

посібника, а такаж 

методичного матеріалу 

на заняттях предметів: 

композиція і 

проектування , 

художній розпис 

тканини. 

Батик. Художній 

розпис тканини у 

фаховій 

підготовці 

студентів 

мистецького 

профілю 

Мицкан Ольга 

Михайлівна 

Науково-

методичною радою 

Інституту 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Чернівецької 

області (протокол 

№3  від 25 

12.2017р.) 



43. 

 Магія слова 

Дослідження живильної 

та вбивчої сили слова у 

житті кожної людини. 

Колективний 

студентський 

проект з 

української 

мови. З досвіду 

роботи 

викладача 

української мови 

та літератури 

Гордейчук 

Наталії Іванівни 

Гордейчук 

Наталія 

Іванівна 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№5 від 28.02. 

2018р..) 

 

44. 

 Мовний 

довідник 

Подано поради 

викладачам і студентам 

щодо підвищення 

особистої культури 

мовлення  та конкретні 

приклади 

найуживаніших у 

щоденному спілкуванні 

слів і словосполучень 

відповідно до 

загальноприйнятих 

літературних норм.  

Методичний 

посібник 

«Мовний 

довідник для 

підвищення 

рівня культури 

мовлення 

викладачів та 

студентів» 

Гора Василь 

Володимирович 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№4 від 15.11. 

2017р..) 

 



45. 

Навчальний 

посібник 

«Рисунок» 

Навчальний посібник 

«Рисунок» 

віддзеркалює практичні 

та теоретичні надбання 

автора, який працює в 

галузі художньої 

педагогіки. Перевірені 

на практиці теоретичні і 

практичні методи 

навчання  є 

актуальними в 

забезпеченні 

впровадження 

посібника в навчальний 

процес для підготовки 

студентської молоді. 

Програма з рисунка з 

чітко вираженою метою 

і умовами її виконання. 

Рекомендовано для 

підготовки до занять 

студентам і викладачам 

художніх вищих та 

середніх навчальних 

закладів. 

Навчальний 

посібник 

«Рисунок» 

Жаворонков 

Павло 

Валерійович 

Рекомендовано 

Міністерством 

освіти і науки 

України як 

навчальний 

посібник для 

студентів вищих 

навчальних закладів 

(лист МОН України 

№1/11 -10425 від 

08.07.2014). 



 

46. 

З досвіду 

роботи 

Матеріали обласного 

семінару-практикуму  

для керівників гуртків. 

Дл збірника ввійшли 

матеріали майстер-

класів, у яких 

розглядаються 

теоретико-практичні, 

методологічні засади 

мистецької освіти. 

Висвітлюються 

проблеми, розробки та 

використання нових 

педагогічних 

технологій викладачами 

коледжу. 

«Сучасне 

поєднання 

традицій 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва з 

промисловими 

технологіями» 

Оргкомітет 

семінару-

практикуму: 

Голова 

оргкомітету – 

Гаврилюк Р.М. 

Секретар  - 

Круглюк О.І. 

Методичною радою 

коледжу (протокол 

№4 від 13.12. 

2016р..) 

 


