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Освіта



«Ми повинні думати про те, що ми

вкладаємо в душу людини… Вірте в

талант і сили кожного учня.»

В. Сухомлинський

«Єдиною межею наших завтрашніх звершень 

стануть наші сьогоднішні сумніви.»

Франклін Д. Рузвельт



«Розвиток професійних інтересів студентів під час виробничого та 

теоретичного навчання»

Приорітетні напрямки роботи:

❖ Розвиток знань, умінь, навичок студентів, під час практичних занять.

❖ Забезпечення умов для розвитку творчих, креативних задатків та здібностей 

особистості.

❖ Виховання любові до обраної професії , використання професійної термінології під 

час проведення теоретичних та практичних занять.



Методична студія у Вижницькому

коледжі прикладного мистецтва ім. 

В.Ю.Шкрібляка

«Профілактика професійного 

вигорання» (тренінг) 7.11.2018 р.



❖ Міжгалузевий інститут підвищення 

кваліфікації та підготовки 

спеціалістів (м. Полтава)  

28.12.2018р.

❖ Навчально-практичний 

майстер-клас 

«Інтерактивні технології 

в освіті» 05.11.2019р.





❖ «Асортимент та класифікація одягу. Основні

поняття про конструкцію»

❖«Види та методи моделювання»



Семестрові роботи студентів ІІ,ІІІ курсів спеціальність 

«Дизайн одягу» з предметів 

«Професійна майстерність», 

«Удосконалення професійної майстерності» 

за 2018-2019 н.р







❖ І місце – Гончарова Алла Миколаївна (ІІІ-ДО)

❖ ІІ місце – Скворцова Аріна Ігорівна     (ІІ – ОМК)

❖ ІІІ місце – Веклич Юля Сергіївна          (ІІ ДО)







Екскурсія
Національний музей Народного  Мистецтва Гуцульщини та Покуття в місті  

Коломия, де студенти ІІ-ІІІ курсів, спеціальності «Дизайн одягу» відвідали  

виставку  відомої польської мисткині Дороти Сак.

«Панни. Мадонни. Гуцулки»



15 лютого 2019 р.



Участь взяли студенти 2-3 х курсів спеціальність «дизайн 

одягу»

❖ Веклич Юля Сергіївна (ІІ – ДО)

❖ Гончарова Алла Миколаївна (ІІІ – ДО)

14 березня 2019 р.





Семестрове завдання з предмету професійна майстерність. 

VI семестр(ІІІ-ДО)2019 р.



Семестрове завдання з 

предмету професійна 

майстерність 

V семестр (ІІІ-ДО)2019 р.



«Війна великим горем стала…..«

Студенти І курсу 

ДС-ДО,ОМК





18 червня 2019 р.









Відкрите заняття з предмету

«Дизайн аксесуарів та прикрас» на тему: 

«Особливості виготовлення стрічки «сіборі».  

Використання стрічки «сіборі» у виготовленні 

прикрас».

27  січня 2020 р.




