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МОЄ ЖИТТЄВЕ КРЕДО: 

“НАЙЩАСЛИВІША ТА ЛЮДИНА, ЯКА ДАРУЄ 

ЩАСТЯ НАЙБІЛЬШІЙ КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ” 

 

                                                     Д.ДІДРО 

 



МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: 

ВМІННЯ ЗНАХОДИТИ ОБДАРОВАНИХ ТА 

ЗДІБНИХ 

                 ДІТЕЙ – ТАЛАНТ, ВМІННЯ ЇХ 

                    ВИРОЩУВАТИ – МИСТЕЦТВО! 





 Зумовлюється програмними положеннями та державними 

вимогами реформування освіти  в Україні, спрямованими на 

всебічний розвиток учня, виявлення його здібностей та 

обдарувань, на формування особистості учня та його 

морально-естетичним переконанням . 

 Забезпечує умови для розкриття та розвитку творчих 

здібностей учнів. 

 Дає змогу для створення оригінальних та цікавих уроків. 

 Створює атмосферу співпраці вчителя та учня, учня з учнем. 

 Робить можливість кращого розкриття навчального матеріалу 

та його засвоєння учнями.  



«Використання інтерактивних технологій 

навчання на уроках образотворчого мистецтва» 

 висока активність учнів у навчально-
виховному процесі; 

 розвиток творчих здібностей учнів; 

 зацікавленість учнів у навчальному процесі; 

 розвиток умінь та навичок учнів, пов’язаних із 
самостійною творчою діяльністю;  

 підвищення рівня навчальних досягнень учнів. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОЇ 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ НА УРОЦІ З ТЕМИ “ГОТИЧНИЙ 

СТИЛЬ” 
Ознайомлення з загальними 

рисами готичного стилю 

 Подорож містами Європи 
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 картини, репродукції; 

 ілюстрації в книгах; 

 таблиці; 

 світлини; 

 малюнки дітей; 

 мультимедійні 

презентації; 

 відео,телевізор, 

комп’ютер; 

 посібники; 

 власний приклад 

вчителя; 

 рисунок на дошці. 
 

 

 

 



ОБМІН ДОСВІДОМ ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА 
1. Була керівником районного методоб’єднання вчителів образотворчого мистецтва та 

художньої культури 

2. Брала участь в районних семінарах. 

3. Проводила семінар «Культура Індії». 

4. Брала участь в районному семінарі вчителів початкових класів  з теми «Формування 
художньо-естетичних компетентностей в молодших школярів засобами 
образотворчого мистецтва» на базі Підволочиської ЗОШ І-ІІІступенів; тема моєї 
доповіді (презентації) «Наочність, як невід’ємна складова формування художньо-
практичної компетентності учнів на уроках образотворчого мистецтва». 

5. Учасник складу комісії районних олімпіад. 

6. Проводила відкриті уроки та виховні заходи. 



МЕТОДИЧНА РОБОТА 

ДРУКУВАЛАСЬ У ВЧИТЕЛЬСЬКОМУ  

ONLINE ЖУРНАЛІ  

ВИГОТОВЛЕННЯ ПОСІБНИКІВ ТА 
ПРЕЗЕНТАЦІЙ ДО УРОКІВ 



Наші учні є призерами ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади  з образотворчого 

мистецтва , переможцями різних конкурсів. Учень 7-А класу Дацко Анатолій є 

переможцем обласного етапу виставки – конкурсу «Знай і люби свій край» у 

номінації образотворче мистецтво, та є призером конкурсу в Києві, 2013 

року. Дацко А. є переможцем Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької 

творчості «Безпека в житті – життя в безпеці 2014рік»; отримав перше місце в 

конкурсі дитячої творчості «Очима дитини про бюджет країни 2014»  






