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Кожна дитина 
 неповторна, єдина,  

її творчість –  
багатство душі! 



Проблема досв 
Проблема над якою я працюю: 

Реалізація міжпредметних зв’язків 
на уроках образотворчого 

мистецтва як умова розвитку 
творчих здібностей учнів 



 



 





Роблю це за допомогою  

цілеспрямованого активного впровадження 

прогресивних ідей і технологій, нових форм роботи 

забезпечують ефективність навчальних занять. 

Комп’ютерні  

технології 

Діалогові  

технології 

Пошукова  

діяльність 

Інтернет- 

ресурси 

Робота з  

комп’ютером 

ІКТ на уроці 
Ситуативне  

моделювання 

Рольові ігри 

Інтерактивні  

форми роботи 

Пошук 

інформації 

Проєктна  

діяльність 

Дискусії  



Творча  
самореалізація учня 

Альтернативні 
форми 
роботи 

Індивідуальна 
форма 

Робота в  
парах 

Робота в 
 групах 

Колективна 
форма 



 



Пленери на природі, 

 участь в районних  

пленерах «Веселка -Надзбруччя» 



“Писанка  

– рукотворний 

оберіг українців” 

Майстер-

клас 



Майстер-клас  

«Живий малюнок» 



Технологічна карта уроку 

«Петриківский розпис –

український традиційний 

народний стиль» 



Технологічна карта 

 

Етапи уроку, їх 

зміст      

 

Форми і методи 

навчальної 

взаємодії                   

                                  

 

Навчально-

методичний 

супровід                 

 

Цільове 

призначення   

 

Тривалість 

1.     

 
Організація 

початку уроку    

 

Емоційна 

настанова    

 

Петриківський 

Розпис 

Створення 

позитивного 

емоційного 

настрою 

1 хв 

2. Повідомлення 

теми, мети уроку 

Вступне слово 

вчителя. 

Епіграф до уроку Цілепокладання  

    

 

2 хв 

3. Мотивація 

навчальної 

діяльності 

Створення 

проблемної 

ситуації: 

Здивуй творчістю! 

(Закінчи речення) 

Мультимедійна 

дошка 

Зацікавлення 

народним 

розписом 

2 хв 

4. Актуалізація 

навчальної 

діяльності 

Мікрофон Активне 

спілкування 

Повторення 

вивчених 

матеріалів щодо 

ДПМ та 

кольорової гами 

7 хв 

5. Створення 

ситуацій емоційно-

моральних 

переживань 

  
  

Перегляд 

мультиплікаційної 

стрічки 

Екскурс в минуле Створення 

елементу 

новизни 

3 хв 



6. Створення ситуації 

пізнавальної 

новизни 

Вивчення елементів 

петриківського розпису 

Малюнки, 

інтерактивна дошка 

Ознайомитися із 

засобами народноо 

розпису 

3 хв 

7. Підготовка до 

самостійної 

творчої  роботи 

Майстер-клас 

  

 Вчительський 

малюнок, 

мультимедійна 

дошка 

Усвідомлення 

емоційного стану 

художника під час 

виконання творчої 

роботи 

  

4 хв 

8. Створення власної 

абстрактної творчої 

роботи  

Робота в групах за 

кольоровою гамою: 

Виконання елементів 

розпису 

Запис музичної 

композиції 

Завершена творча 

робота 

17 хв 

9.  Перегляд робіт 

  

Взаємо- та самоаналіз 

робіт 

  

Виставка готових 

робіт 

Усвідомлення учнями 

важливості своєї 

діяльності. Створення 

ситуації успіху 

3 хв 

10. Звертання до 

очікуваних 

результатів 

Дерево 

рефлексії.Поточне 

коментоване 

оцінювання 

  

На уроці я… 

- дізнався… 

- зрозумів… 

- навчився… 

- найбільші труднощі 

я відчув… 

- найбільший мій 

успіх… 

  

Зацікавлення учнів 

абстрактним 

мистецтвом, бажання 

та сміливість творити 

  

3 хв 



 

Мої шляхи розвитку 

творчої особистості 

 

 презентація 

фантазія 

проєкт тренінг 

екскурсія 

конкурс 

дослідження 

Інноваційні 
уроки 



 

Методи інтерактивного 

навчання 

 
Мікрофон”, “Ланцюжок”, “Коло”, 

“Мозковий штурм”,  

”Чистий аркуш”, “Дерево знань”,  

“Асоціативний кущ”, "Навчаючи – вчуся” 

 



Мікрофон 
Чистий 
аркуш 

Мозговий штурм 

Ланцюжок 

Асіоціативний 
кущ 

Дерево 
знань 



 

• Тематичні виставки-презентації. 

•  Проведення майстер-класів для 

школярів. 

•Художньо-естетичне  

•оформлення стін школи. 

•Мистецькі турніри 

•Тематичні тижні 

 



Художньо-тематичне оформлення 

школи 





Мистецький турнір 

. 





Шкільні стінгазети 



 

Виставки робіт «Дивосвіт 

дитячих мрій і творчих 

злетів» 



Районний творчий конкурс 

  «Професія моєї мрії» організований 

центром зайнятості Підволочиської ОТГ 



Конкурс «Замість 

ялинки- зимовий букет» 





Досягнення учнів-мої досягнення 
 ІІ місце в Всеукраїнському конкурсі творчого 

малюнку до річниці Лесі Українки Бендера 

Інна (10 кл.) 

 ІІ місце – в районній Олімпіаді з 

Образотворчого мистецтва –Попадюк Юлія (9 

кл.) 

 І місце в районній олімпіаді з Образотворчого 

мистецтва – Попадюк Олена (10кл.) 

 Призери районного та учасники обласного 

конкурсу «Замість ялинки- зимовий букет» 

 ІІ місце районного етапу конкурсу 

  СВЯТА ПОКРОВА , графічна робота , 

Попадюк Юлія 

 

 



 

Інтуїтивний живопис або 

правопівкульне 

малювання –  

це метод активного розкриття Вашого 

творчого потенціалу через пробудження 

внутрішніх знань і вміння чути себе. 



Правопівкульне малювання дозволяє за 

короткий термін почати малювати не просто 

малюнки, а цілісні картини, що дивують своєю 

глибиною, містять багато образів, і тому 

мають відгук у самих різних людей. 

https://worldkidsart.files.wordpress.com/2014/12/dsc_9413.jpg


Ро́джер Уо ́лкотт Спе ́рри 

А в наш час правопівкульний 
метод став науково 

обгрунтований завдяки 
дослідженням психобіології 

Роджера Уолкотта Сперрі, що 
отримав за свої досягнення в 

області роботи головного 
мозку у 1981 році Нобелівську 

премію. 



 

Інтуїтивний живопис є спосібом  зняти 

“підлітковий стрес”, відчути, задоволення від 

самого процесу творчості, і тим самим 

позбутися як від постійної гонитви за 

результатом, так і від набридливої всім нам 

звички ставити собі оцінки. 

 



 

 

 

Правопівкульне малювання дуже 

позитивно допомагає розвитку в дітях 

гармонійності, уважності до 

навколишнього світу і чуйності до себе 

і людей.  

https://worldkidsart.files.wordpress.com/2014/12/dsc_9405.jpg


Метафоричний малюнок 

в інтегрованих уроках 

 

 

 

На своїх інтегрованих уроках , застосовуючи метод 

правопівкульного малювання , часто використовую 

музичні композиції для можливості вивільнення 

внутрішнього потенціалу . 

Особливо важливі для  

метафоричного живопису вірші,  

які спрямовують політ фантазії у 

 певне русло. 

 



 

 

 Ідіть своїм власним шляхом, шукайте свій 

почерк, не наслідуйте нікого, мистецтво не 

терпить трафарету.  

І. Ю. Рєпін 


