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Моє життєве кредо:

Увесь світ належить 
допитливим і це не 
перебільшення. Якщо ви 
допитливі, життя ніколи не буде 
сірим і нудним.

Кредо педагога
:

«В кожній людині –
сонце, тільки дай йому 
сіяти» 

Сократ



Принцип моєї роботи:

“Не стояти на місті.                           
Рух – це життя”



Тема самоосвіти: «Формування творчої
особистості засобами мистецтва»

Національна Доктрина розвитку освіти України в
ХХІ ст. визначає головною метою освіти
«створення умов для розвитку й самореалізації
кожної особистості як громадянина України, 

формування покоління, здатного навчатися
впродовж життя, створювати й розвивати цінності
громадянського суспільства». Саме тому в
національній системі освіти пріоритетним
напрямом є особистісний розвиток, який
пов'язаний з формуванням,

виявленням,збереженням і розвитком творчого та
особистісного потенціалу кожної
дитини,формування її художньо-естетичної
компетентності.



Естетичне виховання займає одне із провідних місць

у педагогіці, бо воно формує духовно багату, 

зорієнтовану на загальнолюдські цінності особистість. 

Людська Увага до естетичного виховання закономірна, 

тому, що діяльність у будь-якій сфері не може бути

сьогодні повноцінною, як без загальної освіти, так і без

естетичної досконалості. Відсутність почуття прекрасного

обмежує творчі здібності особистості.

Креативність і вміння творити – головні вимоги до

сучасної людини, що живе у світі глобальних змін та

інтеграційних процесів, надзвичайно стрімкого розвитку

техніки та інформаційних ресурсів. У контексті таких

підходів особливої актуальності набувають дисципліни

художньо-естетичного циклу, оскільки їх впровадження в 

освіту є перетворенням виховання й навчання на творчий

процес. Педагог завжди у пошуку сучасних технологій.

Актуальність досвіду



Основна ідея досвіду, її інноваційна значущість.

Сьогодення спонукає педагога до внесення змін у

систему виховання, одухотворення дитячих душ,

формування й розвитку особистості новими

формами та методами, бо лише творчий педагог

може розвинути творчі здібності вихованців.

Новизна досвіду полягає у відображенні нових

форм і методів, способів педагогічної

діяльності, в оптимальній організації педагогічної

діяльності, що є зразком для інших педагогів і

сприятиме ефективному формуванню творчості

дитини.



Однією з найголовніших ознак творчої людини

дослідники вважають наявність здібностей, які

розглядаються як індивідуально-психологічні

надбання людини, що відповідають вимогам

творчої діяльності і є умовою її успішного

виконання; це − синтез властивостей людини, її

рис характеру, які характеризують ступінь їх

відповідності вимогам певного виду діяльності та

обумовлюють рівень результативності цієї

діяльності. Творчий підхід до життя закладається

в дитинстві та успішно розвивається впродовж

життя в художній діяльності.



Принципи розвитку творчих 

здібностей вихованця

Принцип зв'язку з практикою життя

Принцип саморозвитку

Принцип оптимального поєднання 
індивідуальної та колективної форм навчання

Принцип інформативності

Принцип віри в сили і можливості дитини



Тематичні виставки педагогів закладу та 

вихованців



Взаємодія педагогів з родинами 

вихованців



Професійна активність



Майстер-класи,виставки



Новий рік ступає на поріг



Профілактична робота



Нагороди педагога



Участь у науково-методичній роботі 

закладу

Участь у VIII міській 

педагогічній виставці

Участь у III міському конкурсі 

дидактичних комплексів



Участь у екофорумах



Дякую за увагу!


