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Вас  вітає     гурток      «Барви»   



• Викладаю: декоративний, 
петриківський, мезенський розпис, 
живопис, малюнок, композицію. 

• Знайомлю дітей з надбаннями 
народної культури в образотворчому 
мистецтві, навчаю  дітей володінню 
пальчикового живопису, аплікації, 
графіці.  

• Важливий елемент роботи - 
збагачення світогляду дітей, 
розвиток естетичних почуттів, 
творчої активності. 

• Виховала 30 призерів  Міжнародних, 
Всеукраїнських конкурсів, 

•  

Мій педагогічний портрет
Я впевнена:  все що зроблене дитячими руками  

                           має  цілющу  енергетику. 
             



            Мета 
• Теоретично і практично 

обргунтувати вплив педагогіки 
співпраці на свідоме засвоєння 
вихованцями зображувальних 
умінь і навичок, ставлення 
естетичного смаку на заняттях 
образотворчого мистецтва.

               завдання  

• Проаналізувати теоретичні 
основи і методичні особливості 
впливу педагогіки співпраці на 
організацію навчально-
виховного процесу на заняттях 
образотворчого мистецтва;

• Розробити систему занять із 
зазначеної методичної теми;

• Провести практичну апробацію 
розроблених занять.

Тема моєї самоосвіти     
«Педагогіка співробітництва в аспекті становлення 

естетичного смаку та засвоєння вихованцями 
зображувальних умінь і навичок».



Поширення  мого  досвіду

       

       2015р, 2019р – 

        практикум для слухачів курсів ЗІППО  в «Формування 
мислення вихованців засобами мистецтва. 

        Прийоми петриківського розпису»

• 2019р – практикум у рамках міського фестивалю 
«Стежини рідної землі», День міста;

• 2016р.,2018р -  майстер-клас  в рамках засідання 
методичного об’єднання  керівників гуртків 
декоративно-прикладного відділу ПНЗ “КРЦМтаШ“ 
«Від традиційного до інноваційного один крок»

• 2017р - 2019 – Творча майстерня для керівників 
гуртків образотворчого мистецтва м. Дніпро СЮТ , 
Нікополь, Запоріжжя «Пальчиковий живопис».  

• 2019р. Доклад на засіданні творчої групи при БДЮТ  
«Створення середовища успіху дитини в закладі 
позашкільної освіти»

• 2018-2020р. “Майстерня батьківського виховання

        Майстер-класи відповідають вимогам сучасного 
навчально-виховного процесу,сприяють утворенню 
творчої атмосфери. Щиру зацікавленість у педагогів 
та батьків   викликала послідовність і образна 
подача матеріалу, системне надання нестандартних 

підходів до звичайних завдань.



Девіз педагога: “ Дарувати дітям радість 
                                            творчості щодня ”



Методи дослідження:

•  аналіз дидактичної і 
методичної літератури з теми 
дослідження;

• спостереження за роботою 
вихованців;

• бесіди з дітьми;
• апробація розроблених 

занять.



   Провідні ідеї педагогіки       
 співробітництва:

• позбавлення від примушення 
в спілкуванні з дітьми;

• наголос на залучення дітей до 
навчання;

• спільна праця з кожною 
дитиною з урахуванням 
неповторності, інтересів, 
рівня вихованості;

• гуманне ставлення і любов до 
дитини;

• урахування вікових 
особливостей, здібностей;

• взаєморозуміння і допомога.



Педагогіка співробітництва 

• це педагогіка творчості, 
що визначає умови 
формування дійсно 
творчої, розвинутої 
особистості в кожній 
людині, яка росте.



Програма гуртка «Барви»
•       Програма гуртка «Барви» складена з урахуванням традиційних та сучасних 

прогресивних напрямків і технологій.  Програма дає можливість вихованцям 
реалізувати свої задатки в умовах сприйняття образотворчого мистецтва, 
традицій, на основі виконання творчих завдань. Відбувається розвиток дітей, 
отримання необхідних знань, створення умов для їх самореалізації і 
самоствердження.

• Зміст програми передбачає знайомство з народними традиціями в художньому мистецтві, 
основами петриківського розпису, з українською давниною, історією рідного краю на 
екскурсіях,  з кращими зразками класичного та сучасного живопису, витворами мистецтва 
тощо

• Термін навчання за даною програмою становить чотири роки. На кожному році передбачені 
особливі завдання, враховуючи психолого-вікові особливості вихованців.

• Початковий рівень: (5 -7 років - один рік навчання)            

• Основний рівень: - (8 -13 років - два   роки  навчання)  

• Вищий рівень:( вихованці 13 -15 років один рік навчання
• Зміст програми  ґрунтується  на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, 

полікультурності, системності, безперервності, інтегративності, єдності навчання і 
виховання, природосообразності, доступності навчального матеріалу. 



Форми роботи
індівідуальна,групова,колективна



Техніки виконання робіт: декоративний розпис,графіка,    
                                                             аплікація, живопис, малюнок…





Заняття   гуртка  схожі на казку

Казкотерапія  - діти разом з 
педагогом складають казку

Вихованці інсценізують  
народну казку



Методична скарбничка педагога

• Участь  у:
-      методичних об`єднаннях   гуртків декоративно - 

ужитквого  та образотворчого мистецтва;
- педогогічних радах ПНЗ “КРЦМтаШ”;
- 2018р.;Член журі Екологічного фестивалю ДЗД

- 2019р. Член журі обласного етапу конкурсу пед. 
майстерності “Джерело творчоті”.

    Проведені : 
- 2015-2019р.- майстер – класи до Дня міста , Дня 

перемоги.;
- 2015-2019р.- творчі майстерні у таборах літнього 

відпочинку, школи“Малятко”(оз № 97);
- Благодійні акції  фестивалі  родини гімназія №6  

2016р.;
- 2015-2019р Міський фестиваль “Щаслива родина” МК
- 2016 -2019р   “Екофорум”  (МК).)

Методичні розробки циклу 
занять: 

• «Використання графічних технік і засобів 
виразності на заняттях малювання, 
композиції і декоративно-ужиткового 
мистецтва»;

• «Колір і тон», «Настрій і тон».
• Пальчиковий живопис;

• Ілюстрації до підручника англійської 
мови;

• Розвиваючі розмальовки;

• Шаблони таблиці.



        Мої методичні родзинки:
виступ   на виїзному засіданні методичному засіданні  обласної  бібліотеки  “Петриківський 
розпис .”
 - міні проект “ Майстерня  батьківського успіху ”,
 - створення методичних рекомендацій  для педагогів  курсу образотворчого мистецтва



Нагороди педагога 



Педагог,вихованці, батьки разом з дітьми – 
єдине родинне коло



ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Тільки разом можливо подарувати дітям 

Любов,Добро,Надію.
 

   “ Виховання й освіта     нероздільні.

     Неможна виховувати,не передаючі  знання,

   будь-яке ж знання   виховує ”

               Лев Толстой.

”



Творчі сходинки 
дітей

• Моя нагорода це 

• успіх моїх вихованців.
 Випускники гуртка навчаються  за фахом у художніх 

академіях   м.Львова, Дніпра, Києва, Харкові, 
Запоріжжя ;

       Сенк - Петербурці, Москві;
 Випускники працюють  дизайнерами у  

будівельних фірмах,ландшафтними 
дизайнерами, викладачами  у мистецьких 
школах, Будинках дитячої творчості.

 Батьки отримали консультації з виховання 
дитини, розвитку художнього смаку та творчої 
уяви у    ”Батьківській мастерні успіху”.

 Після проходження  курсу навчання у студії діти  
приймаються без іспитів до мистецьких шкіл на 
бюджетну основу, до коледжів дизайну

Вихованці на високому рівні брали участь  
   

                   (2015-2019 р)

Міжнародному фестивалі: 

-“Дивосвіт”. -  1,1,2,2 місце;

“Золота скарбничка” – 1,2,3,1,1 місце;

“Щастя поруч”, “Золота пектораль”

1,1,2, 2,1,1- місця;

Всеукраїнські фестивалі:

-“Таланти Хортиці” 1,1,2,2, місця

-“Знай і люби свій край” 1,2,1місця,

Обласних фестивалях: 

-“Здай кров заради життя” -1,2місце”

-“Квітуча Україна” -1,2,2місця;
-“Знай ілюби свій край” – 1,1,2,3місця

-“Писанковий рай” -1,1,2місця.

Міських фестивалях:

-”Арт- барви Запоріжжя – 1 місце

-“Різдвянні  вітання” – 2,1 місце,

-“Проводи зими” -2,1,1 місце,

-“Таланти міста Z”  - 2 місце



Творчі успіхи вихованців



Мої талановиті діти



Переможці Міжнародних фестивалів

          Сокуренко Настя 13р            Трушина Вікторія 15р.



Мої майбутні художники 
та   птах    їх  Успіху



Роботи  моїх вихованців – це скарбничка української культури,джерело 
пізнання…..

Я  шукаю такі стежки до душ дітей, щоб завоювати у них 
довіру і викликати інтерес до знань, потребу виховати у собі 

найкращі людські риси.
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