
ВЕБІНАР НА ТЕМУ:
«РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПРОФЕСІЙ 

ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ»

Державний навчальний заклад " Запорізьке вище професійне училище»
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викладач  спеціальних дисциплін



• Голова методичної 
комісії професій 
художнього напряму

• Член Спілки 
Рекламістів України

• Викладач 
спеціальних 
дисциплін:

- Спеціальна   технологія
- Основи композиції і  

моделювання 
- Історія флористики

Прокоф`єва Анжела Миколаївна



Умови формування творчого 
середовища



Організація навчального 
співробітництва
(за О. Пометун, Л. Піроженко)

• Метод «Прес»
• «Займи позицію»
• «Зміни позицію»
•«Дискусія», «Дебати»
• «Дерево рішень»
• «Неперервна шкала 
думок»

Дискусійне
навчання

Колективно-
групове навчання

Ситуативне
моделювання 

Кооперативне 
навчання

• Обговорення проблеми  
загальному колі
• «Мікрофон»
• «Мозковий штурм»
• «Незакінчені речення»
• «Навчаючись-навчаю 
сам»
• «Кейс-метод»
• «Ажурна пилка»

• Робота в парах
• «Карусель»
• Два-чотири-всі разом
• Ротаційні «трійки»
• «Акваріум»
• Робота в малих групах

• Рольові ігри
• Імітаційні ігри

Слід зауважити, що інтерактивне навчання - не самоціль, а лише засіб,
за допомогою якого у групі створюється атмосфера творчої 
взаємодії, співробітництва, порозуміння і доброзичливості



Метод проектів
на прикладі проекту 
“Паперова пластика”

Усе, що я пізнаю, я знаю 
для чого це мені потрібно, 

де і як можу ці знання 
застосувати 



Проблема

Проблемн
а

ситуація

Оформле
ння

результаті
в

Захист 
проекту

Дослідницька 
діяльність

Пошук засобів 
вирішення



Учні в ході реалізації проекту:



По завершенні проекту
З‘являються навички:

досліджувати
придумувати
вирішувати по новому проблему
створювати виріб
використовувати 
оцінювати



Під час проведення уроку на тему
" Мистецтво ілюстрації" формою організації 

навчальної діяльності було обрано роботу в малих 
навчальних групах, а методом навчання - виробнича 

гра.
І етап – підготовчий: на урок в/н учні мали прийти з 

виконаним домашнім завданням (начерки 
персонажів). 

“Робота в малих групах”



ІІ етап - розподіл на групи (команди): 
Навчальна група поділяється на чотири команди, кожну з
яких очолює спікер; у групу експертів з числа найбільш
підготовлених учнів обирається секретар та інженер з 

охорони праці.



• ІІІ етап: Групи, ознайомившись із 
завданням, приступають до його 

виконання.
Завдання:

З обраних персонажів, кожна група має видумати сюжет казки, 
зобразити його та розповісти всій навчальній групі свою казку.



• ІV етап – звітування: Крім основного завдання, учні
дали назви своїм казкам та назви своїм командам,
намалювавши емблеми команди.

Команда : “ Казкові чарівники 
”  з казкою “ Веснявка”

Команда: “ 
Пельмешки”  

з казкою “ Планета 
Іллізіум”



Команда : “ Дикий 
банан” з казкою 
“Бананове паті”

Команда : “Охоронці
снів” з казкою “Аскар та 

привиди”



Навчаючи - навчаюсь сам
Дає можливість учням передати свої знання один одному.  
Створює загальну картину понять і фактів, що їх необхідно 
вивчити на уроці. 
Використовується під час вивчення блоку інформації або 
при 
узагальненні та повторенні вивченого матеріалу.



Тижні професійної 
майстерностіОднією з провідних 

педагогічних ідей нашої 
роботи бачимо у тому, щоб 
навчить учнів розуміти те, 
що роблять самі, і те,  що 

роблять інші . Потрібно 
навчитися мисленню, 

опановуючи при цьому 
фундаментальні знання. 

Це, насамперед, долучення
до пошуку вірного рішення 

у побудові композиції,  
колористичних знахідок у  

живопису. Тому 
доводиться  постійно 

шукати нові засоби  для 
більш продуктивного  

вирішення таких завдань



Тижні професійної майстерності, на яких 
експонуються  роботи, виконані учнями на уроках 
дозволяють ніби  подивитися зі сторони молодим 

митцям на свою роботу,  відчути реакції 
оточуючих, проаналізувати та порівняти свої 

роботи з роботами інших.



Тижні професійної 
майстерності



ижні професійної 
майстерності







ЗАХИСТ
ДИПЛОМНИХ 

ПРОЕКТІВ



ЗАХИСТ
ДИПЛОМНИХ 

ПРОЕКТІВ



КОНКУРСНО-
ВИСТАВКОВА  
ДІЯЛЬНІСТЬ

Обласний  конкурс  
"ЗОЛОТИЙ ОЛІВЕЦЬ"



Обласний  конкурс  
"ЗОЛОТИЙ 
ОЛІВЕЦЬ"



Обласний живописний конкурс, 
який проходить на базі 
ДНЗ "Запорізьке вище 
професійне училище"-

"Осіннє натхнення"



Конкурс
"Осіннє 

натхнення"



Обласний конкурс для творчої молоді, який 
проводить Національна Спілка Художників 

України "Крокуємо до майстерності"





Переможець Обласного конкурсу для 
творчої молоді

«Крокуємо до майстерності-2016» -
Сідільова Орина



Творча виставка робіт учнів 
ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище", 

яка проходить у виставковій залі Спілки 
Художників України 

"Творчість, осяяна теплом"





Участь у конкурсі “ Знай і люби свій 
край ”







Проведення 
профорієнтаційних 

майстер-класів 
з живопису, флористики, 

батику та інших технік





Проведення благодійних майстер-класів 
з монотипії, папіропластики, батику, декупажу. 

Різдвяних, великодніх







Пленерні 
заходи





Участь у міських заходах.
Проведення майстер-класів 
на Покровському ярмарку



Учні Художнього напряму приймали 
активну участь у майстер-класі до Дня 

міста 



Розпочато  творчий 
фото-проект  
«Фотосесія

в українському стилі»
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