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План проведення обласного
семінару для керівників методичних об’єднань вчителів предметів
художньо-естетичного циклу
Дата проведення: 22 березня 2018
Час проведення: 13.00-15.00
Місце проведення: КВНЗ
«Дніпровська академія
неперервної освіти»
Форма проведення: вебінар
Тема: «Формування компетентності самовираження у сфері культури та
розвиток творчих здібностей учнів через активну художню діяльність»
(з досвіду роботи вчителів предметів художньо-естетичного циклу
м. Кам’янського Дніпропетровської обл.).
Мета:
- ознайомити учасників семінару з системою роботи вчителів
художньо-естетичного циклу міста Кам’янського щодо реалізації змісту
нового Державного стандарту базової загальної середньої освіти;
- обговорити необхідні умови для повноцінного розвитку творчих
здібностей учнів через активну художню діяльність;
- продемонструвати механізми формування у дітей та шкільної молоді
компетентності обізнаності та самовираження у сфері культури;
- сприяти активізації вчителів до впровадження в роботу методів
розвитку мотивації успіху через практичні творчі вправи.
Учасники семінару: співробітники КВНЗ «Дніпровська академія
неперервної освіти»; методисти управлінь (відділів) освіти; керівники
методичних об’єднань вчителів предметів художньо-естетичного циклу;
вчителі інтегрованих курсів «Мистецтво», «Художня культура»,
«Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво»; керівники гуртків
художньо-естетичного напряму закладів загальної середньої освіти,
позашкільної освіти Дніпропетровської області.

Час
проведення

Тема виступу

Доповідач

КОНЦЕПТУАЛЬНО-ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ БЛОК
13.00-13.10

13.10-13.20

Роль та місце предметів художньоестетичного циклу у реалізації
концепції Нової української школи

Піщанська Вікторія
Миколаївна, доцент
кафедри філософії
КВНЗ «Дніпровська
академія неперервної
освіти», кандидат
культурології, доцент
Професійна компетентність учителів Бабенко Рита
художньо-естетичного циклу
Миколаївна, методист
міста Кам’янського
методичного кабінету
при департаменті з
гуманітарних питань
КМР
ПРАКТИЧНИЙ МОДУЛЬ

13.20-13.30

«Проектна діяльність учнів як
формування дослідницьких
навичок»
• Презентація проектів учнів з
мистецтва «Напрями та стилі
модернізму», 9 клас

13.30-13.35

Фрагмент уроку предмету
«Мистецтво»
• «Художні напрями ХХ ст.: від
модернізму до
постмодернізму», 9 клас
Фрагмент уроку предмету
«Технології»
• «Інсталяція, як вид
постмодерністського
мистецтва», 11 клас
Творча студія керівника школи
молодого вчителя образотворчого
мистецтва
• «Ліплення людини»

13.35-13.40

13.40-13.50

Самохвалова Яна
Володимирівна,
учитель вищої категорії,
учитель-методист
КЗ «Середня
загальноосвітня
школа №44» КМР
Василевська Галина
Владиславівна,
учитель вищої категорії,
учитель-методист КЗ
«НВК № 36» КМР
Іванова Ірина
Олексіївна, учитель
вищої категорії,
КЗ «НВК № 37» КМР
Зубкова Тамара
Миколаївна, учитель
вищої категорії,
учитель-методист
КЗ «Середня
загальноосвітня школа
№23» КМР

13.50-14.00

14.00-14.05

Фрагмент інтегрованого уроку з
напряму STEAM освіти
• «Учимося розуміти і
створювати прекрасне.
Мистецтво і хімія», 7 клас
Art – хвилинка вчителя
образотворчого мистецтва
• «Зодіакальна мандрівка»

14.05-14.15

Педагогічний кейс керівника гуртка
«Магія розпису»
• «Великодня писанка», 7 клас

14.15-14.25

Використання техніки орігамі як
способу розвитку творчого
потенціалу, навичок адаптації і
соціалізації до сучасного суспільства
в позаурочній роботі
• Майстер-клас «Виготовлення
вітальної листівки», 5-7 класи

14.25-14.35

Використання техніки фелтінгу
(валяння з вовни)
• Майстер-клас «М’яка
скульптура. Перетворення
вовняної кульки», 3-6 класи

14.35-14.45

14.45-15.00

Гудименко Віктор
Миколайович, учитель
вищої категорії,
учитель-методист КЗ
«Гімназія № 11» КМР
Високос Ірина
Анатоліївна, учитель
вищої категорії КЗ
«СЗШ № 9» КМР
Горяінова Світлана
Вікторівна, учитель1
категорії КЗ «СЗШ №
5» КМР
Любчич Вікторія
Володимирівна,
учитель вищої категорії,
старший учитель КЗ
«СЗШ № 22» КМР

Коробко Наталія
Юріївна, учитель вищої
категорії, учитель методист КЗ «Середня
загальноосвітня школа
№23»КМР
Фрагмент уроку інтегрованого курсу Коваль Олена
«Мистецтво»
Олександрівна,
учитель вищої категорії,
• «Використання медіа
технологій як засіб активізації учитель-методист КЗ
«Гімназія № 39» КМР
творчої діяльності молодших
школярів в умовах Нової
Української школи», 1 клас
Підведення підсумків семінару
Піщанська Вікторія
Миколаївна
• Інтерактивне спілкування

Відповідальна за проведення семінару
доцент кафедри філософії ВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти»,
кандидат культурології, доцент Піщанська В.М.
________________

