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• Камянець-Подільський державний педагогічний інститут 
ім.В.П.Затонського

• Спеціальність за дипломом- Вчитель початкових класів і 
образотворчого мистецтва

• За результатами попередньої атестації присвоєно звання вчитель
вищої категорії

Освіта:



Педагогічне кредо:"Формування творчої активності та 

образотворчої грамотності на уроках мистецтва"



“Мистецтво — це лінія навколо твоїх думок.”
Гюстав Клімт



Ні що так не надихає на роботу, як питання: «Навіщо 
мені потрібно мистецтво?»

У митців можна повчитись експериментам, 
сміливості та різним кутам зору на буденні
речі. 

Щоб твори, як художник



Ні що так не надихає на роботу, як питання:
«Навіщо мені потрібно мистецтво?»

Щоб виразити себе

Звільнити думки та знайти спосіб
самовираження через камеру iPhone або
скетчі в блокноті – дієвий спосіб, аби
розтормошити уяву та напрактикувати
творчий погляд.



Ні що так не надихає на роботу, як питання: 
«Навіщо мені потрібно мистецтво?»

Щоб зламати стереотипи

Митці завжди крокували попереду свого часу, 
були новаторами, інколи бунтарями. Тісне
знайомство з творами мистецтва відкриває світ, 
де немає однозначного погляду на речі та події, 
це реальність, яку можна творити за власним
сценарієм.



Ні що так не надихає на роботу, як питання: 
«Навіщо мені потрібно мистецтво?»

Щоб натренувати

абстрактне та креативне
мислення

Це перепустка в світ нестандартних рішень. 
Коли ти знайомишся з різними техніками та 
філософією художників, апетит до 
вигадування зростає. Художники можуть
бездоганно навчити мислити ширше та не 
так, як усі.



Ні що так не надихає на роботу, як питання: 
«Навіщо мені потрібно мистецтво?»

Щоб натренувати креативне 
миселення

Це- перепустка в світ нестандартних 
рішень. Коли знайомишся з різними 
техніками та філософією художників 
апетит до вигадування зростає. 
Художники можуть навчити мислити 
ширше, не так як усі.



Ні що так не надихає на роботу, як питання:
«Навіщо мені потрібно мистецтво?»

Щоб розвинути
емоційний інтелект

Уміти виражати свої емоції в будь-якій
формі – навичка, якщо не вкрай необхідна, 
то точно корисна. Мистецтво вчить
відчувати та інтерпретувати те, що ти бачиш
та переживаєш. 



Ні що так не надихає на роботу, як питання: 
«Навіщо мені потрібно мистецтво?»

Щоб загартувати
впевненість у собі

Окрім корисної думки «я можу все», мистецькі
практики розвивають пам’ять. А знати відомі
шедеври, історії митців – це прямий крок до 
цікавих подорожей, нестандартних походів по 
музеях та значно глибшого розуміння історії.



Методи роботи 
на уроках
мистецтва

--Пояснювально-ілюстративні

бесіда,

демонстрація; 



Методи роботи 
на уроках
мистецтва

Словесні:

розповідь,

пояснення,

порада,

заохочення



Методи роботи на 
уроках мистецтва

-Репродуктивні :

метод засвоєння дій,

формування вмінь та 
навичок



Методи роботи на 
уроках мистецтва

-Інтерактивні

Метод 
взаємодії



Методи роботи на 
уроках мистецтва

-Проблемно-пошукові

Проблемна
ситуація



Методи роботи на 
уроках мистецтва

-Ігрові

ігри –змагання,

ігри-конкурси



Участь у конкурсах:

• 2018 р.- Гран-прі конкурс «Подільський конкурс»  Зубко Ольга

• 2021 р. ІІ місце- конкурс «Охорона праці очима дітей»  Наумчак
Наталія

• 2019р.участь у конференції

• Міські конкурси «Охорона праці очима дітей», виставки дитячої 
творчості присвячені Дню міста

• Тематичні виставки та виставки –конкурси в ліцеї

• Проведення предметних днів;

• Оформлення фото зон та декор сцени



2021 р. проект товариства Просвіта «Кобзар»-це слово на кожен день» - малюнок  
Грищук Єлизавети входить до 10-ки робіт, якими ілюструють збірку учнівських 
творів.





Методична робота
Майстерки для вчителів міста  «Пейп-
арт» 2019р

Майстерка для заступників директорів з 
виховної роботи «Патріотичне 
виховання в позаурочний час засобами 
декоративно-ужиткового мистецтва»

Майстерка на Edcamp «Створення 
авторського знаку»

«Марафон педагогічних ідей»:

-Презентація «Позакласна робота з 
мистецтва,Мистецька Осінь»

Грудень 2021р,

-«Формування творчих
компетентностей учнів засобами
декоративно-ужиткового мистецтва.
Мотив килима»січень 2022 р.

Відеоуроки на каналі You Tobe

Блог вчителя romanchencot



Участь у позашкільній 
роботі •

Виготовлення вітальних листівок 
для  воїнів ООС;

Виготовлення листівок для 
людей похилого віку, що 
проживають в геріатричному 
центрі;

Участь у розписі стін 
хмельницької дитячої 
поліклініки.



Участь у позакласній 
роботі

В рамках  міжнародного україно-
польського проєкту «Нематеріальне-
небанальне» 7-В в 2021 н.р.  Провели 
дослідницьку роботу «Школа моїх 
батьків».

Працюємо над проєктами: «Мисливці за 
скарбами рідного краю». Та стартуємо в 
березні з проєктом міста майбутнього в 
міжнародному  архітектурному конкурсі 
«Oscar»


