
Міський педагогічний вернісаж 
 

     23 листопад 2017 року на базі нашої школи відбувся міський педагогічний вернісаж 

на тему «Роль школи художнього виховання у формуванні духовного світогляду дитини 

(художньо-естетичний напрям профілізації старшої школи)», метою якого було проана-

лізувати стан впровадження художньо-естетичного напряму профільного навчання у за-

кладах загальної середньої освіти м. Кривого Рогу та обговорити проблеми формування 

духовного світогляду особистості в умовах реалізації Державного стандарту базової і по-

вної загальної середньої освіти.  

    Вернісаж було розпочато переглядом виставки Рудольф Штайнер «Життя, світ, думки, 

імпульси» та роботою творчої майстерні: учень школи Олег Міщенко підняв настрій сво-

їм співом, а хор школи (кер. Волошко О.О., Бондаренко-Губаніщева Н.А.) виконав «Оду 

радості», яка налаштувала всіх на активну творчу співпрацю. 

     Про роботу вернісажу, його мету та зміст учасникам повідомив Сіманько О.О., мето-

дист КЗ «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради.   

     Насиченим та змістовним був теоретичний блок. Полякова В.Я., головний спеціаліст 

управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, кандидат педагогічних 

наук проаналізувала стан упровадження художньо-естетичного напряму профільного на-

вчання в закладах освіти м. Кривого Рогу в контексті сучасних освітніх викликів. Виступ 

Кримаренко С.Г., кандидата педагогічних наук, доцента, наукового керівника експери-

ментально-дослідної роботи закладу «Мистецтво та художня творчість у формуванні ду-

ховного світогляду учнів» розкрив своєрідний підхід до мистецтва у Вальдорфській 

школі, а продовженням її виступу, розповіддю про практичне впровадження цієї педаго-

гіки став виступ Шульц В.Л., директора КНВК «Загальноосвітня Вальдорфська школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» «Побудова моделі профі-

льної школи засобами вальдорфської педагогіки».    

     Після теоретичного блоку продовжила роботу творча майстерня: учасникам семінару 

було запропоновано перегляд уривка п’єси М. Куліша» Мина Мазайло» (творчий проект 

учнів 9 класу). 

     Учасники семінару взяли участь у роботі творчих педагогічних майстерень: 

- «Створюємо красу власними руками» (Робота з деревиною, Волошко Олександр 

Олександрович - учитель трудового навчання) 

- «Образ – основа сприйняття і розуміння» ( Робота з глиною Скрига Ніна Олексан-

дрівна - учитель)  

- «Барви твого настрою» (Соціальний живопис  Козак Алла Геннадіївна - учитель)  

- «Рух – основа життя!» ( Евритмія,  Бондаренко Ірина Анатоліївна - учитель, Бонда-

ренко-Губаніщева Наталія Анатоліївна – учитель)  

      В кінці  семінару його учасники висловили свої враження, пропозиції щодо визна-

чення методів і прийомів вальдорфської педагогіки, що можуть бути запроваджені у 

практику діяльності закладів загальної середньої освіти міста. 

      По завершенню активної, плідної, цікавої, творчої роботи методист КЗ «Інноваційно-

методичний центр»  Сіманько О.О. ознайомив присутніх з рекомендаціями міського пе-

дагогічного вернісажу. Учасники отримали сертифікати. 

     Підсумовуючи все почуте, побачене та задіяне, вернісаж отримав схвальні відгуки ко-

лег. Було висловлено думку, що такі заходи необхідні, що вони надихають педагогів на 

нові ідеї, що у вчителів є бажання працювати творчо та результативно. 

  









 
 

   
 


