
Назва конкурсної роботи: КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА НАРОДІВ СВІТУ  

Учитель Козиряцька Вікторія Петрівна 

Школа 

 

 

ДПТНЗ «Томаківський професійний аграрний ліцей»  

Ліцей проводить підготовку кваліфікованих робітників сільськогосподарського 

профілю та загальноосвітню підготовку учнів 

Веб-сайт школи http://www.tpal.com.ua/  

Контактні 

відомості 

вул. Шосейна, 10  

53500 смт Томаківка  

Дніпропетровської області  

vikmarten@mail.ru  

0683382650 

Мета конкурсної 

роботи 
Мета роботи полягає в особистісному художньо-естетичному розвитку учнів, 

формуванні у них світоглядних орієнтацій, компетентностей у сфері 

художньої культури, вихованні потреби у творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні у процесі опанування цінностями культурної спадщини 

народів світу 

Клас учнів І курс 

http://www.tpal.com.ua/
mailto:vikmarten@mail.ru


Опис конкурсної роботи 
Подайте стислий опис своєї 

роботи (до 1000 символів). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цілі роботи 
Яка мета вашої конкурсної 

роботи? 

 

 

Навчальна користь 
Вкажіть навчальну користь 

від реалізації конкурсної 

роботи. 

 

 

Загальна тривалість 
Як довго триватиме 

реалізація конкурсної 

роботи? Чи доведеться 

учням складати план роботи 

та працювати додатково в 

рамках конкурсної роботи? 

 

  

Конкурсна робота включає : 
Мультимедійний посібник  «КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА НАРОДІВ СВІТУ» 

Відеоролик “Путівник користувача”; 
Учнівська презентація; 
Допоміжні матеріали 
 

 
 
 
 
 
Встановлення співпраці викладачів ПТНЗ з вчителями ЗОШ: надання ЗНЗ 
сучасних засобів навчання, створених учнями та викладачами професійно-
технічних навчальних закладів на уроках та в позаурочний час. 
 
 

 
Організація навчання учнів на уроках художньої культури з перспективою 
використання результатів учнівських робіт в педагогічній практиці 
 
 
 
 
Даний проект довготривалий. Принцип можливості постійного створення 
нових інтерактивних (мультимедійних) засобів навчання дозволяє задіяти до 
співпраці з учнями велику кількість педагогів з різних предметів, що є великою 
перевагою для викладачів - новачків в  інформаційних технологіях. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Навчальний простір 
 

Завантажте ваші 

матеріали до слайду 

презентації. 

 

Дивіться зразок додавання 
файлів у примітках 
 
Опишіть, яким чином 

ваша робота була 

апробована і на якому 

рівні? Будь ласка, 

підкресліть моменти 

творчості й новизни в 

навчанні. 

 

Обсяг текстового 

повідомлення цього 

слайду не повинен 

перевищувати 1000 

символів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всі матеріали можна скачати за даним посиланням 
https://cloud.mail.ru/public/cb54c6dc5c93/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0

%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0 
 

 

Посібник та проекти учнів надано викладачам художньої культури 
та інфмаційних технологій ПТНЗ Дніпропетровської області для 
подальшого використання на уроках та організації створення 
власних проектів 

https://cloud.mail.ru/public/cb54c6dc5c93/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://cloud.mail.ru/public/cb54c6dc5c93/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F %D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0


 

Використані 

програмні продукти 

 

 

 
Обсяг текстового 

повідомлення цього 

слайду не повинен 

перевищувати 100 

символів. 

 

Дивіться зразок додавання 
файлів у примітках. 

 

 Текстовий редактор MS Word 2010; 
 Пошукові системи Yandex, Google, Rambler;  
 MS PowerPoint 2010;  
 Windows Media Player; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              http://youtu.be/Nyz18baOeB0 

 

http://youtu.be/Nyz18baOeB0


Результативність 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співпраця 

 

Виконуючи на уроках та в позаурочний час практично значимі 
завдання , учні  працюють інтенсивніше, з більшим інтересом і 
проявом креативності. 
Так, при вивчення теми  “Італійський живопис:Епоха титанів“ 
якісна успішність учнів склала 100 %: 5 учнів – 11 балів, 7 учнів – 
10 балів, 10 учні – 9 балів, 8 учнів – 8 балів. 
 
 
Представлений учнівський проект – це одна із залікових робіт 
учнів І курсу з предмета «Художньої культура” (програма 10-11 
клас). 
 
 
 

 

 
Мультимедійний посібник «Культурна спадщина народів світу» 
був презентований вчителям художньої культури 
Томаківського району Дніпропетровської області  і викладачам 
художньої культури та інфмаційних технологій ПТНЗ 
Дніпропетровської області для подальшого використання на 
уроках та організації створення власних проектів 


