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Педагогічний проект

Тема проекту
« Українське мистецтво XXI ст. -  

минуле в сьогоденні, теперішнє в майбутньому»
Створення та організація роботи Школи народних ремесел

«Уважение к минувшему — вот черта, 
отделяющая образованность от дикости».

А.С. Пушкин
Цільова стратегія проекту:

актуалізація проблеми розвитку творчих здібностей, інтелектуальної, мовленнєвої 
та трудової діяльності художньо-обдарованих дітей, пихологічна та практична 
підготовка їх до вивчення, збереження та розвитку народних ремесел, підготовка 
їх до життя і свідомого вибору професії.

Провідна ідея проекту:

створення системи роботи з вихованцями засобами художньо-естетичного 
виховання, фізичного оздоровлення, розвитку їх творчих здібностей, 
інтелектуальної, мовленнєвої та трудової діяльності по вивченню, збереженню та 
популяризації українського народного мистецтва.

Мета проекту:

виховання покоління юних майстрів здатних до вивчення, збереження та 
продовження традицій розвитку народних ремесел з використанням здобутих 
знань і навичок в сучасній дійсності.

Актуальність проекту:

розвиток мотивації особистості до пізнання, збереження та популяризації 
народного мистецтва й художньої творчості українського народу, реалізація 
додаткових освітніх програм та послуг з художньої освіти в інтересах особистості, 
громадськості та держави.

Мета Школи народних ремесел:

залучення вихованців до збереження та подальшого розвитку народних ремесел 
рідного краю на основі історично сформованих художньо-стильових 
особливостей і традиційних технологій народного мистецтва з урахуванням 
сучасних естетичних вимог.

і



Основні завдання ШНР:

- вивчення досвіду народних майстрів, історії народної творчості свого 
регіону, культури та мистецтва рідного краю;

- виявлення обдарованих дітей в ранньому дитячому віці, створення умов для 
їх художньої освіти та естетичного виховання, набуття ними знань, умінь і 
навичок в області декоративно-прикладного мистецтва, досвіду творчої 
діяльності та здійснення їх підготовки до вступу до профільних навчальних 
закладів;

- розвиток мотивації дітей до пізнання і творчості;
- формування загальної культури особистості на основі вивчення, 

відродження, збереження і розвитку народних ремесел та промислів рідного 
краю.

- виховання у дітей почуття національної гордості;
- навчання основам малюнку, композиції і кольорознавства;
- навчання учнів майстерності народних промислів;
- розвиток культури творчого мислення вихованців;
- залучення учнів до науково-дослідницької діяльності;
- розвиток культури спілкування і соціокультурних відносин;
- розвиток культури самоорганізації життя вихованців;
- допрофесійне та початкове профеійне самовизначення вихованців.

Статус проекту:

- міський, за участю управління освіти Шосткинської міської ради, мера міста та 
депутатського корпусу, меценатів та спонсорів.

Термін реалізації -2016-2017 роки

Місце проведення -  м.Шостка

Загальні принципи:

- свідомості та активності,
- наочності,
- доступності та індивідуальності,
- систематичності та послідовності,
- науковості,
- єдністості виховання та навчання.
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Основні психолого-педагогічні й методологічні принципи проекту:

- особистісно-діяльнісний підхід з урахуванням вікових та 
психофізіологічних особливостей дітей;

- варіотивно-програмний підхід;
- визнання самооцінки дитини, сприйняття її як особистості;
- партнерство, рівноправна співпраця дітей, педагогів та батьків.

Учасники проекту:

- керівник школи,
- педагоги-керівники творчих обєднань, студій, майтерень, гуртків,
- вихованці, учні та їх батьки,
- представники державних утанов, що опікуються питанням освіти,
- представники ЗМІ.

Під час занять застосовуються інноваційні технології: 
розвиваючого навчання:

формування творчої особистості,
особи стіно орієнтованого навчання,
розв'язання творчих завдань,
організації колективних творчих прав,
дослідження,
саморозвитку,
сугестивної,

технологія навчання як дослідження:
проектної діяльності, 

виховні технології:
колективного творчого виховання, 
створення ситуації успіху, 

соціально-педагогічні технології: 
соціального проектування, 
профілактичної соціально-педагогічної діяльності, 
організації учнівського самоврядування.

методи й методичні прийоми: 
організація сприймання, 
демонстрація засобів наочного навчання, 
актуалізація опорних знань, 
порівняльний аналіз виконаної роботи,
критичне осмислення художньої творчості митців різних видів мистецтва, 
еамооцінювання вихованцями результатів заняття, 
мозковий штурм,
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коло ідей,
робота в малих групах,
метод проблемних та експериментальних ситуацій, 
метод дослідження, 
метод проектів,
моделювання очікуваного кінцевогстрезультату,
сюжетно-рольові ігри,
ігри-подорожі,
ігри-змагання.

Нетрадиційні типи занять:
заняття - дослідження,
заняття-ярмарок,
заняття-змагання,
заняття-захист,
заняття-презентація,
заняття-вернісаж,
заняття-свято.
Здійснюється формування у вихованців базових компетентностей:
пізнавальної,
практичної,
творчої,
комунікативної,
соціальної.

Навчально-методична та матеріально-технічна база

Освітній процес в Школі здійснюється як за програмами МОН України, так 
і затвердженими методичним кабінетом управляння освіти Шосткинської міської 
ради, які поділяються на загальнорозвиваючі і допрофесійні.Мета допрофесійних 
програм - розвиток у дітей творчих здібностей та набуття ними початкових 
професійних навичок, виявлення обдарованих дітей і підготовка їх до 
продовження освіти в галузі мистецтва в середньо-спеціальних і вищих 
навчальних закладах відповідного профілю.
Програми розраховани на дітей 7-16 років.
Підготовче відділення «Азбука ремесла», до якого входять «групи творчої 
орієнтації» та підготовчі групи школи - на дітей 5-8 років.

Розроблені навчальні програми та методичні рекомендації до них:
- інтегрованого курсу «Витинанка», 7 років навчання, авторська, має гриф 

МОН України ( автор Романцов С.В.),
- «Біероплетіння», 7 років навчання, адаптована (автор Коновалова .М.),
- «Українська народна іграшка», 7 років навчання, адаптована (автор 

Коновалова .М.),
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- «Образотворче мистецтво», 7 років навчання ,адаптована ( автор 
Михайличенко Т.В.),

- «Художня вишивка», 7 років навчання, адаптована (автор Буцик Н.І.),
- «Робота з соломою», 3 роки навчання, МОН України,
- «Народний фольклор.Свята. Звичаї. Обряди» ,7 років навчання, наскрізна, 

адаптована (автор Стегайло Т.А.)
Навчальні кабінети:
- образотворчого мистецтва, валяння вовною,писанкарство
- народна художня вишивка,
- дизайн соломою,
- бісероплетіння,
- фольклор та народознавство

мають необхідне обладнання, інструменти та матеріали для проведення 
занять, що спонукає дитину до створення власного виробу у тій чи іншій 
формі: репродуктивній, продуктивній, креативній.
Фонд виставкових робіт з витинання складає майже 500 експонатів, що дає 
змогу створити виставкову залу з історії виникнення та розвитку мистецтва 
витинанки в Україні та інших країнах світу.
Серед педагогів школи:
- 2 Народних майстра України,
- 1 Заслужений працівник культури України,
- 4 переможця та лауреата обласних «Золоте серце», «Творча особистість 
року» та Всеукраїнських «Джерело творчості», «Творчий учитель- 
обдарований учень» конкурсів педагогічної майстерності.

До занять залучаються майстри народних ремесел м. Шостки та Шосткинського 
району.

Пріоритетні ідеї проекту:

- гуманізму,
- демократії,
- самоствердження,
- постійного розвитку дитини творчістю,
- впровадження ситуації успіху.

Проект виступає за:
- створення організаційно-методичного керівництва діяльністю по вивченню, 

збереженню і відродженню традиційних народних ремесел, оновлення 
змісту освітнього процесу, створення нових освітніх програм і технологій з 
даних видів діяльності, методичних рекомендацій;
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удосконалення системи роботи з вивчення, збереження та відродження 
традиційних народних ремесел;
створенню нової активної форми організації навчально-виховного процесу з 
дітьми засобами художньо-естетичного виховання.

Загальнотехнологічні вимоги
Школа народних ремесел є однією з форм організації навчання учнів, 

яка забезпечує потреби учнівської молоді в додатковій освіті за інтересами, 
професійному самовизначенні, розвитку громадянської активності 
підростаючого покоління.

Принцип здійснення наступності традиційної народної культури в 
творчих майстернях по вивченню, збереженню і розвитку народних ремесел 
покладений в основу концепції створення дитячої школи народних ремесел. 
Дитина розкривається не тоді, коли виступає в ролі пасивного слухача, 
глядача, а коли сама захоплена якоюсь справою, що вимагає активності, 
самостійності та уяви.

Взявши в руки інструмент, зробивши перші візерунки, учень відчуває 
радісне здивування, виявляючи, що він може створювати речі, що здавалися 
раніше нерукотворними. Він стає учасником захоплюючого процесу 
створення корисних і красивих речей.

Заняття в школі дозволяють одночасно з розкриттям духовної цінності 
виробів народних майстрів, формуванням естетичного смаку озброювати 
учнів технічними знаннями, розвивати в них трудові навички, вести 
психологічну і практичну підготовку до праці, до вибору майбутньої 
професії. У процесі створення декоративних виробів діти на практиці 
застосовують знання з образотворчого мистецтва, креслення, праці, що 
викладаються в школі.

У класах-майстернях Школи народних ремесел учні знайомляться з 
секретами традиційних народних ремесел та набувають практичних вмінь і 
навичок відповідно до навчальних програм на заняттях з 12 напрямків: 
витинання, ткацтво, художня вишивка, соломоплетіння, бісероплетіння, 
українська народна іграшка, солоне тісто, образотворче 
мистецтво,писанкарство, валяння вовною, розпис, азбука ремесла -
"посвячення в ремесло".

Заняття народними ремеслами розширюють і поглиблюють 
пізнавальні, політехнічні, професійні інтереси учнів, розвивають творчу 
уяву, естетичні смаки, сенсорну культуру і операціональні здібності, які є 
спільними для багатьох професій.
Плануємо охопити навчанням 500 дітей.

Щоб заохотити дітей до навчання, в кінці навчального року в кожній 
групі проводяться конкурси-виставки виготовлених робіт.
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Учні вивчають культуру, побут, звичаї, обряди українського народу, 
беруть активну участь в конкурсах, святах, виставках.

Відповідно до вимог сьогодення методична робота в Школі народних 
ремесел спрямована на вдосконалення форм і методів навчання учнівської 
молоді, розробку інформаційно-методичних матеріалів по забезпеченню 
навчально-виховного процесу.

Особлива увага приділяється дітям з фізичними та розумовими вадами 
розвитку.

Після закінчення навчання та складання іспитів вони отримують 
свідоцтва.

Запропонована модель навчання
Освітня діяльність школи здійснюється на базі зразкового 

художнього колективу дитячого творчого об'єднання «Витинанки» 
( керівник відмінник народної освіти, Народний майстер України Романцов 
С.В.), зразкового художнього колективу майстерні «Бісероплетіння» 
(керівник Коновалова С.М.), зразкового художнього колективу студії 
образотворчого мистецтва «Мальва» (керівник Михайличенко Т.В.) та 
гуртків «Дизайн соломою» (керівник Народний майстер України 
Симоненко Н.М.), «Народна художня вишивка» (керівник Буцик Н.І.), 
«Народна іграшка» (керівник Коновалова С.М.) за 12 напрямками: 
витинання, 
ткацтво,
художня вишивка, 
соломоплетіння, 
бісероплетіння, 
українська народна іграшка, 
солоне тісто, 
образотворче мистецтво, 
писанкарство, 
валяння вовною, 
розпис,
азбука ремесла -"посвячення в ремесло".

Проект сприятиме:
- створенню необхідних умов для особистісного та творчого розвитку 
вихованців, їх естетичного виховання та художньої освіти, професійного 
самовизначення в сфері культури і мистецтва;
- формуванню в учнів практичних умінь і навичок під час навчання 
народним ремеслам;

7



- залучення учнів до науково-дослідницької діяльності в секціях МАН 
України;
- виховання в учнів громадянської позиції та працьовитості, любові до 
Батьківщини, природи, сім'ї, прилучення до народної культури;
- впровадженню нових освітніх технологій у навчально-виховний процес;
- формуванню у вихованців базових компетентностей.

Шляхи реалізації:
розробка Положення та Концепції Школи народних ремесел;
корекція та класифікація навчальних програм на загальнорозвиваючі та
допрофесійні;
створення « груп творчої орієнтації» та підготовчих груп з числа дітей, що 
виявили творчі здібності і бажання навчитися одному, або декільком 
народним ремеслам;
формування художнього фонду з робіт викладачів, випускників та учнів 
школи;
створення музею народних ремесел нашого краю; 
створення спеціалізованої бібліотеки з мистецтва;
участь вихованців в конкурсах юних майстрів народних ремесел різного 
рівня;
розробка положення про присвоєння вихованцям школи звання підмайстер, 
майстеровий, майстер;
залучення учнів до науко-дослідницької діяльності; 
підтримка дітей з особливими освітніми потребами;
надання населенню платних послуг у формі майстер-класів та по 
загальнорозвиваючим програмам;
висвітлення діяльності та здобутків вихованців школи з засобах масової 
інформації.
Навчання в школі може продовжуватись під час літнього відпочинку дітей 
за окремим планом, включаючи організацію туристсько-краєзнавчої роботи 
та науково - дослідницьких експедицій.

Прогнозований результат:
забезпечення необхідних умов для духовного розвитку, 

професійного самовизначення і творчої праці дітей;
- адаптації їх до життя в суспільстві: формування загальної культури, 

задоволення потреби в заняттях образотворчим мистецтвом і художньою 
творчістю, підготовка їх до продовження освіти в галузі мистецтва в 
середньо-спеціальних і вищих навчальних закладах відповідного профілю.
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Ризики:
недостатнє фінансування з боку держави; 
недостатній освітній та методичний рівень деяких педагогів по 

здійсненню допрофесійної освіти учнів для продовження їх навчання у 
вищих навчальних закладах відповідного профілю;

відсутність обладнаного виставкового приміщення.

Узагальнена форма реалізації:
проведення на базі центру творчих звітів різного формату: творчий портрет 
дитячого колективу «Світ мистецтва», персональні виставки кращих 
керівників та вихованців школи, творчі звіти дитячого колективу, свято 
юних майстрів «Слобожанський Левша», а також участь колективів в 
оглядах, конкурсах, фестивалях різного рівня.
протягом навчання вихованці отримують звання: підмайстер, майстеровий 
та майстер.
видання інформаційно-методичних матеріалів що висвітлюють діяльність 
ніколи.

Фінансування:
за рахунок бюджетних коштів, 
допомога спонсорів та меценатів.
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