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«Мистецтво як засіб творення духовно розвиненої особистості дитини» 

 

ВСТУП 

 

В усі часи людство обережно ставилося до 

формування душі дитини, адже на міцному ґрунті 

духовності зростає і особистість, відповідальна за думку, 

слово і вчинок. У 50-х роках ще не відомий світові як 

визначний педагог наш співвітчизник В.О. 

Сухомлинський, відповідаючи тим, хто суспільний 

прогрес вбачав лише в освоєнні космосу, успіхах 

електроніки і кібернетики, в "Листах до сина" пророче 

сказав: "Якщо не поліпшиться виховання, ми 

наплачемося з математикою, електронікою і космосом... 

Найголовніший засіб самовиховання душі — краса. 

Краса в широкому розумінні — і мистецтво, і музика, і 

сердечні відносини з людьми". Це застереження не було 

почуте вчасно. Тому проблеми духовного розвитку 

людини сьогодні, по суті, стали обов'язковою умовою 

виживання суспільства.  

Протягом історичного розвитку людства мистецтво 

посідало одне з провідних місць у системі формування особистості людини. Його 

розглядали як частину світу, як певний духовний засіб пізнання навколишньої дійсності. 

Власне всім різновидам мистецтва надавали цілющого значення, вважали, що за його 

допомогою людина “очищає” своє тіло та душу. На сучасному етапі розвитку суспільства 

молода людина стикається у процесі життєдіяльності з різноманітними чинниками, що 

здійснюють негативний вплив на формування особистості. Суспільство, де етично-

моральні норми, цінності втратили своє значення, а на перший план виступають псевдо 

норми, потребує особливого засобу формування свідомості у молодого покоління. Саме 

багатогранність мистецтва, невичерпність його можливостей відкриває новий шлях до 

генерації гармонійної особистості. Розкриття внутрішнього світу людини через її творчість 

виступає на сьогоднішній день основним пріоритетом, ціллю, метою життя в ідеалі 

багатьох людей. 

Усі наші сучасні біди мають, як правило, одну причину — дефіцит культури і 

моральності, нестачу доброти і милосердя, краси людських стосунків. Тому головним 

завданням сучасної  позашкільної освіти  можна визначити духовне виховання, яке полягає 

в тому, щоб засобами мистецтва прищепити дитині високі норми і принципи моралі, 

прагнення до творчої діяльності, яка є засобом реалізації духовних потреб особистості. 

Розвиваючи культуру почуттів, поведінки, особистих інтересів, творчу працю, активну 

громадську діяльність, можна формувати всебічно-досконалу і розвинену людину. Для 

розв'язання цього завдання важливе значення має декоративно-ужиткове мистецтво. 

Саме це визначає актуальність обраної теми досвіду «Мистецтво як засіб творення 

духовно розвиненої особистості дитини». 

Метою досвіду є пошук ефективних технологій духовного виховання особистості у 

динамічних умовах сьогодення, експериментального відпрацювання шляхів його 

здійснення етнокультурними засобами. 

Основні завдання полягають у: 

- створенні виховного середовища для духовного саморозвитку, етнокультурного 

самовираження і самореалізації; 

- перетворенні навчально-виховного процесу в соціальний простір 

самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею індивідуального 

досвіду, самотворчості і посильної участі у творенні світу свого життя; 



- виявленні рівня сформованості у вихованців етнокультурної компетентності; 

- впровадженні активних форм, методів і видів виховної діяльності; 

- розробці науково-методичного забезпечення виховного процесу. 

- стимулюванні пошуково-пізнавальної діяльності вихованців. 

Отже, провідною ідеєю досвіду є - визначення організаційно-педагогічних умов 

використання комплексу розроблених матеріалів (навчальні програми художньо-

естетичного спрямування, підвищення професійного рівня педагогів, масові заходи, 

майстер-класи, проектно-дослідницька робота вихованців під керівництвом керівників 

гуртків), що сприяють формуванню духовної культури та етнокультурної компетентності 

вихованців засобами декоративно-ужиткового мистецтв в умовах позашкільного 

навчального закладу. 

Об’єктом  дослідження є – процес формування організаційно-педагогічних умов, що 

сприяють формуванню духовної культури та етнокультурної компетентності вихованців 

засобами декоративно-ужиткового мистецтв в умовах позашкільного навчального закладу. 

Предметом дослідження є – цілеспрямована діяльність вихованців гуртків 

декоративно-прикладного мистецтва, що пов’язана з засвоєнням, дослідженням української 

традиційної народної культури і відтворенням найкращих зразків народного мистецтва. 

Новизна даної роботи полягає в комплексній розробці методичних матеріалів по 

духовному вихованню і формуванню етнокультурної компетентності підростаючого 

покоління на засадах історично-культурної спадщини українського народу, через 

інноваційні і традиційні форми та методи виховання. 

Науково-теоретична база. Проблема духовності цікавила ще античних філософів: 

Анаксимена, Аристотеля, Гіппаса, Епікура, Зенона Китійського, Піфагора, Платона, 

Сократа, Хрисіппа та інших. Сутність цієї проблеми не втратила актуальності і в наш час: 

«...розв’язання проблеми оновлення, розвитку духовності особистості у сучасному світі – 

це мало не головна умова подальшого виживання й розвитку людства» (Баранівський В. 

Ф.). 

Г. Сковорода зазначав, що зародки духовності людина має від народження у своєму 

серці, але їх потрібно дбайливо розвивати через усвідомлення своєї істинно духовної 

природи та призначення у світі. Тому вчений-філософ стверджував, що людина 

народжується двічі: фізично і духовно. Духовне народження, на думку Г. Сковороди, є 

істинним, тому що людина осягає «божественне у собі». Отже, духовний потенціал і своє 

призначення у світі людина має від народження. 

Закладені з дитинства духовні ціннісні орієнтації,що розвиваються протягом життя, 

сприяють розвитку досконалості людини. Для духовно спрямованої особистості 

властивими є такі якості як мудрість, чесність, здатність прийти на допомогу, бажання 

самореалізації, створювати прекрасне. 

Учені О. Олексюк, О. Отич, Г. Побережна, Ж. Юзвак та інші вважають, що 

найбільший вплив на розвиток духовності особистості здійснюється засобами мистецтва. 

Теоретичним підгрунттям досвіду стали наукові доробки з теоретичних аспектів 

етнокультурного виховання Г. Лозко, Л. Маєвської, Т. Мацейківа, О. Мурзина,М. Степико, 

Е. Сміта, В. Сорока-Росинського, Я. Чепіги; про особливу роль народного декоративно-

ужиткового мистецтва у вихованні праці Є. Антонович, А. Аронов, В. Бойчук, М. Каган, Н. 

Кардаш, Н. Кузан, Л. Масол, Г. Мельник, В. Мусієнко, Л. Оршанський, З. Резніченко, О. 

Сидоренко, В. Тименко та ін.; основні принципи позашкільної освіти і виховання, які  

закладені у працях І. Беха, О. Биковської, В. Вербицького, О.Литовченко, В. Мачуського, 

Г. Пустовіта, Т.Сущенко. 

Прогнозованими  результатами є:  

- вивчення культурної спадщини українського народу, пошана до історичної пам’яті, 

любові до рідної культури, мови, національних свят і традицій,  розширення кола 

знань про Україну і світ.   



- інтенсифікація  духовного єднання всіх учасників виховного процесу, що 

виявляється у повазі, довірі, взаємодопомозі, щирих взаєминах між педагогами і 

вихованцями. 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей 

похилого віку, турботи про молодших дітей та людей з особливими потребами;  

- практична реалізація творчості та ініціативи кожної дитини. 

- активна та результативна участь вихованців у виставках, фестивалях,  конкурсах 

дитячої та юнацької творчості. 

 

Технологія досвіду 

 

Формування духовних цінностей дітей та учнівської молоді, духовності як провідної 

якості творчої особистості – важливе і складне завдання, що стоїть нині перед педагогами, 

вихователями, батьками, громадськістю України. 

Визначення духовності як провідної характеристики людини, її світоглядних 

пріоритетів і обґрунтування системи цінностей, що мають лягти в основу життя дитини, 

набувають актуальності у процесі її навчання й виховання. Формування духовного світу 

особистості – відповідальна і складна психолого-педагогічна проблема, що потребує 

комплексного й багаторівневого розв’язання. Бажання допомогти дитині стати духовно 

кращою спонукає педагогічну громадськість (вихователів дошкільних навчальних закладів, 

учителів загальноосвітніх шкіл, керівників гуртків позашкільних навчальних закладів, 

батьків) шукати спільні точки зіткнення між різними формами суспільної свідомості, вести 

діалог, звертатися до витоків духовності, наявних у багатстві людської історії, культури та 

релігії.  

Дедалі більше політичних і культурних діячів, учителів, батьків звертаються до 

традиційних культурних, історичних, духовних і релігійних цінностей українського народу 

як найбільш стійких, універсальних, не підвладних політичній та ідеологічній кон’юнктурі. 

Це означає, що сучасне українське суспільство поступово підходить до визнання й освоєння 

здобутків української матеріальної й духовної культури, героїчної історії, фольклору та 

етнології, релігійного світогляду, від яких воно було штучно відлучене протягом багатьох 

десятиліть. У ситуації гострого дефіциту ціннісних налаштувань і орієнтацій традиційні 

народні духовні та морально-етичні категорії (добро, краса, віра, любов тощо), які є 

основою духовної культури особистості та її гуманістичних цінностей, відіграють дедалі 

вагомішу роль у сучасному навчанні й вихованні. Виникає гостра потреба в залученні 

здобутків матеріальної та духовної культури українців, художньо-естетичних цінностей до 

процесу виховання дітей та юнацтва, визначенні основних засад, цілей, напрямів, змісту, 

форм і мето- дів формування духовності на цій основі, що разом з іншими складовими 

сприятиме формуванню високодуховної особистості майбутніх громадян України. 

На основі аналізу науково-педагогічних досліджень було визначено: 

Духовність – осмислення особистістю гуманістичного сенсу цілей власного життя, 

людської життєдіяльності загалом". Таке осмислення дає змогу збагнути високу мету, задля 

якої живе людина, відчути власну неповторність, усвідомити відповідальність за все, що 

вона робить, зрозуміти, "що життя – це постійна, невідступна боротьба зі злом в ім'я 

перемоги добра на землі". 

Сучасна теорія педагогіки визначає виховання, яке є частиною соціалізації 

особистості, як здатність до розвитку протягом усього життя у процесі засвоєння і 

відтворення культури суспільства. 

Проаналізувавши думки і трактування сутності та особливостей поняття «моральне 

виховання», доходимо висновку, що моральне виховання є  процесом засвоєння 

моральних цінностей та ідеалів, оволодіння моральною культурою, формування 

морального почуття, стійких моральних якостей і навичок моральної поведінки. 



Одним із ефективних засобів виховання, яке сприяє всебічному розвиткові 

особистості школярів и молоді, є діяльність, що ґрунтується на вивченні, засвоєнні і 

трансляції української традиційної народної культури як суспільно-історичного явища, в 

якому відбився світогляд, морально-етичні і естетичні цінності українського народу. З 

глибокої давнини і дотепер вони слугують його національному самовизначенню, суспільній 

консолідації, гуманізації міжособистісних стосунків людей. 

Відтворення і трансляція культури, духовності починається з поглибленого вивчення 

її стародавніх традиційних і кращих сучасних надбань.  

Виходячи з цього, ми  розглядали етнокультурне виховання з точки зору 

формування національної ідентичності, світогляду, соціальних і моральних позицій на 

основі національних та культурно-історичних цінностей. Отже, під  етнокультурним 

вихованням ми розуміємо цілеспрямований навчально-виховний процес, орієнтований на 

збереження та відродження національних і культурно-історичних особливостей 

конкретного регіону, країни; формування ціннісного ставлення до національної культури 

та історії. 

Результатом етнокультурного виховання є, на нашу думку, етнокультурна 

компетентність. Відповідно до результатів теоретичного аналізу проблеми, етнокультурну 

компетентність ми виділяємо як одну з базових компетентностей у вихованців гуртків 

декоративно-ужиткового мистецтва. Під етнокультурною компетентністю вихованців ми 

будемо розуміти їх готовність до взаєморозуміння та взаємодії, яка ґрунтується на знаннях 

і досвіді, набутих у реальному житті (під час навчальних занять), спрямованих на успішну 

адаптацію в поліетнічному суспільстві, належному рівні їх обізнаності, практичних вміннях 

виконання виробів декоративно-ужиткового мистецтва. 

Мистецтво втілює в собі надзвичайно потужну здатність розвивати людину. Тому 

головним завданням сучасної  позашкільної освіти  можна визначити духовне виховання, 

яке полягає в тому, щоб засобами мистецтва прищепити дитині високі норми і принципи 

моралі, прагнення до творчої діяльності, яка є засобом реалізації духовних потреб 

особистості. Розвиваючи культуру почуттів, поведінки, особистих інтересів, творчу працю, 

активну громадську діяльність, можна формувати всебічно-досконалу і розвинену людину. 

Для розв'язання цього завдання важливе значення має декоративно-ужиткове мистецтво.  

У Комунарському районному центрі молоді та школярів вже багато років існує 

Зразковий художній колектив студія декоративно-ужиткового мистецтва «Веселкові 

візерунки». 

Мета студії - навчити дітей творити й прагнути творчості, зберегти первинність і 

безпосередність сприйняття, розвинути здатність фантазувати, імпровізувати, розвивати 

національне відчуття кольору, плекати індивідуальний мистецький талант, морально-

духовну культуру, чуття гармонії і краси; виховувати студійців у традиціях народної 

культури й етики, прищеплювати їм любов до прекрасного, збагачувати духовно. 

 Студією передбачено не лише залучити дітей до мистецького виховання, дати їм 

професійні знання, розвинути мислення категоріями мистецтва, а й забезпечити 

формування повноцінної особистості, її світогляду, повноти сприйняття і відтворення світу 

через пізнання історичної та культурної спадщини українського народу. Опанування 

народних традицій та обрядів і поєднання їх з сучасним світом  визначили творчу 

орієнтацію студії, її духовне и мистецьке призначення, а бажання робити красу власними 

руками спрямували пізнавальну діяльність на ознайомлення з творами та виробами 

визначних українських митців, які стали взірцем для наслідування уславлених мистецьких 

традицій, підґрунтям для формування національного світогляду студійців, патріотизму, 

почуття гордості за свою Вітчизну, її високу художню культуру. 



 Становлення творчої особистості та мистецьке виховання поєднується із засвоєнням 

студійцями основ образотворчої грамоти і технічних прийомів декоративного мистецтва 

(конструювання з паперу, витинанка, ліплення, нанизування бісеру, розпис, мозаїка 

соломкою, малярство на склі, тканині, писанкарство). 

 Навчально-виховний процес у студії 

здійснюється за визначеними завданнями, з 

урахуванням можливостей кожної дитини, з 

поступовою тактовною корекцією розвитку 

юної особистості на всіх етапах її зростання - 

від перших кроків ознайомлення з мистецтвом, 

історією культури, літературно-поетичною та 

фольклорно-народною творчістю до 

мистецького становлення. Чи не 

найважливішим моментом у формуванні юної 

особистості в студії є переконаність педагогів у 

тому, що всі діти від природи талановиті, а 

справа вчителя - лише виявити цей талант. Тож 

індивідуальні форми виховання дітей 

поєднуються з комплексним підходом до 

виявлення хисту кожного. При постійній 

співпраці педагогів студії і батьків дітей 

забезпечуються самобутність кожного 

студійця, успіх в естетично-духовному 

вихованні, зверненому до джерел народної 

культури, пробудження у дітей художньо-

генетичної пам'яті роду. 

 Як найповнішому розквітові обдарованості дітей сприяє й атмосфера психологічного 

комфорту, доброзичливості й щирості, що панує в студії. 

 Зацікавлено й наполегливо опановуючи фахові знання, спілкуючись з високим 

мистецтвом, студійці навчаються творити світ краси і гармонії, розкривають свої творчі 

можливості, оволодівають художніми прийомами, засвоюють традиції народного 

мистецтва, дістають загальний гуманітарний розвиток. Відтак приходить усвідомлення 

успіху, відкриваються перспективи самореалізації у майбутньому. 

 Твори студійців - поетичний світ творчої уяви, фантастичне мереживо українських 

орнаментальних композицій, заворожуюче розмаїття неповторних образів, вишуканість 

колориту, твореного яскравими чистими фарбами, і водночас масштабність мислення. 

Безмежна дитяча фантазія народжує оптимістичні картини, де панують яскраві барвисті 

квіти, мальовнича природа, фантастичні звірі й птахи. Студійці черпають своє натхнення, 

як правило, у народній художній творчості, яка виразно відображує світогляд, національну 

самобутність, ідеали народу. У натхненному творчому пошуку діти сміливо 

експериментують, імпровізують, створюють самобутнє мистецтво Веселкової студії. 

Нами було проведено дослідження організаційно-педагогічних умов формування 

духовної культури та етнокультурної компетентності вихованців засобами декоративно-

ужиткового мистецтва у позашкільному навчальному закладі. 

Першою умовою стало розроблення і впровадження наскрізної виховної програми 

«Моя Україно» для вихованців Зразкового художнього колективу студії декоративно-

ужиткового мистецтва «Веселкові візерунки» (додаток). 

Основна мета програми: формування етнокультурної компетентності підростаючого 

покоління на засадах історично-культурної спадщини українського народу, через 

інноваційні і традиційні форми та методи виховання. Основними формами і методами 

роботи за виховною програмою запропоновано: майстер-класи, ігрова діяльність, масові 

заходи (українські народні свята календарного циклу), участь у виставках районного, 



міського, обласного рівнів; відвідування майстерень видатних майстрів з декоративно-

ужиткового мистецтва рідного краю. 

Загальна мета програми чітко конкретизується у п’ятьох визначених для подальшої 

реалізації напрямках роботи, що відображені у відповідних блоках програми. 

Перший блок програми має назву «Щоб у серці жило почуття Батьківщини» і 

передбачає формування поваги до України, державних символів,  рідного краю та 

національної гордості за свій народ, прагнення презентувати себе як представників великої 

нації, зберігати історичну пам’ять, бути готовим до активної національної творчості, участі 

в розвитку рідної культури, духовності 

Другий блок програми «Україна – це ми »  передбачає формування   лідерських якостей 

особистості  громадянина – здатного до відповідальності, самореалізації й адаптації в 

суспільстві; 

Заходи, які реалізуються в 

наступному  блоці програми «Здорова 

нація-майбутнє України» сприяють 

формуванню в вихованцях свідомого та 

відповідального ставлення до власного 

здоров’я та  здоров’я інших людей, 

особисту причетність та відповідальність 

усіх та кожного за стан  довкілля, як 

важливої умови повноцінного життя; 

Формування у дітей художньо-

естетичної культури почуттів; 

популяризації давніх та сучасних видів 

українського мистецтва; вироблення у 

дітей практичних умінь і 

потреби   примножувати культурно-

мистецьке надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у повсякденному 

житті. Заходи, що покликані реалізувати 

поставлені вище завдання,  представлені 

у четвертому блоці  програми «Живодайні 

джерела духовності». 

П’ятий блок «Сім’я – людського 

серця оберіг» тематично об’єднує заходи, 

спрямовані на духовний розвиток 

особистості дитини, формування її моральної культури,    засвоєння моральних норм, 

принципів, категорій, ідеалів сім’ї .   

Кожен блок програми містить підрозділ  «Інформаційно-

методичне  забезпечення»,  що покликаний стати своєрідною методологічною 

майстернею для педагогів і включає у себе організацію роботи методичного об’єднання з 

вивчення передового педагогічного досвіду, майстер-класів, написання науково-

пошукових робіт, створення  презентацій тощо. 

Розроблена програма  ґрунтується на таких принципах: 

Принцип національної спрямованості, що передбачає формування у вихованцях 

загальнолюдських та національних цінностей, поведінкових норм. 

Принцип історизму, який полягає у прищепленні дітям шанобливого ставлення до 

історії рідної землі, її світлих і трагічних сторінок; формування прагнення вивчати, 

зберігати і примножувати культурно-історичні надбання і цим викликати бажання 

горнутися до свого рідного, допомогти збагнути суть сучасного, з оптимізмом дивитися в 

майбутнє. 



Принцип цілісності, системності, наступності та наскрізності, в основі якого 

лежить гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування цілісної картини світу, 

привнесення  запропонованих вище  виховних аспектів у всі форми навчально-виховного 

процесу, включаючи самоврядну діяльність вихованців. 

Принцип культуровідповідності, що має на меті засвоєння вихованцями 

загальнокультурних надбань, забезпечення духовної єдності, наступності та спадкоємності 

поколінь. 

Принцип активності й творчої ініціативи, який полягає у поєднанні педагогів 

студії з ініціативою вихованців. 

Програма «Моя Україно» – комплексна та інтегрована: тут поєднано традиційні та 

інноваційні форми, методи розвитку особистості, завдання  яких головно  пов’язані із 

духовним вихованням, формуванням  громадянсько-патріотичної самосвідомості дітей; у 

програмі чітко простежується зв’язок з історією та етнографією, краєзнавством, 

народознавством, українським фольклором,  мовознавством та правом; заходи, що 

пропонуються для проведення, передбачають залучення до участі в них дітей різних 

вікових категорій, представників громадськості, батьків, народних майстрів і цікавих 

особистостей Запоріжжя тощо. 

Другою педагогічною умовою була розробка комплексу навчальних програм для 

гуртків декоративно-ужиткового мистецтва (з образотворчого мистецтва «Барви», з ДУМ 

«Мальва», з вишивки «Калинка»). 

Цінність розробленого матеріалу полягає в тому, що: 

- представлені навчальні програми спрямовані на формування інтересу до народної 

творчості, традицій і звичаїв рідного краю, патріотизму, формування етнонаціональних 

цінностей вихованців у гуртках декоративно-ужиткового мистецтва позашкільних 

навчальних закладів, актуальність якого набуває особливої гостроти; 

- кожна програма побудована за урахування наскрізного розв’язання виховних та 

дидактичних завдань, а також є складовою комплексу науково-методичного забезпечення; 

- зміст подано так, що кожна програма може впроваджуватися як самостійна або як 

комплект, адаптуватися до умов окремого закладу. 

В програмах студії передбачена взаємодія всіх видів мистецтва, вони  розраховані на 

три рівня навчання: початковий (1 рік), основний (3 роки), вищий (1 рік). 

На початковому рівні навчання діяльність будується на загальному розвиткові 

вихованців, виявленні здібностей та обдарувань, прищепленні інтересу до певних видів і 

напрямів творчої діяльності. По закінченні початкового рівня діти вже можуть визначитися 

щодо їх подальшого навчання за отриманим напрямком. 

Основний рівень навчання розвиває стійкі інтереси вихованців надає знання, 

практичні вміння і навички, технічні прийоми обраного ремесла. 

Отриманні знання на перших двох рівнях систематизуються та конкретизуються на 

третьому – вищому рівні. Творча самореалізація здібних та обдарованих вихованців 

відбувається шляхом участі у конкурсах , фестивалях народних ремесел, персональних 

виставках. 

Навчальними програмами студії передбачено не лише залучити дітей до мистецького 

виховання, дати їм професійні знання, розвинути мислення категоріями мистецтва, а й 

забезпечити формування повноцінної особистості, її світогляду, повноти сприйняття і 

відтворення світу через пізнання історичної та культурної спадщини українського народу. 

Опанування народних традицій та обрядів і поєднання їх з сучасним світом  визначили 

творчу орієнтацію студії, її духовне и мистецьке призначення, а бажання робити красу 

власними руками спрямували пізнавальну діяльність на ознайомлення з творами та 

виробами визначних українських митців, які стали взірцем для наслідування уславлених 

мистецьких традицій, підґрунтям для формування національного світогляду студійців, 

патріотизму, почуття гордості за свою Вітчизну, її високу художню культуру. 



Третьою умовою було залучення вихованців до проектної діяльності. Більшість 

розроблених та впроваджених проектів  були етнокультурної, етнографічної тематики:  

соціально-значущі проекти «Хліб – це життя, щастя, любов», «Краса України – наші діти», 

«Біля криниці  народних  традицій»; творчий проект «Веселкове коло на Масницю»; 

інформаційно-практико-орієнтований проект «7 див о. Хортиця»; ігровий проект «Пан 

Вареник»; дослідницько-творчий проект «Різдвяне диво» та ін. 

Мотивація є невичерпним джерелом енергії для самостійної діяльності і творчої 

активності . Для цього потрібно ще на старті педагогічно грамотно зробити занурення в 

проект, зацікавити проблемою, перспективою практичної та соціальної користі. Якщо 

основоположне питання проекту цікаве вихованцям, то і проект буде успішний. 

Що таке проект для вихованця?  

Це можливість творчо розкритися , проявити себе індивідуально або в колективі. 

Проект - це діяльність , спрямована на вирішення цікавої проблеми, яка сформульована 

самим вихованцем. 

Що таке проект для педагога?  

Проект - це дидактичний засіб навчання, який дозволяє розвивати вміння 

проектування. Проект дає дітям досвід пошуку інформації, практичного застосування 

самонавчання , саморозвитку, самореалізації та самоаналізу своєї діяльності. 

Проектна діяльність сприяє розвитку ключових життєвих компетенцій: 

- соціальної: уміння працювати в групі, співпрацювати, вміння приймати і 

виконувати певну роль: бути лідером чи виконавцем, вміння вибудовувати свої 

відносини з людьми , які тебе оточують; 

- комунікативної: вміння не тільки говорити, а й що важливо,  навчитися вмінню 

слухати , приймати іншу думку і спокійно відстоювати своє; 

- пізнавальної: вміння аналізувати , узагальнювати, порівнювати, класифікувати і 

т.д.; 

- дослідницької: вміння проводити дослідження, вміти спостерігати, виявляти, 

співвідносити . 

Технологія проектування впроваджується в роботу студії протягом останніх чотирьох 

років, і вже можливо говорити  про деякі досягнуті результати. 

Вихованці , які беруть участь у проектній діяльності: 

- виявляють творчу активність у пізнанні навколишнього світу; 

- самостійні і гнучкі в прийнятті рішень; 

- свідомо застосовують сенсорні відчуття у вирішенні практичних     завдань; 

- усвідомлюють себе суб'єктом розуміючим ( що відомо, що ні, яким чином можна 

дізнатися); 

- здатні спілкуватися в дитячому колективі з приводу обговорення спільного плану 

дій; 

- сприймають світ не тільки з утилітарної точки зору, а й усвідомлюють його 

унікальність, красу, універсальність. 

Педагоги студії, що використовують у своїй діяльності проектний метод: 

- виявляють здатність до самостійного творчого планування всього виховно-

освітнього процесу; 

- володіють умінням гнучко підходити до планування з урахуванням  

 інтересів і запитів вихованців; 

- здійснюють пошукову педагогічну діяльність; 

- реалізують свої творчі вміння ( в образотворчій, прикладній, музичної   

 діяльності) . 

Батьки, які беруть участь у проектній діяльності студії : 

- налагодили тісний контакт не тільки зі своєю дитиною, але і з  

  колективом батьків; 

- отримали можливість не тільки дізнатися про те, чим займається  



  дитина в дитячому колективі, а й взяти активну участь у житті студії; 

- змогли реалізувати свої творчі здібності. 

Технологія проектування, яку педагоги студії поклали в основу всього навчально-

виховного процесу,  сприяє внесенню нових ідей у розробку змісту і методів навчання і 

виховання, що дозволяють ефективно гуманізувати педагогічний процес . 

Четвертою умовою є цілеспрямована робота методичного об’єднання керівників 

гуртків декоративно-ужиткового мистецтва над  підвищенням рівня професійної 

майстерності педагогів, набуття ними знань про умови формування етнокультурних 

компетентностей, ціннісних орієнтацій, актуальних особистісних якостей вихованців. 

Основні завдання роботи методичного об’єднання: 

- підвищити рівень кваліфікації педагогічних працівників з духовного та 

етнокультурного виховання дітей; 

- ознайомити керівників гуртків з інноваційними формами і методами роботи; 

- розвинути творчу уяву, нестандартне мислення, фантазію, виробити індивідуальний 

стиль роботи; 

- виховати почуття гордості та пошану до традицій, надбань свого народу. 

Досвід педагогів студії презентується на майстер-класах і заняттях з декоративного 

мистецтва в освітніх закладах, літніх таборах (пришкільні табори відпочинку 

Комунарського району). Педагоги студії беруть активну участь у науково-методичній 

роботі закладу, а саме: семінарах – практикумах, засіданнях методичних об’єднань, 

творчих груп з метою засвоєння і запровадження сучасних форм та методів роботи.  

Так, на V обласній виставці «Освіта Запорізького краю-2014» було представлено 

передовий педагогічний досвід керівника студії – Андрєєвої О.Б. Змістовне і сучасне 

оформлення матеріалів привернуло увагу журі і відвідувачів виставки. На засіданні творчої 

лабораторії педагогів позашкільних закладів міста «Скарбниця педагогічної творчості» у 

2015 році був представлений майстер-клас керівника гуртка Поташевої І.В. Під час 

впровадження методичного проекту «Асоціація молодих педагогів» м. Запоріжжя  (2015-

2016 навчальний рік) керівник студії Андрєєва О.Б. поділилися з молодими педагогами 

своїми професійними здобутками та перспективним досвідом роботи: «Впровадження 

педагогічних прийомів арт-терапії на заняттях гуртка». На «Міських методичних 

навчаннях»  (2016-2017 навчальний рік) педагоги студії були активними учасниками 

модуля «Позашкільна освіта» Школи професійного зростання для керівників гуртків «Від 

ідеї до успіху»: під час осінньої сесії керівником колективу було презентовано 

перспективний досвід роботи педагогів студії:  «Специфіка нетрадиційного заняття» 

(декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво). 

Результативність. Вихованці студії взяли беруть участь у Всеукраїнських художніх 

виставках образотворчого мистецтва, акціях до Міжнародного дня інвалідів, у щорічному 

Всеукраїнському фестивалі творчості "Знай і люби рідний край",  у щорічних виставках-

конкурсах: "Космічні фантазії", "Сузір’я втілених надій", "Наш талант та пошук, тобі 

Україно!", "Світ оригамі".  

За період з 2015-2017р. Зразковий художній колектив   студії «Веселкові візерунки» 

взяв участь у 28 районних, 70 міських, 25 обласних, 18 всеукраїнських та 8 міжнародних 

виставках та конкурсах та був нагороджений дипломами та  почесними грамотами  за творчі 

здобутки та активну участь. 

Студійці систематично відвідують Художній музей, Національний музей історії 

українського козацтва, численні художні виставки спілки народних майстрів України 

(Запоріжжя, Києву, Ужгороду та ін.), що сприяє розширенню світогляду, вихованню 

патріотизму та національного усвідомлення, активізує творчість. 

На свої свята студія радо приймає друзів і шанувальників творчості дітей. Це радість 

творчих зустрічей з давніми і новими друзями, з якими об'єднує спільне захоплення - 

мистецтво. На своєрідних звітних виставках відбуваються перегляди творів, оцінка їх 

фахівцями, творчі настанови, спілкування з дітьми.  



Шляхи поширення досвіду роботи:  

- методичні матеріали та практичний інструментарій досвіду (авторські майстер-

класи) були представлені на «Міських методичних навчаннях» (модуль 

«Позашкільна освіта», Школа професійного зростання керівників гуртків «Від ідеї 

до успіху»), 2016 та 2017 р.; 

- обласний конкурс на кращу методичну розробку з художньо-естетичної творчості 

серед педагогів ПНЗ Запорізької області в номінації «Навчальні, навчально-

методичні посібники з художньо-естетичної творчості» (I місце),  2016 р. 

- опис досвіду роботи презентований у статті інтернет-журналу «Позашкілля 

Запоріжжя», 2017 р. 

- узагальнені матеріали досвіду представлені на міському етапі конкурсу професійної 

майстерності «Джерело творчості» у номінації «Методист-2018» 

 

Висновок. Отже, проведена робота, отримані результати підтверджують значущість 

визначених організаційно-педагогічних умов сприяють вихованню духовно розвиненої 

особистості дитини, вихованню патріотичних почуттів, удосконаленню навичок з 

виготовлення виробів декоративно-ужиткового мистецтва тощо. Також є можливість 

використання розробленого методичного матеріалу в навчально-виховному процесі 

іншими педагогами позашкільниками. 
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м.Запоріжжя, 2017 

Мета, завдання,  принципи  та структура програми 

Пропонована програма «Моя Україно» покликана наситити навчально-виховний 

процес у Зразковому художньому колективі студії декоративно-ужиткового 

мистецтва  «Веселкові візерунки» цікавими динамічними  формами і методами 

виховної роботи (як інноваційними, так і традиційними),  що носять 

виразний  національно – патріотичний, соціально-культурний, пізнавальний та 

мистецький зміст, і спрямована  на: 

• формування у дітей високої патріотичної свідомості, активної 

громадянської позиції, відповідальності за долю країни;  



• усвідомлення вихованцями потреби збереження культурної спадщини 

українського народу; 

• розширення уявлень вихованців про історичну єдність і спадкоємність 

українських звичаїв і традицій; 

• посилення ролі сім’ї  у патріотичному вихованні дітей; 

• формування потреби духовного, інтелектуального самовдосконалення 

своєї особистості. 

Головна мета програми - формування 

етнокультурної компетентності підростаючого 

покоління на засадах історично-культурної 

спадщини українського народу, через 

інноваційні і традиційні форми та методи 

виховання. 

Загальна мета програми чітко 

конкретизується у п’ятьох визначених для 

подальшої реалізації напрямках роботи, що 

відображені у відповідних блоках програми. 

Перший блок програми має назву «Щоб 

у серці жило почуття Батьківщини»і 

передбачає формування поваги до України, 

державних символів,  рідного краю та 

національної гордості за свій народ, прагнення 

презентувати себе як представників великої 

нації, зберігати історичну пам’ять, бути готовим до активної національної творчості, 

участі в розвитку рідної культури, духовності 

Другий блок програми «Україна – це ми»  передбачає формування   лідерських 

якостей особистості  громадянина –здатного до відповідальності, самореалізації й 

адаптації в суспільстві. 

Заходи, які реалізуються в третьому  блоці програми «Здорова нація - майбутнє 

України», сприяють формуванню у вихованців свідомого та відповідального 

ставлення до власного здоров’я та  здоров’я інших людей, особисту причетність та 

відповідальність усіх та кожного за стан  довкілля, як важливої умови повноцінного 

життя. 

Формування у дітей художньо-естетичної культури почуттів; популяризація 

давніх та сучасних видів українського мистецтва; вироблення у дітей практичних умінь 

і потреби   примножувати культурно-мистецьке надбання народу, відчувати і 

відтворювати прекрасне у повсякденному житті -  ці завдання покликані реалізувати 

заходи, які  представлені у четвертому блоці програми «Живодайні джерела 

духовності». 

П’ятий блок «Сім’я – людського серця оберіг» тематично об’єднує заходи, 

спрямовані на духовний розвиток особистості дитини, формування її моральної 

культури,    засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів сім’ї .   

Кожен блок програми містить підрозділ «Інформаційно-

методичне  забезпечення», що покликаний стати своєрідною методологічною 

майстернею для педагогів і включає у себе організацію роботи методичного об’єднання 

з вивчення передового педагогічного досвіду, майстер-класів, написання науково-

пошукових робіт, створення  презентацій тощо. 

Розроблена програма  ґрунтується на таких принципах: 

Принцип національної спрямованості, що передбачає формування у вихованцях 

загальнолюдських та національних цінностей, поведінкових норм. 

Принцип історизму, який полягає у прищепленні дітям шанобливого ставлення 

до історії рідної землі, її світлих і трагічних сторінок; формування прагнення вивчати, 



зберігати і примножувати культурно-історичні надбання і цим викликати бажання 

горнутися до свого рідного, допомогти збагнути суть сучасного, з оптимізмом дивитися 

в майбутнє. 

Принцип цілісності, системності, наступності та наскрізності, в основі 

якого лежить гармонійний та всебічний розвиток особистості, формування цілісної 

картини світу, привнесення  запропонованих вище  виховних аспектів у всі форми 

навчально-виховного процесу, включаючи самоврядну діяльність вихованців. 

Принцип культуровідповідності, що має на меті засвоєння вихованцями 

загальнокультурних надбань, забезпечення духовної єдності, наступності та 

спадкоємності поколінь. 

Принцип активності й творчої ініціативи, який полягає у поєднанні педагогів 

студії з ініціативою вихованців. 

Програма «Моя Україно» – комплексна та інтегрована: тут поєднано традиційні 

та інноваційні форми, методи розвитку особистості, завдання  яких головно  пов’язані 

із духовним вихованням, формуванням  громадянсько-патріотичної самосвідомості 

дітей. 

У програмі чітко простежується зв’язок з історією та етнографією, краєзнавством, 

народознавством, українським фольклором, мовознавством та правом. 

Заходи, що пропонуються для проведення, передбачають залучення до участі в 

них дітей різних вікових категорій, представників громадськості, батьків, народних 

майстрів і цікавих особистостей Запоріжжя тощо. 

 

Очікувані результати: 

- створення духовно зорієнтованого соціокультурного простору та його 

конструктивний вплив на виховання національної свідомості , та активної 

громадянської позиції вихованців студії; 

- дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи, збереження 

та зміцнення власного здоров’я; 

- вивчення культурної спадщини українців, пошана до історичної пам’яті, любові 

до рідної культури, мови, національних свят і традицій,  розширення кола знань 

про Україну і світ;   

- інтенсифікація  духовного єднання всіх учасників виховного процесу, що 

виявляється у повазі, довірі, взаємодопомозі, щирих взаєминах між педагогами 

і вихованцями; 

- практична реалізація творчості та ініціативи кожної дитини. 

 

 

 

 

 

 

 

Шляхи реалізації програми 

(організаційно-масові заходи, інформаційно-методичне забезпечення) 

 

Блок «Щоб у серці жило почуття Батьківщини» 

 

Завдання: 

- виховання свідомого громадянина-патріота Української держави, що розуміє 

важливість розвитку нації та необхідність її захисту  та розбудови; 

- формування активної життєвої позиції вихованців, особистого усвідомлення себе 

українцем; 



- прищеплення поваги до прав і свобод людини,утвердження гуманістичної моралі; 

- розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність усвідомлювати та 

відстоювати особисту позицію та уміння визначати форми та способи своєї участі в 

житті суспільства. 

- створення сприятливих умов для розвитку творчих здібностей дітей. 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 «Україно, пам’ятай своїх 

героїв» 

Цикл тематичних занять, присвячених 

героям   Євро майдану 
постійно 

2 «Хай бережуть вас дітей 

молитви» 

Виготовлення подарунків-оберегів для 

воїнів АТО 
постійно 

4 
«Україна –понад усе» 

Святкові заходи до Дня Незалежності, 

Дня Прапора, Дня міста 

за 

календарем 

5 «Конституція –основа 

моєї держави» 
Цикл інформаційних годин червень 

6 «Пам’яті невгасний 

собор» 

Тематична виставка до Дня пам’яті 

жертв голодомору 
листопад 

7 “Засвіти свічку ” Участь у Загальноукраїнській акції листопад 

8 «День соборності» 

«Україна - єдина країна» 

Інформаційно-просвітницькі години, 

бесіди 
січень 

9 
«Таланти  Хортиці» 

Міжнародний конкурс-виставка дитячої 

творчості 
лютий 

10 
«Літературна спадщина» 

Тематичні виставки та тижні 

літературної скарбниці України 
за графіком 

 

Інформаційно-методичне забезпечення 

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 «Виховуємо національно свідому 

особистість» 
Ярмарок педагогічних ідей  

протягом 

року 

2 

«Коли ви вмирали, Вам дзвони не 

грали» 

Виставка  літератури, 

фотоілюстративних матеріалів, 

приурочених УПА та українському 

козацтву 

жовтень 

3 «Не погасне біль Голодомору» Тематичні виставки літератури листопад 

4 «Формування національно-

громадянської свідомості 

вихованців ПНЗ  засобами 

декоративно-ужиткового 

мистецтва» 

Методичне об’єднання березень 

5 «Роль краєзнавства у формуванні 

ціннісного ставлення особистості 

до суспільства і держави» 

Добірка методичних матеріалів, 

розробка краєзнавчих маршрутів 

протягом 

року 

 
 

Блок «Україно – це ми» 

 

Завдання: 

- виховання громадянина, здатного до відповідальності, самореалізації й адаптації в 

суспільстві; 



- розвиток лідерських якостей особистості методами активного соціально-

психологічного навчання; 

- спонукання до осмисленої суспільно-корисної, значимої  діяльності дитини через 

внутрішню мотивацію; 

- формування позитивного досвіду  вихованців та допомога в опануванні ними 

соціальних ролей; 

- розробка соціальних проектів з метою адаптації дитини в соціумі; 

- створення комфортного середовища для спілкування та творчості. 

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 «Твори добро» волонтерський проект вересень 

2 «Безпека в житті – життя в 

безпеці» 
квест з основ безпеки життєдіяльності листопад 

3 «Як стати лідером» заняття - тренінг березень 

4  «Добро починається  з тебе» Благодійний   фестиваль грудень 

5 
«Тепло  дитячої долоньки» М/К до Дня міста, до Дня Перемоги 

Жовтень 

травень 

6 
«Здай кров заради життя» 

Всеукраїнський фестиваль дитячої 

творчості 
жовтень 

7 «Діти проти війни» Мистецький флеш - моб травень 

 

Інформаційно-методичне забезпечення 

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 «Виховання національної самосвідомості 

дітей  в умовах ПНЗ» 

Добірка методичних 

матеріалів 

протягом 

року 

 

 

Блок «Здорова нація – майбутнє України» 

 

Завдання: 

- формування  у вихованців здорового способу життя, свідомого та відповідального 

ставлення до власного здоров’я та  здоров’я інших людей, як важливої умови 

повноцінного життя; 

- попередження асоціальних проявів серед вихованців; 

- формування правової культури; 

- виховання екологічно грамотної, екологічно свідомої, екологічно вихованої людини. 

- формування світогляду особистості, який базується на засадах   давніх українських 

традицій у ставленні до навколишнього середовища і передбачає особисту 

причетність та   відповідальність усіх та кожного за стан довкілля. 

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

 

1 «Азбука здоров’я» 

Виставка  дитячих малюнків, 

колажів виробів з підручного 

матеріалу 

жовтень 

2 «Твоє  здоров`я в твоїх 

руках» 

Зустріч з фаховими 

спеціалістами 

за графіком 

протягом року 

3 «Подорож в Країну 

Здоров’я» 
Заняття-гра грудень 



4 «Здоровим бути модно» Презентація творчих проектів березень 

5 «Мої права»,  

«Я і закон» 
Конкурс  малюнків квітень 

6 «Немає прав без 

обов’язків» 

просвітницько-

інформаційна  година 

протягом року по 

групам 

7 
«Мелодії    природи» 

Година спілкування  з музикою 

природи 
протягом року 

8 Екскурсії на о.Хортиця,  до 

Дитячого парку 

«Запорізький Ботанічний 

сад» 

Заняття - подорож  жовтень,червень 

9 Екскурсія на ДЗД 

 «Подорож екологічними 

стежками» 

Заняття  -  екскурсія травень 

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення 

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 

«Формування 

екологічно 

мотивованої 

діяльності 

дошкільнят в умовах 

ПНЗ» 

методичні     поради вересень 

2 «Цікавинки з 

торбинки  Природи» 

Відеопрезентація, 

добірка ігрових завдань 

жовтень, 

червень 

3 «Мандрівка Країною 

здоров’я» 
Добірка творчо-ситуативних завдань грудень 

4 

«Здоровим бути 

модно» 

Виставка інформаційних матеріалів щодо 

попередження правопорушень серед 

неповнолітніх,  шкідливість наркоманії та 

тютюнопаління та до Всесвітнього Дня 

боротьби зі СНІДом. 

грудень 

5 «Школа безпеки» Практичний    семінар березень 

6 «Стежинками 

дитинства – 

стежинками Добра» 

Відео презентація «Соціальні проекти» 
протягом 

року 

 

 

 

Блок «Живодайні джерела духовності» 

 

Завдання: 

- сприяння вихованню у дітей любові та шанобливого ставлення до культури свого 

народу, його кращих традицій; 

- популяризація давніх та сучасних видів українського декоративно-прикладного, 

образотворчого мистецтва; 

- формування у вихованців естетичної культури та культури мислення; 

- прищеплення любові до старовини, до землі дідів і прадідів; 



- ознайомлення вихованців з українськими календарно-обрядовими дійствами. 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 «Коло мистецької терапії» Творчі майстерні 
Протягом 

року 

2 «Вечорниці на Катерину» 
Майстер - класи з традиційних та 

сучасних технік 
листопад 

3 

«Добро у серці ти плекай, 

як творив Святий 

Миколай» 

Цикл ігрових занять, благодійних 

акцій до свята Миколая 
грудень 

4 «На горі майстрів» Цикл інтегрованих занять  
протягом 

року 

5 
 «Дивосвіт» 

Міжнародний фольклорний 

фестиваль 
жовтень 

6 «Золота скарбничка» Міжнародний фестиваль мистецтв грудень 

7 «Зберемо воєдино усю 

нашу родину 

Міський фестиваль родинної 

творчості 
лютий 

8 «Від ниточки до 

ниточки…» 
Виставка вишивки березень 

9 «Берегиня роди 

українського» 
Обласний фестиваль березень 

10 «Школа писанкарства» Майстер-класи березень 

11 «Котися, писанко, котися, 

у великодній кошичок 

кладися» 

Дитяче великоднє свято квітень 

12 

 «Знай і люби свій край»  

Обласна  виставка  декоративно-

ужиткового та образотворчого 

мистецтва 

березень, 

квітень 

13 «Проводи зими», «Різдвяні 

вітання» 
Міські  фольклорні фестивалі січень,лютий 

14 «Квітуча Україна» Міжнародний фестиваль  м. Київ травень 

15 «Стежками народних 

умільців» 

Майстер класи  від народних майстрів  

для батьків,дітей,педагогів 
за згодою 

 

Інформаційно-методичне забезпечення 

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 «Вивчення народних традицій та ремесел як 

чинник формування духовно-патріотичних 

цінностей  гуртківців ПНЗ 

Методичні 

рекомендації 
грудень 

2 
«Місто  моє, мій рідний краю, дідів і прадідів 

колиска...” 

Добірка 

інформаційних 

матеріалів 

протягом 

року 

3 

«Знай і люби свій край» творчий звіт 

колективі 

Каталог робіт та 

методичні 

рекомендацій 

 

березень 

4 
«Сходинками  успіху» 

Методичне 

об`єднання 

травень 

 

 



Блок «Сім’я – людського серця оберіг» 

 

Завдання: 

- залучення батьків до активної участі у навчально-виховному процесі студії; 

- формування цілісної моральної особистості,якій притаманні такі риси  як милосердя, 

доброта, чуйність, увага, толерантність, гідність, повага до людей,правдивість і 

скромність; 

- педагогізація батьків.  

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 «Як запалити в дитині вогник таланту» 
Відкриті заняття для 

батьків 
листопад 

2 «Родинне        джерело» 
Фестиваль  родинної  

творчості 
березень 

3 
«Роль родини у житті дитини. Родинні 

цінності» 
Круглий стіл для батьків. квітень 

4 
«Матусе   рідна, берегине роду» 

Тематична   програма 

до Дня Матері 
травень 

 

Інформаційно-методичне забезпечення 

 

№ 

з/п 
назва заходу форма проведення термін 

1 
Спільна діяльність ПНЗ та батьків як 

запорука  розвитку творчості дітей 

Батьківські збори спільно з 

психологом, інформаційний  

вісник 

вересень 

2 
«Почути, зрозуміти, допомогти» Тренінг для батьків гуртківців листопад 

3 «Мистецтво в житті дітей» Лекція, інформаційний вісник  грудень 

4 
«Сходинками  мистецької  терапії» 

 

Відео презентація, звіти для 

батьків - Інтернет ресурси, 

фейсбук 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


