
 «Народні ремесла – невід’ємна частина культури та побуту українського суспільства» 
Освітній проєкт 

 

Напрямок реалізації проєкту (освітні галузі): 

Технології, мистецтво, гуртки естетичного та декоративно-ужиткового мистецтва. 

 

Мета проєкту: 

Метою технологічної та мистецької  освітньої галузі є: формування компетентностей в галузі техніки і технологій, 

здатності до зміни навколишнього світу з використанням засобів сучасних технологій без заподіяння йому шкоди,  використання 

технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження, а також  формування культурних та інших 

компетентностей,   цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному 

житті, поваги до національної та світової мистецької спадщини. 

 

Завдання проєкту: 

✓ формування ключових компетентностей у галузі техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, 

прагнення шукати і пропонувати нові ідеї; 

✓ формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових 

компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну 

взаємодію з природою; 

✓ формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і 

природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку; 

✓ інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, формування знань, умінь, ставлень, що є основою 

компетентнісного підходу; 

✓ розвиток естетичного та художнього смаку, творчих здібностей; 

✓ розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); 

✓ практичне застосування технологічної та мистецької  освіти на теренах громад. 

 

Актуальність проєкту: 

Декоративно-ужиткове мистецтво є невід’ємною частиною художньої культури. Воно єднає минуле із сьогоденням, 

зберігаючи національні художні традиції. Цей вид мистецтва належить до сфер створення матеріальних та духовних цінностей 

і є потужним джерелом досвіду людства, яке живить сучасну художню культуру. 

Серед різноманітних видів мистецтва музика посідає вагоме й особливе місце. Музика говорить з людиною «безпосередньою 

мовою душі», хвилює людину, викликає багато емоцій. Мистецтво – це не відображення предметного світу, а відображення 



людських почуттів та думок. Завдяки своїй інтернаціональній мові, вона, не потребуючи перекладу, сприймається і знаходить 

відгук у душі й серці кожної людини, незалежно від віку, національності, статі. Отже, музика – це вид мистецтва, що втілює 

ідейно-емоційний зміст у звукових художніх образах.  

Світ музичних інструментів розмаїтий і охоплює широкий ряд народних інструментів, які існують в музичних культурах 

різних народів світу, а також низку інструментів, що закріпилися в професійній європейській музичній практиці і, завдяки цьому, 

набули поширення по всьому світу. 

Актуальність проекту  пов’язана з посиленням ролі мистецтва у сучасному житті, а також зростанням інтересу до 

народної творчості та новітніх технік декорування, що в свою чергу, визначає актуальність та доцільність його вивчення. 

 

Цільова аудиторія (учасники) проєкту: 

Вчителі мистецтва, трудового навчання, керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва, здобувачі освіти закладів 

освіти Новоселицької, Боянської та Мамалигівської територіальних громад. 

 

Тривалість проєкту: 

2021/2022 навчальний рік. 

 

Шляхи реалізації проєкту: 

Що? Коли? Хто? 
Індикатори 

успішної реалізації 

Створення єдиного інформаційного середовища для педагогічних 

працівників з метою налагодження активної співпраці та обміну 

досвідом 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

мережа Viber-

спільнот, форум на 

сайті КУ «ЦПРПП» 

Створення онлайн-бази педагогічних знахідок вчителів громад з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 
база ППД на сайті 

КУ «ЦПРПП» 

Професійний розвиток педагогічних працівників закладів освіти 

шляхом проведення наукових, інструктивно-методичних, 

консультативних заходів 

з 01.09.2021 КУ «ЦПРПП» 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах відділу освіти 

та КУ «ЦПРПП» 

Визначення видів,  традиційної символіки, спільного та 

відмінного у мистецькій галузі населених пунктів, шляхом 

спостереження та опитування, під час проведення навчальних 

занять, практичних робіт, екскурсій, навчальної практики 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 



Започаткування та реалізація шкільних/класних проєктів, 

спрямованих на повагу до національної мистецької  спадщини та 

збереження національних традицій 

вересень-листопад 

2021 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Проведення в закладах освіти тижнів/декад з навчальних 

предметів музичного та декоративно-прикладного мистецтва, 

проведення майстер-класів народних майстрів 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Залучення здобувачів освіти до участі в олімпіадах, конкурсах 

музичного, образотворчого  та декоративно-прикладного 

мистецтва 

протягом 

навчального року, 

відповідно до 

планів роботи 

закладів освіти 

педагоги 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

Організація та проведення виставок робіт народних майстрів та 

кращих робіт здобувачів освіти, гуртківців, фестивалі до Дня 

міста 

березень-травень 

2022 

педагоги, 

здобувачі 

освіти 

публікації у ЗМІ, на 

сайтах закладів 

освіти 

 

Очікувані результати проєкту: 

Критерії Індикатори 

Підвищення рівня знань, умінь і навичок здобувачів освіти з 

предметів мистецької галузі 

Покращення результативності здобувачів освіти під час, 

предметних олімпіад, конкурсів 

Вдосконалення фахових компетентностей педагогічних 

працівників закладів освіти 

Успішна атестація педагогів, активізація науково-

методичної роботи вчителів 

Збереження національних традицій культури нашого народу 

Зустрічі з народними майстрами серед жителів населених 

пунктів громад, виставка робіт майстрів та кращих робіт 

здобувачів освіти, концертна програма. 

 

 


