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Однією з форм об’єднання 
освітніх закладів з метою 
спільного вирішення 
нагальних питань становлення 
високоосвіченої вихованої 
людини, громадянина, є 
проектна діяльність.

С
учасні умови рефор-
мування освіти, ство-
рення Нової україн-
ської школи у  реаліях 
розвитку українського 

суспільства потребують нових 
підходів до консолідації освіт-
нього простору. Однією з  форм 
об’єднання освітніх закладів 
з метою спільного вирішення на-
гальних питань становлення ви-
сокоосвіченої вихованої людини, 
громадянина, як то: формування 
ключових освітніх компетент-
ностей, розвиток науково-дослід-
ницьких здібностей, виховання 
ціннісного ставлення до життя та 
творча самореалізація, є проек-
тна діяльність.

Враховуючи, що фундаменталь-
ні людські якості закладаються 
в дитинстві, школа не має права 
стояти осторонь. Навпаки, врахо-
вуючи кількість часу перебуван-
ня дитини в школі, саме освітній 
процес має бути максимально за-
діяний у вирішенні цього важли-
вого питання.

Школа І–ІІІ ступенів № 25 Шев-
ченківського району міста Киє-
ва, як зазначає її директор Ігор 
Іванович Адаменко, сьогодні 
впроваджує у  життя проекти, 

які охоплюють різні сфери ро-
боти освітнього закладу. Серед 
них –  «Живи та працюй в  Украї-
ні», «Екологія життя», «Україна 
міжнародна» (вивчення культур 
і  традицій народів світу –  від ви-
став та «круглих» столів до дитя-
чих дипломатичних прийомів) та 
«Мистецький Всесвіт дитини».

У рамках проекту «Україна 
міжнародна» відбулися засідан-
ня клубу Міжнародної дружби 
«SKYWORLD» –  «Культові герої 
англійської літератури в  інтер-
претації світового кінематогра-
фу. Аліса і Шерлок», «Китайський 
Новий рік» за участю Всеукраїн-
ської асоціації культур і традицій 
Китаю під керівництвом майстра 
Му Юйчуня, «День святого Па-
трика» за участю керівника степ-

шоу-балету «NARNIA», чемпіона 
світу з ірландського степу Вікто-
ра Бєдного, «День вірменської 
культури» за участю представни-
ків вірменської общини в Україні, 
Дитячий дипломатичний прийом 
тощо.

Проект «Мистецький Всесвіт 
дитини» покликаний реалізову-
вати творчі можливості здобу-
вачів освіти. Він функціонує за 
такими напрямами, як «Діти –  
дітям» (персональні виставки, 
сольні та тематичні концерти), 
«Клас майстра» (майстер-кла-

си, які ведуть учителі, батьки та 
самі учні), «Зустрічі в  антракті» 
(творчі зустрічі з  випускниками 
школи, відомими діячами мис-
тецтва). Цей проект має два за-
вдання –  розпізнавальне (вияв-
лення творчих схильностей та 
здібностей учнів) та розвиваль-
не (створення умов для розвит-
ку та самореалізації). До реаліза-
ції проекту успішно залучаються 
всі учні школи. У минулому 2017 
році відбулись персональні ви-
ставки живопису учнів школи 
Тарнопольської Уляни (6Б клас), 
Дробович Юлії (8В), Пилипен-
ко Марії (9А), Крикун Ніки (7Б), 
сольний концерт Лушанкіної 
Ольги (10Б). Проведено творчі 
зустрічі з очільником Міжнарод-
ного кінофестивалю «Молодість» 
А. Халпахчі, старшим виклада-
чем Київської муніципальної 
академії танцю імені С. Лифаря 
Наталією Скрипниченко (про-
ведено майстер-класи з  сучас-
ної та народно-сценічної хорео-
графії), артисткою кіно і  театру 
Олесею Власовою та кастинг-ме-
неджером Оксаною Шатровою; 
переможницею Міжнародного 
літературного конкурсу «Коро-
нація слова» у номінації «найкра-
щий прозовий твір для дітей се-
реднього шкільного віку» Мією 
Марченко (випускниця школи); 
спеціалістом у  галузі створення 
спецефектів у кінематографі Ми-
китою Лопатниковим (випускник 
школи) та інші.

У листопаді 2017 року наша 
школа приєдналася до проек-
ту Наталії Веселицької «Сад Лю-
бові та Радості в Україні –  країни 
Здійснення мрій» у рамках Всеу-
країнського мистецького фести-
валю «Україна –  країна Здійснен-
ня Мрій-2017». Разом з  іншими 
школами Шевченківського райо-
ну наші учні брали участь у підго-
товці урочистого відкриття фес-
тивалю «Щедрий Миколай-2017 
в  Саду Любові та Радості», яке 
відбулося 15 грудня в Музеї Ми-
хайла Старицького.

Цьому передувала робота на-
ших учителів. Педагог-організа-
тор та учитель образотворчого 
мистецтва Олена Магеровська 
разом з  учнями 7А та 7Б класів 
підготували святкові композиції 
«Дерево Життя та Любові», «Но-
ворічна увертюра». Вони виро-
блялися у  різних техніках деко-
ративно-прикладного мистецтва: 
витинанки, зернової аплікації, 
колажу. «Зимовий» контрабас до-
дав композиції романтичного на-
строю. Протягом місяця учні 7х 
класів працювали над створен-
ням цих композицій, чим мали 
можливість не лише опанувати 
різні техніки декоративно-при-
кладного мистецтва, але й реалі-
зувати особисті намагання твор-
чої самореалізації.

Музичний напрям був пред-
ставлений вокальним ансамблем 
«Колібрі» спільно зі студента-
ми Національного педагогічного 
університету імені М. Драгома-
нова. Учасники ансамблю: Анас-
тасія Дуб (4-А клас), Ксенія Сі-
рацька (7Б), Анастасія Лещенко 
(6А), Поліна Ляхорська (5А), Те-
тяна Алексейчук (5А), Ельміра 
Масленкова (5А), Георгій Лещен-
ко (5А), Міріам Захарова (5А), 
Віра Хахаліна (5А). Музичний 
блок підготувала заступник ди-
ректора з  навчально-виховної 
роботи, учитель мистецтва Люд-
мила Сірікова.

Ансамбль виконав пісні різ-
них музичних напрямів (соло та 

ансамблево). Під час репетицій 
учасники ансамблю мали нагоду 
в атмосфері творчого спілкуван-
ня обирати пісні, створювати ху-
дожній образ, відпрацьовувати 
акторську майстерність, що до-
помагало розвиткові комуніка-
тивних навичок, вихованню цін-
нісного ставлення до мистецтва 
та особистості.

Окрасою заходу стала пісня 
«Тиха ніч, свята ніч…» у виконан-
ні студентів НПУ імені М. Дра-
гоманова (Інститут мистецтв) 
Богдана Пархоменка та Олексія 
Шпірки, які проходили педаго-
гічну практику в нашій школі та 
з радістю взяли участь у концерті.

Фото 06. Текстівка: Горять ново-
річно-різдвяні свічки.

З нетерпінням чекаємо на за-
прошення Наталії Веселицької до 
подальшої участі у  проекті «Сад 
Любові і Радості…».

Адміністрація школи й надалі 
підтримуватиме творчу обдаро-
вану молодь школи у реалізації її 
творчих потреб і схильностей.

Ігор АДАМЕНКО,
директор школи № 25

Людмила СІРІКОВА,
заступник директора з навчально-

виховної роботи, учитель мистецтва

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
НА ТЕРЕНАХ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ

Директор школи І. Адаменко зі своїм колективом
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Вручення подарунку вiд проекту Людмiлi Сiрiковiй Олена Магеровська разом з учнями

Новорiчно-рiздвяна композицiя СШ № 25


