Укладач програми : Гончарук О.М. – керівник гуртка скрапбукінгу
«Чарівна майстерня»

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана навчальна програма створена на основі програми гуртка технічного
дизайну та програми гуртка виготовлення сувенірів: науково-технічний
напрямок
(упор. Ткачук В.В.:Грамота, 2007.-Вип.1), рекомендована
Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки
України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р.). та програми гуртка образотворчого
мистецтва, схваленої Комісією з проблем виховання учнівської та
студентської молоді Науково-методичної ради з питань освіти МОН України
(протокол № 3 від 01.07.2010), обговорена та схвалена методичною радою

Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі Ратушної
(протокол № 2 від 22.10.2013р.).
Актуальність та педагогічна доцільність даної програми в межах
розвитку дитячої творчості базується на важливій умові формування
своєрідності особистості вже на перших етапах її становлення. Художня
діяльність людини в усі часи виступає як засіб емоційного впливу на
особистість. Збереження та продовження культурних традицій має таке ж
значення для особистості підростаючої людини, духовного життя
майбутнього покоління, як збереження навколишнього середовища.
Скрапбукінг – вид хобі, ручної творчості, що полягає у виготовленні та
оформленні сімейних та особистих фотоальбомів, газетних вирізок,
малюнків, записів, листівок та інших пам’ятних дрібниць. Скрапбукінг – це
своєрідний спосіб збереження та передачі окремих історій за допомогою
особливих візуальних і тактильних прийомів.
Займаючись за даною програмою, діти оволодівають різноманітними
стилями, техніками і технологіями виготовлення листівок, блокнотів,
фотоальбомів, колажів, панно, використовуючи різноманітні матеріали при
цьому враховуються нахили та здібності кожного гуртківця. На заняттях діти
опановують не лише таємниці ремесла, а й знаходять нові оригінальні
поєднання національних традицій з сучасним пластичним рішенням образу,
що відповідає естетиці наших днів.
Метою програми є виявлення та розвиток творчих здібностей кожної
дитини та виховання гармонійно розвиненої особистості, формування
цілісного сприймання дійсності за художньо-естетичними законами,
засвоєння принципів гармонії, добра, людяності, дбайливого ставлення до
світу, набуття важливих умінь самостійно ставити та вирішувати задачі.
Основними завданнями програми є формування
наступних
компетентностей:
— пізнавальної: ознайомлення з основами декоративно-прикладного

мистецтва за технікою скрапбукінг, оволодіння поняттями, знаннями про
техніки, матеріали й інструменти, правила побудови декоративних
композицій;
— практичної: формування вмінь і навичок роботи з різними
матеріалами й інструментами, прийомів виготовлення виробів, засвоєння
технологій виконання декоративних робіт;
— творчої: задоволення потреб особистості у творчій самореалізації,
формування художнього смаку, творчої уяви, здатності розуміти прекрасне,
цінувати його та створювати власноруч;
— соціальної: художньо-естетичне виховання особистості дитини,
виховання
поваги
до
звичаїв
і
традицій
українського
народу, бережливого ставлення до рідної природи; розвиток позитивних
якостей емоційно-вольової сфери (доброзичливе ставлення до людей,
охайність і старанність у роботі).
Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття.
Упродовж навчального року навчання проводиться у формі групових
гурткових занять із індивідуально-фронтальною роботою. В гуртку
займаються діти віком від 8 до 16 років. Заняття відбуваються 2 рази на
тиждень по 2 години для груп початкового рівня та основного рівня першого
року навчання та 2 рази на тиждень по 3 години для групи основного рівня
другого року навчання. Кількість дітей в групі 15 чоловік.
Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словесні
(лекції, бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, креслень,
зразків виробів, екскурсії на виставку), практичні (самостійна розробка ескізів,
виготовлення виробів). На заняттях основний час надається практичній роботі.
Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри, конкурси і вікторини,
як методи стимулювання.

