
Міністерство культури, молоді та спорту України

Державна художня середня 
школа імені Т.Г. Шевченка
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Державна художня середня школа імені Т.Г. Шевченка - один із 
провідних навчальних закладів у галузі образотворчого мистецтва України. 
За понад 80 років виховала не одне покоління майбутніх живописців, 
скульпторів, графіків, архітекторів та інших митців. За роки існування Школа 
зазнала чимало структурних перебудов і трансформацій, але незмінною 
залишалася  базова академічна підготовка найвищого рівня. 
Школа працює під патронатом Національної академії 
образотворчого мистецтва і архітектури, вступ до якої 
є наступним кроком залучення юних талантів 
до високого мистецтва. 
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У школі працює високопрофесійний педагогічний колектив. Досвідчені викладачі, 
методисти, у переважній більшості - випускники школи, гідно продовжують 
багаторічні традиції, гармонійно поєднуючи їх із сучасними методиками. 
Педагогічний колектив налічує 68 чол. Це вчителі загальноосвітнього циклу, 
викладачі спеціального мистецького циклу та вихователі інтернату при школі, з них 
мають вищу категорію – 54 чол. (80%), 1-у категорію - 9 чол. (13%), 2-у категорію – 2 
чол. (3%), спеціаліст – 3 чол. (4%), мають почесне звання Заслужений діяч мистецтв 
України – 3 чол., мають звання викладач-методист – 7 чол., вчитель методист – 3 
чол., старший викладач – 10 чол., старший вчитель – 4 чол. Дирекція вживає всіх 
заходів щодо забезпечення найкращих умов для їх плідної творчої праці, постійного 
зростання професійної майстерності.
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Всього педагогічних працівників станом на 01. 06. 2019 року - 68 чол., з них: 
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Головна мета Державної художньої середньої школи імені Т.Г.Шевченка - забезпечення 
реалізації права на здобуття повної загальної середньої освіти та профільної мистецької 
художньої допрофесійної підготовки творчо обдарованих дітей. Відповідно основними 
завданнями Школи є:

 забезпечення реалізації права на повну загальну середню освіту та набуття профільної 
мистецької (художньої) допрофесійної підготовки з метою вступу до профільних вищих 
мистецьких навчальних закладів;

 створення умов для розвитку та самореалізації талановитої особистості.
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Навчання на спеціальному мистецькому циклі проходить на 4-х основних профільних 
відділеннях: живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва (кераміка), 
архітектури. Творчі відділення Школи плідно співпрацюють з профільними кафедрами 
Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури України. Так викладачі школи 
проходять стажування на кафедрах академії, а студенти академії, майбутні магістри, проходять 
педагогічну практику в школі.
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Випускник Школи має бути:

 цілісною творчою особистістю, усебічно розвиненою, здатною до 
критичного мислення;

 патріотом з активною життєвою позицією, здатним приймати 
відповідальні рішення; 

 творчим інноватором, здатним своїм творчим доробком змінювати 
навколишній світ на краще.

Керівник Школи має скеровувати зусилля колективу на 
виконання  основних завдань місії, а саме:

 виявлення та розвиток в обдарованих дітей з середньо-раннього 
віку художніх мистецьких здібностей;

 формування творчих здібностей, художньо-естетичного досвіду і 
ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності;

 набуття учнями Школи протягом років навчання комплексу 
професійних  мистецьких компетентностей. 

Місія Школи
Місія Державної художньої середньої школи імені Т.Г. Шевченка полягає у 

підготовці випускника до успішної творчої самореалізації в житті. 
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Кожна обдарована дитина неповторна, наділена від природи унікальним 
талантом. Школа має допомогти розкрити  та розвинути  природні здібності дитини 
на основі партнерства між викладачем (вчителем), учнем і батьками.

Школа має працювати на засадах педагогічного партнерства. В основі педагогіки 
партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між викладачем (вчителем), 
учнем і батьками. Учні, батьки та викладачі (вчителі), об’єднані спільними цілями і 
прагненнями, є рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 
кінцевий результат.

Організація освітнього процесу на принципах 
педагогіки партнерства

Кременецький пленер, 
2017 р. 8



Організація освітнього процесу на принципах 
педагогіки партнерства

Друга виставка в Національному університеті 
«Острозька академія», квітень 2018 р.

Перша виставка «Легенди Острога», 
м. Київ, 2017 р. 
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Організація освітнього процесу на принципах 
педагогіки партнерства

• Взяти активну участь у розробці Типових освітніх програм для старшої та 

профільної художньої спеціалізованої школи (школи-інтернату) протягом 2019 

-2020 н. р..

• Забезпечити реалізацію освітньої стратегії ДХСШ імені Т.Г. Шевченка через

розробку освітньої програми школи на основі Типових освітніх програм для

старшої та профільної художньої спеціалізованої школи (школи-інтернату).

• Керуючись Законом України «Про освіту» від 05.09.2017 року, вийти з

пропозицією до Міністерства культури України про достроковий перехід

Державної художньої середньої школи імені Т.Г. Шевченка на навчання за

програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти. Оскільки

Школа вже працювала за цією системою та має відповідні напрацювання, такий

перехід сприятиме розвантаженню профільної школи.
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Сприйняття роботі органів шкільного самоврядування, залучання учнів до активної 
участі у суспільному житті рідної школи.

Організація освітнього процесу на принципах 
педагогіки партнерства
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День Вишиванки
та зустріч з 
представниками 
поліції



Організація освітнього процесу на принципах 
педагогіки партнерства

Нагородження    
в посольстві 
Узбекистану
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Використання у навчальному процесі 

інтерактивних засобів навчання
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Матеріально – технічне забезпечення

Школа до ремонту

Школа після ремонту
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Матеріально – технічне забезпечення

Шкільна їдальня до реконструкції

Шкільна їдальня після реконструкції
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Матеріально – технічне забезпечення

Пункт системи 
пожежної сигналізації

Система відеонагляду з кнопкою 
виклику поліції
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Матеріально – технічне забезпечення

Приміщення інтернату
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Творча обдарованість – це особливий вияв таланту. Це не тільки наявність

образотворчої обдарованості, а передусім нестандартне сприйняття світу, оригінальність

мислення, насичене емоційне життя. Такі діти у звичайній школі не отримують належного

розуміння з боку дорослих і однолітків, навіть зазнають кепкування, у них виникають

проблеми при спілкуванні.

Свято 
1 –го 

Вересня
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Саме тому метою спеціалізованої художньої школи з інтернатом є

створення для таких дітей особливих навчальних та виховних умов у

колективі однодумців-однолітків та дорослих. Вся шкільна громада, що

включає дирекцію, вчителів, викладачів, учнів, батьків, постійно працює

над створенням такого унікального профільного мистецького

середовища, яке дає можливість гармонійного розвитку особистості,

розкриттю творчої індивідуальності кожної обдарованої дитини.
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