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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ «АРХІТЕКТУРНИЙ ДИЗАЙН» 

2 роки навчання. 

Початковий і основний рівні 

 

Юрківська Анжела Володимирівна,  

Центр дитячої та юнацької творчості  

смт. Рокитне 

Рокитнянський р-н, 

Київської обл. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сучасна система позашкільної освіти держави орієнтована на гармонійний 

розвиток особистості дитини відповідно до її вікових та індивідуальних 

особливостей, формування в неї ключових і предметних компетентностей, 

необхідних життєвих і соціальних навичок, що забезпечують її готовність до 

дорослого життя у демократичному суспільстві. За таких умов виняткового 

значення набуває естетичне виховання юного покоління, яке забезпечує ціннісне 

ставлення дітей до культури та мистецтва, сприяє формуванню творчо активної 

особистості, здатної повноцінно сприймати прекрасне, гармонійне, досконале у 

житті та природі, жити й творити за законами краси. 

Дизайн – творча діяльність, метою якої є визначення і створення гармо-

нійних якостей предметно-просторового середовища життєдіяльності людини та 

цілісного предметного світу. Дизайнерська робота у сукупності всіх видів та 

форм пронизує різні сфери людської діяльності, забезпечує їх естетизацію, 

спонукає до створення нових форм, образів та просторів, розвиває та підносить 

саму суб’єктивність особистості. 

Актуальність навчальної програми «Архітектурний дизайн» пов’язана з 

тим, що в наш час саме дизайнерська діяльність увійшла до переліку престижних 

та затребуваних видів професійної діяльності. Саме архітектурний дизайн 

сьогодні диктує майбутнє у сфері професійної освіти та на ринку праці. Це й не 

дивно, адже дизайнер займається такою діяльністю, яка дозволяє зробити 

людське життя яскравіше і красивіше.  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей, 

світоглядних уявлень і ціннісних орієнтацій особистості, розвиток її емоційної 

сфери, естетичне та духовне вдосконалення засобами архітектурного дизайну. 

Основними завданнями навчальної програми є: 
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- ознайомлення вихованців з основами дизайнерської діяльності та зако-

номірностями гармонізації архітектурних форм в єдиному просторі; 

- виховання в дітей емоційно-ціннісного ставлення до архітектурного 

мистецтва та дійсності, розвиток їхніх художніх інтересів і естетичних потреб; 

- розвиток умінь вихованців сприймати, інтерпретувати та оцінювати 

архітектурні твори й художні явища; 

- формування потреби особистості в художньо-творчому самовираженні, 

розвиток її дизайнерських здібностей і креативного мислення. 

- Навчальна програма забезпечує формування таких компетентностей 

вихованців:  

- пізнавальної – набуття особистістю здатності до пізнавальної й творчої 

діяльності на терені архітектурного дизайну; розширення знань про архітек-

турні твори й художні явища; 

- практичної – опанування дітьми системи знань та уявлень з архітектур-

ного дизайну; набуття досвіду комплексної архітектурної творчості та проект-

ної діяльності; застосовування основ дизайн-композиції на практиці; 

- творчої – гармонійний розвиток особистості, її творчих здібностей і 

творчої активності у процесі моделювання та створення малих архітектурних 

форм; естетичне та духовне вдосконалення засобами архітектурного дизайну; 

- соціальної – соціалізація вихованців; розвиток патріотичних почуттів; 

набуття навичок творчої взаємодії в дитячому колективі, професійного та 

соціального партнерства; 

- уміння вчитися впродовж життя – вміння дітей планувати та організо-

вувати свій час для задоволення технологічних і естетичних потреб, самовира-

ження засобами інтеграції технічних і мистецьких дисциплін. 

Навчальна програма розрахована на дітей молодшого та середнього 

шкільного віку, реалізується у гуртку, творчому об’єднанні науково-технічного 

напряму і передбачає 2 роки навчання у групах початкового й основного рівнів: 

- 1-й рік навчання – початковий рівень – 144 годин на рік, 4 години на 

тиждень; 

- 2-й рік навчання – основний рівень – 144 години на рік, 4 години на 

тиждень. 

Програма першого року навчання першочергово спрямована на зацікав-

лення учнів, стимулювання бажання конструювати, а потім на ознайомлення з 

основними закономірностями дизайну в цілому та архітектурного дизайну 

зокрема. Практична діяльність передбачає створення ескізних малюнків, роботу 

в різноманітних техніках та імпровізоване проектування архітектурних 

елементів за допомогою підручних пластичних матеріалів. 
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Програма другого року навчання орієнтована на вміння вихованців вира-

зити творчий задум в комплексній архітектурній творчості на основі виконання 

творчого проекту. 

Основним завданням, яке виноситься в навчальний проектний процес є 

практична діяльність по створенню макетів малих архітектурних форм та 

архітектурних комплексів в цілому. 

Практична діяльність передбачає надання можливості творчого самовира-

женню вихованців шляхом самостійного вибору шляхів вирішення поставлених 

завдань творчого проекту. Макетування не обмежується в часі, що обумовлено 

врахуванням вікових та індивідуальних особливостей вихованців та складності 

проекту. 

Навчальна програма побудована на основі загально дидактичних принци-

пів (науковості, систематичності, доступності, послідовності, зв’язку навчання з 

життям). 

Загальні принципи організації навчально-виховного процесу є такими: 

- синтез інтелектуальної і практичної діяльності – здобуті вихованцями 

теоретичні знання трансформуються у внутрішні стимули пізнання найрізно-

манітніших сторін людського буття як творчої діяльності, що вимагає інте-

лектуальних зусиль і відкриває широкі перспективи для подальшого самороз-

витку та самовдосконалення особистості; 

- індивідуальний підхід – створення оптимальних умов для навчання і 

творчої діяльності кожного вихованця з урахування його індивідуальних особ-

ливостей та інтересів у процесі поглибленого вивчення технічних і мистецьких 

дисциплін, у ході організації колективних і групових форм роботи; 

- педагогіка партнерства – повага до особистості, доброзичливість і 

позитивне ставлення, довіра у відносинах, діалог – взаємодія – взаємоповага між 

усіма учасниками освітньої діяльності (педагогом, вихованцями та їхніми 

батьками); 

- суб’єкт-суб’єктна взаємодія – конструктивне співробітництво та спів-

творчість між педагогом і вихованцями, що забезпечують досягнення опти-

мальних результатів освітньої діяльності; 

- педагогічний коучинг – система акмеологічний принципів, методів, при-

йомів, які сприяють реалізації особистісного потенціалу вихованців і педагога, 

надихають їх на реалізацію індивідуальних програм персональної ефективності; 

- акмеологічне проектування – визначення оптимальної стратегії творчого 

та особистісного розвитку кожного вихованця за індивідуальною освітньою 

траєкторією з урахування його здібностей і можливостей; 
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- виховання на цінностях – виховний процес є невід’ємною складовою 

освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності; 

- міжпредметні зв’язки та інтеграція технічних наук з основами дизайну, 

образотворчим мистецтвом, культурологією тощо; 

- моніторинг рівня навчальних досягнень і рівня мотивації пізнавальної та 

творчої діяльності вихованців. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 

захист творчих проектів, портфоліо, участь у конкурсах та виставках. 

Дана навчальна програма пройшла апробацію на базі Центру дитячої та 

юнацької творчості Рокитнянського району, має високу технологічність і ефек-

тивність, забезпечує досягнення прогнозованих результатів. До змісту навчаль-

ної програми можуть бути внесені зміни – скорочено або збільшено кількість 

годин на вивчення окремих тем і проведення окремих занять (в залежності від 

освітніх запитів вихованців). 

 

ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ. ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 

Усього 

Вступ 2 - 2 

Розділ 1. Дизайн в культурі ХХІ століття 7 21 28 

1.1.  Промисловий дизайн 1 3 4 

1.2.  Графічний дизайн 1 3 4 

1.3. Ландшафтний дизайн 1 3 4 

1.4. Архітектурний дизайн  2 6 8 

1.5. Особливості професійної творчості 

архітектора-дизайнера 

2 6 8 

Розділ 2. Основи дизайн-композиції  7 21 28 

2.1. Пропорції  1 3 4 

2.2. Статика й динаміка 1 3 4 

2.3. Симетрія й асиметрія 1 3 4 

2.4. Контраст та нюанс 1 3 4 

2.5. Вертикаль та горизонталь 1 3 4 

2.6. Композиційний центр 1 3 4 

2.7. Рівновага 1 3 4 

Розділ 3. Макетування малих архітектурних форм 19 67 86 

3.1. Формування творчих задумів 1 3 4 

3.2. Графічне проектування 1 3 4 

3.3. Макетування 16 56 72 

3.4. Захист проектів 1 3 4 

Підсумок - 2 2 

Разом 35 109 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 

Ознайомлення з планом гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в 

колективі. Правила безпеки. Організаційні питання. Історична довідка про 

дизайн. 

Розділ 1. Дизайн в культурі ХХІ століття (28 год.) 

1.1. Промисловий дизайн (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

промислового дизайну. 

Практична частина. Перегляд та аналіз зразків промислового дизайну. 

Робота над стрічковим рослинним орнаментом для декорування посуду. 

1.2. Графічний дизайн (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

графічного дизайну. Порівняльний аналіз графічного та промислового дизайну. 

Практична частина. Перегляд та аналіз зразків графічного дизайну. Робота 

над геометричним орнаментом в колі для декорування подарункової упаковки. 

1.3. Ландшафтний дизайн (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

ландшафтного дизайну. 

Практична частина. Перегляд та аналіз зразків ландшафтного дизайну. 

Групова робота над створенням композиції для ландшафту у східному стилі 

«Кам’яний сад». 

1.4. Архітектурний дизайн (8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

архітектурного дизайну. Взаємозв’язок та спільні характеристики архітектур-

ного та ландшафтного дизайну. 

Практична частина. Колективна робота над створенням архітектурного 

образу «Дитячий садочок» (компонування з різноманітних за розмірами та 

формами упаковок з картону). 

1.5.  Особливості професійної творчості архітектора-дизайнера (8 год.) 

Теоретична частина. Перегляд зразків пам’яток архітектури різних епох та 

стилів. Ознайомлення з особливостями професії архітектора-дизайнера. 

Практична частина. Завершення роботи над композицією «Дитячий 

садочок». 

Розділ 2. Основи дизайн-композиції (28 год.) 

2.1. Пропорції (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення із значенням пропорційності форм як 

одного з виражальних засобів композиції. 
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Практична частина. Виконання ескізних малюнків архітектурних споруд 

на тему «Будинок моєї мрії». 

2.2. Статика й динаміка (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення із значенням статики й динаміки як 

виражальних засобів композиції. 

Практична частина. Робота над створенням начерків статичної та 

динамічної композиції за допомогою геометричних фігур. 

2.3. Симетрія й асиметрія (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення із значенням симетрії та асиметрії як 

виражальних засобів композиції. 

Практична частина. Робота над створенням симетричної ажурної 

композиції в техніці витинанки «Вуличний ліхтарик». 

2.4. Контраст та нюанс (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення із значенням контрасту та нюансу як 

виражальних засобів композиції малих форм в архітектурі. 

Практична частина. Групова робота над створенням аплікації «Огорожа й 

ворота дитячого садочка». 

2.5. Вертикаль та горизонталь (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями вертикальної та 

горизонтальної композиції в архітектурному образі. 

Практична частина. Перегляд архітектурних зразків у вертикальному та 

горизонтальному композиційному вирішенні. Колективна робота над колажем 

«Алея паркових ліхтарів». 

2.6. Композиційний центр (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення із засобами акцентування уваги на 

центрі композиції малих архітектурних форм. 

Практична частина. Завершення роботи «Алея паркових ліхтарів» 

акцентуванням уваги на центр композиції із ліхтарів. 

2.7. Рівновага (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з поняттям «рівновага» та значенням 

рівноваги як одного з виражальних засобів композиції. 

Практична частина. Групова робота над створенням об’ємної форми 

альтанки. 

Розділ 3. Макетування малих архітектурних форм (86 год.) 

3.1. Формування творчих задумів (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями архітектурного 

макетування. Вибір об’єкту малих архітектурних форм для проекту. Визначення 

функціональних вимог та естетичного образу об’єкту макетування. 



 

10 

 

Всеукраїнський конкурс -рейтинг  «Школа –  джерело талантів»  

 

 

 

 

 

 

 

Практична частина. Формування портфоліо проекту. Створення нотаток 

щодо основних функціональних та естетичних характеристик об’єкту 

макетування. 

3.2. Графічне проектування (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основами графічного проектування, 

вимогами до графічних малюнків та креслень. 

Практична частина. Виконання начерків та необхідних креслень об’єктів 

макетування. 

3.3. Макетування (72 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з технологічними етапами 

макетування. Вибір матеріалів для створення проекту. Визначення засобів 

поєднання. 

Практична частина. Індивідуальна робота по створенню макету малої 

архітектурної форми за вибором учня. 

3.4. Захист проектів (4 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. 

Практична частина. Захист проектів «Макет малих архітектурних форм». 

Підсумок (2 год.) 

Виставка учнівських робіт. Підбиття підсумків. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

- основні види дизайну; 

- основні характеристики промислового, графічного, ландшафтного та 

архітектурного дизайну; 

- особливості професійної творчості архітектора-дизайнера; 

- основи дизайн-композиції; 

- основні етапи проектної діяльності; 

- особливості макетування малих архітектурних форм. 

Вихованці мають вміти: 

- застосовувати різні техніки та прийоми при створенні елементів малих 

архітектурних форм; 

- поєднувати в одне ціле окремі фрагменти малих архітектурних форм; 

- застосовувати основи дизайн-композиції на практиці; 

- поетапно працювати над проектом; 

- створювати макет малих архітектурних форм; 

- відстоювати свій творчий задум перед аудиторією глядачів.  

Вихованці мають набути досвід: 
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- втілення творчого задуму в проектній діяльності за допомогою основ 

дизайн-композиції; 

- відтворення творчого задуму на основі виконання творчого проекту; 

- проектної діяльності. 

ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ. ПЕРШИЙ РІК НАВЧАННЯ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назва розділу, теми Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 

Усього 

Вступ 2 - 2 

Розділ 1. Архітектурні стилі 7 41 48 

1.1. Романський стиль в архітектурі. Фортеці України  1 7 8 

1.2. Готичний стиль в архітектурі. Пам’ятки готичних 

храмів в України 

1 7 8 

1.3. Архітектура епохи Ренесансу, бароко. Українське 

бароко в архітектурі 

1 7 8 

1.4. Класицизм в архітектурі. Пам’ятки архітектури 

України в стилі класицизм 

1 3 4 

1.5. Модернізм та конструктивізм в архітектурі. 

Архітектурний модерн в Україні 

1 7 8 

1.6. Хай-тек 1 3 4 

1.7. Сучасне проектування – стилі та напрями: 

деконструктивізм, кінетична та органічна архітектура 

1 7 8 

Розділ 2. Перший етап проекту – підготовчий 

(інформаційний) 

4 4 8 

2.1. Проектна діяльність. Макет  4 - 4 

2.2. Завдання для проектування: 

- визначення функціональних вимог; 

- визначення естетичного образу та стилю; 

- планування архітектурного простору 

- 4 4 

Розділ 3. Другий етап проекту – пошуковий (графічне 

проектування) 

3 9 12 

3.1. Основні закони лінійної та повітряної перспективи  1 3 4 

3.2. Графічне проектування: ескіз об’єктів архітектурного 

макетування 

1 3 4 

3.3. Графічне проектування: креслення плану розподілу 

архітектурного простору  

1 3 4 

Розділ 4. Третій етап проекту – основний 

(макетування) 

- 64 64 

4.1. Організація площини макету - 4 4 

4.2. Макетування основних архітектурних форм - 24 24 

4.3. Організація ландшафту - 12 12 

4.4. Макетування малих архітектурних форм - 24 24 

Розділ 5. Четвертий етап проекту – завершальний  - 8 8 

5.1. Підготовка до захисту проектів - 4 4 

5.2. Захист проектів - 4 4 

Підсумок - 2 2 

Разом 17 127 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 

Ознайомлення з планом гуртка на навчальний рік. Правила поведінки в 

колективі. Правила безпеки. Організаційні питання. Проектна діяльність. 

 

Розділ 1. Архітектурні стилі (48 год.) 

1.1. Романський стиль в архітектурі. Фортеці України (8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

романського стилю в архітектурі; пам’ятками архітектури України в 

романському стилі. 

Практична частина. Перегляд зразків романської архітектури. 

Індивідуальна робота над аплікацією «Середньовічний замок». 

1.2. Готичний стиль в архітектурі. Пам’ятки готичних храмів в України 

(8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

готичного стилю в архітектурі; пам’ятками готичних храмів в Україні 

Практична частина. Перегляд зразків готичної архітектури. Індивідуальна 

робота над витинанкою «Готична троянда». 

1.3. Архітектура епохи Ренесансу, бароко. Українське бароко в 

архітектурі (8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з пам’ятками архітектури Ренесансу; 

основними особливостями стилю бароко; пам’ятками архітектури України в 

стилі бароко. 

Практична частина. Перегляд зразків архітектури Ренесансу. Робота над 

створенням орнаменту в стилі бароко. 

1.4. Класицизм в архітектурі. Пам’ятки архітектури України в стилі 

класицизм (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

архітектури класицизму; пам’ятками архітектури України. 

Практична частина. Перегляд зразків архітектури в стилі класицизм. 

Робота над начерками портику архітектурних споруд в стилі класицизм. 

1.5. Модернізм та конструктивізм в архітектурі. Архітектурний модерн 

в Україні (8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними характеристиками 

архітектури в стилі модерн; особливостями конструктивізму; пам’ятками 

модерну в Україні. 
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Практична частина. Перегляд зразків архітектури в стилі модерн та 

конструктивізм. Індивідуальна робота на тему: «Огорожа та ворота в стилі 

модерн» (техніка на вибір учня). 

1.6.  Хай-тек (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями архітектурного 

стилю «хай-тек» та пам’ятками архітектури. 

Практична частина. Перегляд зразків архітектури в стилі «хай-тек». Робота 

над начерками архітектурних споруд в стилі «хай-тек». 

1.7. Сучасне проектування – стилі та напрями: деконструктивізм, 

кінетична та органічна архітектура (8 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з особливостями сучасного 

проектування. 

Практична частина. Перегляд зразків деконструктивізму, кінетичної та 

органічної архітектури. Аналіз зразків. «Мозковий штурм» на тему: «Моя модель 

динамічної архітектурної споруди». Виконання ескізів, що відтворюють задум. 

 

Розділ 2. Перший етап проекту – підготовчий (інформаційний) (8 год.) 

2.1. Проектна діяльність. Макет (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основами проектної діяльності, 

етапами проектування та макетування. 

2.2. Завдання для проектування: визначення функціональних вимог, 

естетичного образу та стилю об’єкту макетування; планування архітектурного 

простору (4 год.) 

Практична частина. Робота над оформленням портфоліо проекту. 

Створення нотаток щодо основних функціональних та естетичних характеристик 

об’єкту макетування. 

 

Розділ 3. Другий етап проекту – пошуковий (графічне проектування) 

(12 год.) 

3.1. Основні закони лінійної та повітряної перспективи (4 год.) 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними законами лінійної та 

повітряної перспективи щодо передачі глибини простору. 

Практична частина. Перегляд зразків лінійної та повітряної перспективи. 

Виконання начерків за законами лінійної перспективи чотирьохкутних 

геометричних фігур як основи архітектурних форм. 

3.2. Графічне проектування: ескіз об’єктів архітектурного макетування 

(4 год.) 
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Теоретична частина. Повторення основних принципів композиції в 

дизайні: пропорції, статика й динаміка, симетрія й асиметрія, контраст та нюанс, 

вертикаль та горизонталь, композиційний центр, рівновага. 

Практична частина. Перегляд зразків основних принципів композиції в 

дизайні. Робота над ескізами об’єктів архітектурного макетування з 

застосуванням основних законів лінійної перспективи. 

3.3. Графічне проектування: креслення плану розподілу архітектурного 

простору (4 год.) 

Теоретична частина. Перегляд зразків планування. Елементарні поняття 

планування архітектурного простору на кресленнях. 

Практична частина. Робота над кресленнями планування основного 

архітектурного об’єкту макетування, ландшафту та малих архітектурних форм. 

 

Розділ 4. Третій етап проекту – основний (макетування) (64 год.) 

4.1. Організація площини макету (4 год.) 

Практична частина. Відтворення плану креслення з розподілу 

архітектурного простору на базову поверхню макетування. 

4.2. Макетування основних архітектурних форм (24 год.) 

Практична частина. Робота над макетом основної архітектурної форми 

(споруди). Встановлення на базову поверхню макетування. 

4.3. Організація ландшафту (12 год.) 

Практична частина. Робота над макетуванням ландшафту. 

4.4. Макетування малих архітектурних форм (24 год.) 

Практична частина. Робота над макетуванням малих архітектурних форм. 

Встановлення на базову поверхню макетування. 

Розділ 5. Четвертий етап проекту – завершальний (8 год.) 

5.1. Підготовка до захисту проектів (4 год.) 

Практична частина. Робота над завершенням формування портфоліо та 

макету проекту. 

5.2. Захист проектів (4 год.) 

Практична частина. Захист проектів на конкурсній основі. 

Підсумок (2 год.) 

Виставка учнівських робіт. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

- основні характеристики архітектурних стилів; 

- послідовність проектної діяльності; 
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- основні закони лінійної та повітряної перспективи; 

- значення ескізного малюнка в проектній діяльності; 

- основи композиції в дизайні. 

Вихованці мають вміти: 

- аналізувати особливості архітектурних стилів; 

- відтворювати основні характеристики споруд в різних архітектурних 

стилях; 

- формувати портфоліо проекту; 

- застосовувати на практиці основні закони лінійної та повітряної 

перспективи; 

- створювати пошукові ескізи та креслення об’єкту макетування; 

- за пошуковими ескізами відтворювати творчий задум на базову 

поверхню макетування; 

- відстоювати власну думку та аргументувати творчий задум 

Вихованці мають набути досвід: 

- організації проектної діяльності; 

- комплексної архітектурної творчості. 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА 
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2. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник. – М., 2004. – 288 с. 

3. Кудряшев К.В. Архитектурная графика : учебное пособие / К.В. 

Кудряшев. – М., 2004. – 312 с. 

4. Михайлов С. Основы дизайна : учебник по специальности «Дизайн архи-

тектурной среды» / С. Михайлов, Л. Кулеева. – М. : Наука, 2002. – 260 с. 

5. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна / О.И. Нестеренко. – М. 

: АСТ,1998. – 315 с. 

6. Основи дизайну архітектурного середовища : підручник / Тімохін В.О. 

та ін. – К. : КНУБА, 2010. – 400 с. 

7. Стародубцева Л.В. Архітектура постмодернізму: Історія, теорія, 

практика : посібник для студ. архітектурних спец. вузів. – К. : Спалах, 1998. – 

207 с. 

8. Теорія сучасної архітектури [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://arch-vydav.blogspot.com/ 

9. Ткачев В.Н. Архитектурный дизайн (функциональные и 

художественные основы проектирования) : учебное пособие / В.Н. Ткачёв. – М. : 

Архитектура-С, 2006. – 352 с. 
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10. Тименко В.П. Початкова дизайн-освіта: готовність учителя до 

художньої праці з обдарованими учнями : монографія / В.П. Тименко. – Київ, 

2012. – 392 с. 

11. Френсис Д.К. Дизайн интерьера : иллюстрирований справочник / Д.К. 

Френ-сис. – Харьков, 2007. – 336 с. 

12. Че6ркес Б.С. Архітектура сучасності (остання третина XX – поч. XXI 

століть) : навчальний посібник / Б.С. Черкес, С.М. Лінда. – Л. : Вид-во Львівської 

політехніки, 2010. – 384с. 

13. Шаповал Н.Г. Прикладна теорія архітектурної композиції : навчальний 

посібник / Н.Г. Шаповал. – К. : КНУБА, 2000. – 372 с. 

14. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование : учебное 

пособие / В.Т. Шимко. – М., 2005. – 160 с. 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ГУРТКА  

ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 «ПАТРІОТ УКРАЇНИ» 

3 роки навчання 

 

 Кравченко Ольга Ігорівна 

Тягнирядно Денис Артурович,  

КЗ КОР «Центр творчості дітей 

та юнацтва Київщини» 

м. Біла Церква 

Київська обл. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

На сучасному розвитку України питання національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді постає особливо гостро. Проблеми низької 

сформованості патріотичної свідомості громадян приводить до розколу 

суспільних думок щодо виконання громадянського та конституційного 

обов’язку із захисту демократичних засад української державності.  

Особливої уваги у вирішенні проблем позашкільної освіти набувають 

питання становлення патріотичного громадянина, модернізація стратегій 

підготовки боєздатних, професійних, мотивованих, модернізованих Збройних 

Сил України, шляхом формування у молоді моральних, духовних, 

психологічних, фізичних якостей.  

В основу Програми покладено ідею розвитку української державності як 

консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації вцілому. 
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Навчальна програма гуртка військово-патріотичного виховання 

побудована на основі компетентнісного та діяльнісного підходів. Передбачена 

реалізація у гуртках, секціях, творчих об’єднаннях військово-патріотичного 

напряму та спрямована на вихованців віком 14-17 років. 

Метою навчальної програми є формування базових компетентостей, 

утвердження у свідомості та почуттях особистості патріотичних цінностей, 

підвищення престижу військової служби, формування та розвиток повноцінної 

особистості, гармонійної людини, патріота Батьківщини засобами спортивного 

туризму, військової справи, основ долікарської підготовки.  

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у закладах 

позашкільної освіти розроблена відповідно до Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 

рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у закладах 

позашкільної освіти. 

Основними завданнями даної програми є: 

- виховання підростаючого покоління фізично здоровим, міцним, 

загартованим; 

-  формування почуття патріотизму, свідомого ставлення до питань 

особистої та громадської безпеки; 

-  засвоєння теоретичних знань та розвиток практичних навичок 

поведінки в екстремальних ситуаціях. 

В основу навчальної програми покладено реалізацію діяльнісного та 

компетентнісного підходів. Тому навчальна програма забезпечує формування 

таких компетентностей вихованців (відповідно до Концепції нової української 

школи): 

- пізнавальна, спрямована на оволодіння знаннями з історії, географії, 

краєзнавства, етнології, топографії, українознавства, культури мовлення, 

медицини, туризму,різноманітних видів спорту та бойових єдиноборств, 

військової справи, фізичної культури, тощо; 

- інформаційно-цифрова, спрямована на застосування інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією, в публічному просторі та приватному спілкуванні, оволодіння 

навичками безпеки в інтернеті; 

- творча, спрямована на формування творчих здібностей і творчої 

активності особистості, системно-логічного, критичного і просторового 

мислення; на вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з 

метою підвищення національної свідомості та захисту інтересів держави; 
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- соціальна, спрямована на формування кращих особистісних якостей, 

розвиток культури праці, досягнення високого рівня освіченості та вихованості, 

моральний, духовний, фізичний та інтелектуальний розвиток; 

- практична, спрямована на розвиток знань, вмінь та навичок 

спортивного туризму,військової справи, занять фізичною культурою і 

спортом,надання долікарської допомоги, виживання в екстремальних ситуаціях. 

Навчальна програма розрахована на дітей середнього та старшого 

шкільного віку, реалізується в гуртках військово-патріотичного напряму 

позашкільної освіти і передбачає 3 роки навчання у групах основного рівня: 

1-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень; 

3-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень. 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. 

За необхідності, в установленому порядку, керівник гуртка може внести зміни до 

кількості годин у межах кожного року навчання. Враховуючи інтереси 

вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, 

керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять 

(залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних 

навичок), враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними 

планами. 

Усі заняття в гуртку спрямовані на поглиблення знань вихованців, 

розширення їх кругозору, виховання загальнолюдських цінностей, формування 

світогляду громадян незалежної демократичної держави, сповнених 

національної гідності та поваги до інших народів. 

Програма гуртка направлена на використання елементів козацької 

педагогіки та спортивного туризму, використання досвіду наших предків по 

вихованню підростаючого покоління, використання сучасних технологій 

виховання. 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Розділ, тема 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ 2 1 3 

Розділ 1. Історико-краєзнавчий розділ 30 27 57 

1.1. Історія рідного краю. Пам’ятки історії та 

культури. Новітня історія.  
6 3 9 

1.2. Історія українського козацтва. Духовні цінності 

запорізьких козаків 
12 9 21 
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1.3. Відродження військово-спортивного мистецтва 

українського козацтва 
9 6 15 

1.4. Культура та побут українців, обряди, традиції та 

звичаї українського народу  
3 9 12 

Розділ 2. Медична підготовка 6 15 21 

2.1. Правила санітарії та гігієни. 3 3 6 

2.2. Долікарська допомога 3 12 15 

Розділ 3. Загальнотуристська підготовка 16 20 36 

3.1. Історія розвитку та сучасний стан туризму. 

Правила проведення туристських подорожей з 

учнівською та студентською молоддю України 

2 - 2 

3.2. Загальнотуристське спорядження 2 2 4 

3.3. Організація табору. Харчування в поході 2 2 4 

3.4. Основи тактики і техніки туризму. Подолання 

простих пішохідних перешкод 
7 13 20 

3.5. Пересування в поході. Загальні вимоги щодо 

безпеки в туристських походах. Страховка 
3 3 6 

Розділ 4. Військова підготовка 11 23 34 

4.1. Основи захисту Вітчизни 6 - 6 

4.2. Загальновійськова підготовка 3 16 18 

4.3. Вогнева підготовка 3 7 10 

Розділ 5. Основи цивільного захисту 2 - 2 

Розділ 6. Військова топографія 9 18 27 

6.1. Місце і роль військової топографії та її 

застосування у бойовому мистецтві 
2 - 2 

6.2. Топографічні карти, їх застосування у військах 2 2 4 

6.3. Вимірювання по карті 1 4 5 

6.4. Читання топографічних карт 2 4 6 

6.5.Аерознімки місцевості. Використання карт і 

аерознімків 
2 2 4 

6.6.Орієнтування на місцевості - 6 6 

Розділ 7. Фізична підготовка 3 24 27 

Розділ 8. Систематизація фото та відео матеріалу. 

Фото та відео редактори 
- 6 6 

Підсумок 3 - 3 

Разом  82 134 216 

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож Поза сіткою годин 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (3 години) 

Теоретична частина. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. 

Правилами безпеки життєдіяльності під час занять, екскурсій та змагань. 

Правила поведінки в навчальному кабінеті, спортзалі, спортивному майданчику, 

у навчальному закладі. Правила дорожнього руху. Правила проведення 

туристських подорожей та екскурсій з учнівською та студентською молоддю. 

Практична частина. Тренінгові вправи на знайомство гуртківців. 
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Розділ 1. Краєзнавчий розділ (57 годин) 

1.1. Історія рідного краю. Пам’ятки історії та культури. Новітня 

історія (9 годин) 

Теоретична частина. Знайомство з рідним селом, містом, історією його 

виникнення, існування. Перекази старожилів. Міфи та легенди. Етнографічні 

особливості. Видатні особистості – вихідці із нашого краю. Збір цікавого 

історико-етнографічного матеріалу. Розкриття «білих плям історії» свого краю. 

Рідний край в роки незалежності. Наслідки «Революції гідності» та АТО. 

Практична частина. Проведення екскурсій та походів з активним 

способом пересування. 

1. 2. Історія українського козацтва. Духовні цінності запорізьких 

козаків (21 година) 

Теоретична частина. Вивчення побуту, місця проживання запорозьких 

козаків. Гетьманські столиці України. Поняття «козак», його морально-

психологічна суть. . Родинні свята. Козацькі думи, пісні, музика й танці. 

Козацьке побратимство, Кодекс лицарської звитяги та лицарської честі. 

Історична література, думи, перекази, міфи, пісні, приказки та прислів’я про 

козаків. Видатні козацькі полководці. Історія місцевих козацьких осередків або 

інших учасників визвольних змагань за волю і незалежність України Мати–

Берегиня роду. Значення християнської віри для козаків – служити Богові, 

Батьківщині, Ближньому 

Практична частина. Святкування Покрови Пресвятої Богородиці. 14 

жовтня – День українського козацтва. Участь у інших державних та 

національних святах. Проведення фестивалів, екскурсій та туристсько-

краєзнавчих подорожей з активним способом пересування. 

1.3. Відродження військово-спортивного мистецтва українського 

козацтва (15 годин) 

Теоретична частина. Найкращі риси козаків: вірність і відданість, 

здатність до незламної дружби, відстоювання особистої свободи та свободи 

народу. Виховання прагнення розвинути в собі силу і дух, міцний фізичний гарт. 

Елементи загартування організму. Самоврядування.  

Народні ігри та забави. Історичні витоки козацьких єдиноборств та їх 

основні види.  

Практична частина. Козацькі забави. Вивчення дитячих ігор за змістом 

збірника українських народних дитячих ігор «Котилася торба», упорядник О. С. 

Яремійчук.  К: «Веселка», 1990 р. (інші видання). Огляди-змагання військово-

спортивного вишколу. Співпраця з козацькими, військовими, патріотичними 
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громадськими організаціями та об’єднаннями, товариствами сприяння обороні 

України (ТСОУ). 

1.4. Культура та побут українців, обряди, традиції та звичаї 

українського народу (12 годин) 

Теоретична частина. Основи пошуково-дослідницької роботи. Обрядові 

свята кожної пори року: колядки, щедрівки, зажинки, обжинки, першої борозни, 

веснянки. Свято Андрія, Різдва (вертеп), Меланки тощо. 

Практична частина. Участь у концертах, фестивалях, виставах. 

Проведення вечорниць. Участь у розробці сценаріїв народних, церковних та 

державних свят. 

 

Розділ 2. Медична підготовка (21 година) 

2.1. Правила санітарії та гігієни (6 годин) 

Теоретична частина. Гігієна учасника походу та її значення для 

збереження здоров’я та успішного проведення походу.  

Допомога при отруєннях і захворюваннях підчас походу. Знезаражування 

води. 

Переломи та перша допомога. Накладання шини.  

Практична частина. Надання першої допомоги при різних умовних 

травмах. Передпохідне складання аптечки. 

2.2. Долікарська допомога (15 годин) 

Теоретична частина. Загальне уявлення про анатомію людини. 

Поняття про рану. Види ран та кровотеч. Накладання пов’язок. Накладання 

кровоспинного джгута. Перша допомога при тепловому і сонячному ударах, 

ураженні електричним струмом. Правила транспортування потерпілих при 

різноманітних ушкодженнях та пораненнях.  

Практична частина. Накладання пов’язок. Накладання кровоспинного 

джгута. Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях 

та пораненнях. Виготовлення нош з підручних засобів та матеріалів 

 

Розділ 3. Загальнотуристська підготовка (36 годин) 

3.1. Історія розвитку та сучасний стан туризму. Правила проведення 

туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України 

(2 години) 

Теоретична частина. Історія виникнення та розвитку туризму. Види 

туризму. Історія спортивного туризму в Україні. Досягнення видатних 

вітчизняних та зарубіжних спортсменів-туристів, альпіністів, мандрівників. 
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Спортивний туризм на сучасному етапі розвитку України. Особливості та історія 

розвитку обраного виду туризму. 

Ознайомлення з Правилами проведення туристських подорожей з 22н.22 

опікою та студентською молоддю України.  

3.2. Загальнотуристське спорядження (4 години) 

Теоретична частина. Роль туристського спорядження для успішного 

проведення походів. Види туристського спорядження (спеціальне, індивідуальне 

та групове тощо).  

Індивідуальне спорядження. Рюкзаки. Теплоізоляційні килимки. Спальні 

мішки. Одяг та взуття для туристського походу. Інше індивідуальне 

спорядження.  

Мотузки (основні та допоміжні), особливості їх використання. Карабіни. 

Страхувальні системи. 

Практична частина. Укладання рюкзака. Підбір спорядження.  

3.3. Організація табору в туристському поході. Харчування в поході (4 

години) 

Теоретична частина. Поняття про бівуак. Вимоги до місця табору 

(безпека, наявність джерел питної води, палива, можливість розташування 

наметів). 

Порядок дій окремих учасників та групи при влаштуванні табору.  

Види вогнищ. Розпалювання вогнища. Вимоги протипожежної безпеки 

при влаштуванні вогнища. 

Загальні відомості про організацію харчування в туристському поході. 

Приготування їжі в умовах походу. Кострове приладдя, туристський посуд. 

Особливості підбору продуктів для пішохідного туристського походу. 

Практична частина. Встановлення та збирання намету. Організація 

вогнища. Розпалювання вогнища.  

3.4. Основи тактики і техніки туризму. Подолання простих 

пішохідних перешкод (20 годин) 

Теоретична частина. Лінійна, кільцева та радіальна схеми побудови 

маршруту. Розробка запасних та аварійних варіантів. Теми руху залежно від 

умов походу. Режим дня та рух. Розвідка шляху. Рух стежками. Рух по схилах 

(трава, осип). Вибір місця броду, порядок проходження, способи страховки, 

вибір виду переправ.  

Практична частина. Розробка плану-графіка проходження основних і 

запасних варіантів маршруту. Організація і проведення розвідки на маршруті. 

Вироблення навичок руху. Вироблення навичок подолання перешкод. 

Подолання простих природніх перешкод у брід та за допомогою мотузки. Робота 
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з льодорубом. Спуск дюльфером. В’язання вузлів, організація спуску по-

спортивному, підйому по-спортивному, траверс. Спуск дюльфером. Організація 

переправи, наведення перил, переправа вбрід. Відпрацювання дій страхуючого 

при зриві.  

3.5. Пересування в поході. Загальні вимоги щодо безпеки в туристських 

походах. Страховка (6 годин) 

Теоретична частина. Рух групи в поході. Залежність швидкості руху від 

рельєфу, характеру місцевості, наявності перешкод. Обрання швидкості руху.  

Забезпечення безпеки під час руху в поході. Фактори небезпеки в 

туристському поході (природні, антропогенні). Забезпечення безпеки під час 

подолання простих перешкод (яри, канави, ділянки густого лісу чи чагарника, 

круті схили). 

Організація страховки при подоланні перешкод. Вимоги щодо 23н.23 

опір23ності страховки. Види страховок. Самостраховка в різних умовах. 

Страховка.  

Практична частина. Подолання простих перешкод. Забезпечення 

гімнастичної страховки. Одягання 23н.23 опір23еогр системи. 

 

Розділ 4. Військова підготовка (34 години) 

4.1. Основи захисту Вітчизни (6 години) 

Теоретична частина. Героїчні сторінки минулого рідного краю. 

Конституція України та закони України про призначення Збройних Сил та інших 

військових формувань України.  

Товариство сприяння обороні України – оборонно-патріотична організація 

українського народу. Державна та військова символіка України. 

4.2. Загальновійськова підготовка (18 годин) 

Теоретична частина. Поняття про військові статути. Військові звання і 

знаки розрізнення. Суть та значення військової дисципліни. Строї та їх елементи. 

Попередня та виконавча команди. Стройове положення. Виконання військових 

команд. 

Практична частина. Виконання команд «Ставай», «Рівняйсь», «Струнко», 

«Вільно». Виконання стройових прийомів. Виконання стройової пісні. 

4.3. Вогнева підготовка (10 годин) 

Теоретична частина. Загальна будова пневматичної гвинтівки, її 

опіристика та принцип дії. Заходи безпеки під час стрільби.  

Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки при стрільбі з 

гвинтівки та їх усунення. Вибір точки прицілювання. 
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Практична частина. Основи стрільби з пневматичної гвинтівки. Помилки 

при стрільбі з гвинтівки та їх усунення. Вибір точки прицілювання. 

Виконання стрільби з пневматичної гвинтівки. Відпрацювання елементів 

прицілювання. 

 

Розділ 5. Основи цивільного захисту (2 години) 

Теоретична частина. Науково-правова база цивільного захисту України. 

Організаційна структура цивільного захисту України  

 

Розділ 6. Військова топографія (27 годин) 

6.1. Місце і роль військової топографії та її застосування у бойовому 

мистецтві (2 години) 

Короткі відомості про військову топографію. Завдання і методи військової 

топографії. Поняття про топографію і геодезію. Історія військової топографії, її 

застосування у бойовому мистецтві. Перші графічні зображення місцевості.  

6.2. Топографічні карти, їх застосування у військах (4 години) 

Теоретична частина. Основні різновиди карт. Особливості 

картографічного зображення. Топографічні і спеціальні карти. 

Класифікація і призначення топографічних карт. Математична основа 

побудови карти. Геометрична суть картографічного зображення. Похибки в 

картографічних проекціях. Опорні геодезичні сітки. 

Проекція карт. Проекція карт масштабів 1:25000 – 1:500000. Проекція 

карти масштабу 1:1000000. 

Практична частина. Вивчення тактичних і оперативних карт згідно з 

масштабами 

6.3. Вимірювання по карті (5 годин) 

Теоретична частина. Вимірювання відстаней і площ. Масштаб карти. 

Вимірювання ліній по карті. Поправки у відстані на нахил і хвилястість ліній. 

Найпростіші способи вимірювання площ. 

Практична частина. Визначення прямокутних і географічних координат 

об’єктів. Нанесення на карту об’єктів за заданими географічними і 24н.24 

опірними координатами. Визначення дирекцій них куті. Побудова профілів. 

Вимірювання площ за картами. 

6.4. Читання топографічних карт (6 годин) 

Теоретична частина. Система умовних позначень на картах. Принципи 

побудови і застосування на картах умовних позначень. Види умовних позначень. 

Кольорове оформлення карт. Пояснювальні підписи і цифрові позначення. 

Загальні правила читання карт. 
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Зображення рельєфу на картах. 

Зображення водних об’єктів. 

Зображення рослинності і ґрунтів. 

Зображення дорожньої сітки, кордони і огородження. Геодезичні пункти і 

окремі місцеві предмети-орієнтири. 

Практична частина. Вправи з вивчення і запам’ятовування умовних 

топографічних позначень. Комплексні вправи з читання топографічної карти. 

Контрольний топографічний диктант. Вправи на читання рельєфу по карті. 

6.5. Аерознімки місцевості. Використання карт і аерознімків (4 години) 

Теоретична частина. Види і особливості аерознімків. Аерознімки як 

розвідувально-вимірювальні документи використання аерознімків у військах. 

Поняття про фотодокументи.  

Прив’язка аерознімка до карти. Визначення масштабу планового 

аерознімку. Перенесення об’єктів з аерознімка на карту.  

Дешифрування аерознімків. Демаскуючі ознаки. Способи дешифрування 

аерознімків. 

Практична частина. Вирішення завдань на визначення масштабу 

аерознімка. Визначення відстаней за плановим аерознімком. Робота з 

аерознімком у полі. Читання аерознімка і визначення топографічних об’єктів. 

Тактичні ігри у приміщенні та на місцевості. 

6.6. Орієнтування на місцевості (6 годин) 

Практична частина. Визначення розміру свого кроку. Окомірне 

вимірювання відстаней н місцевості. Вивчення рідинного компасу і робота з ним. 

Перенесення знаків КП на чисту карту.  

Рух по азимуту у заданому напрямку. Складання схеми руху. Рух по 

азимутальному маршруту з 6-8 контрольними пунктами.  

Обов’язки командирів підрозділів із забезпечення орієнтування та 

цілеуказання на полі бою. 

Тактичні ігри з елементами орієнтування 

 

Розділ 7. Фізична підготовка (27 годин) 

Теоретична частина. Поняття про фізичну культуру та спорт як складові 

системи фізичного виховання. Режим дня та його значення. Гартування. 

Позитивні та негативні чинники фізичного розвитку дитини.  

Практична частина. Загальна фізична підготовка. Вправи на розвиток 

швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності. 
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Розвиток швидкості. Човниковий біг, біг із прискоренням, біг на короткі 

відстані з максимальною швидкістю, рухливі ігри та естафети, які вимагають 

швидкості дій тощо. 

Розвиток сили. Вправи з використанням маси власного тіла (підтягування, 

віджимання, присідання, стрибки тощо); вправи з використанням маси предметів 

(штанга, гирі, гантелі, набивні м’ячі тощо); вправи з використанням опору (опір 

партнера, 26н.26 опір, опір еластичних матеріалів, опір навколишнього 

середовища тощо); вправи на силових тренажерах;ізометричні вправи (відсутня 

механічна робота). 

Розвиток витривалості.  

Розвиток гнучкості. Динамічні вправи: активні (нахили, махи тощо); 

пасивні (за допомогою партнера). Статичні вправи (збереження нерухомого 

положення тіла за умов максимальної амплітуди). 

Розвиток спритності. Біг з перешкодами; вправи на рівновагу в русі і в 

статичному положенні. Вправи під час бігу. Стрибки. Метання. Загально 

розвиваючі вправи з предметами. Гімнастичні та акробатичні вправи. 

Вправи з незвичних вихідних положень. Асиметричні рухи. Дзеркальне 

виконання вправ. Вправи з різним м’язовим напруженням.  

Спортивні та рухливі ігри. 

 

Розділ 8. Систематизація фото та відео матеріалу (6 годин) 

Практична частина. Робота з матеріалом зібраним в експедиціях, походах, 

на святах концертах, фестивалях, обрядових дійствах, вишколах, майстер-класах 

тощо. 

Підсумок (3 години) 

Теоретична частина. Аналіз діяльності роботи гуртка у навчальному 

році. Завдання на канікулярний період. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- основні питання історії України, козацтва і рідного краю; 

- культуру та побут українців; 

- обряди і звичаї українського народу, церковні і народні свята; 

- історичні та культурні пам’ятки рідного краю; 

- видатних діячів українського козацтва, культури, науки і мистецтва; 

- основи дитячого самоврядування; 

- основні аспекти спортивних єдиноборств, туризму, спортивного та 

туристського орієнтування; 
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- основи стройової підготовки; 

- правила та види стрільби із пневматичної зброї; 

- види техніко-тактичних дій на місцевості; 

- основи інформаційних технологій; 

- ризики, що виникають при користуванні комп’ютерами та 

комп’ютерними мережами; 

- основи надання долікарської допомоги, проведення рятувальних робіт; 

- санітарно-гігієнічні норми; 

- правила безпеки життєдіяльності учнів під час занять, екскурсій та 

змагань; 

- правила проведення туристських подорожей з учнівською та 

студентською молоддю України (наказ Міністерства освіти і науки України від 

24.03. 2006 р. № 237, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 червня 

2006 р. за № 660/2534). 

Вихованці повинні вміти та застосовувати: 

- працювати з різними джерелами інформації; 

- працювати з фото та відео редакторами; 

- збирати, фіксувати народознавчі матеріали; 

- проводити спостереження за природою, орієнтуватись на місцевості; 

- освоїти елементи народних єдиноборств; 

- подавати команди та діяти в строю;  

- стріляти із пневматичної зброї; 

- користуватись засобами індивідуального захисту; 

- облаштовувати привали, табори, біваки; 

- готувати страви національної кухні; 

- розподіляти обов’язки у групі залежно від завдань; 

- брати участь в концертах, фестивалях, виставках, народознавчих 

заходах; 

- надавати першу медичну допомогу; 

- готувати творчі роботи. 

У вихованців мають бути сформовані компетенції: 

- пізнавальні – набути досвіду з історії рідного краю, ознайомити з 

видатними особистостями, побутом запорізьких козаків; знати сутність, 

розуміти й уміти різними способами знезаражувати воду; знати правила надання 

долікарської допомоги; знати сторони горизонту та способи орієнтування на 

місцевості. 
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- творча – розвинути творчі здібності, критичне і просторове мислення; 

вміти генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою 

підвищення національної свідомості та захисту інтересів держави. 

- соціальна – розвинути кращі особистісні моральні, духовні, фізичні та 

інтелектуальні якості; дружньо ставитися до оточуючих, працювати колективно, 

бути цілеспрямованим та доброзичливим. 

- практична – розвинути знання, вміння та навички організації страховки 

і самостраховки учасників походу; догляду за спорядженням; військової справи, 

занять фізичною культурою і спортом, надання долікарської допомоги; вміти 

орієнтуватися на місцевості. 

 

Основний рівень, 2-й рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ 2 1 3 

Розділ 1. Історико-краєзнавчий розділ 21 24 45 

1.1. Історія України 6 3 9 

1.2. Вивчення історії Збройних сил України 9 6 15 

1.3. Відродження військово-спортивного мистецтва 

українського козацтва 
3 9 12 

1.4. Культура та побут українців, обряди, традиції та 

звичаї українського народу 
3 6 9 

Розділ 2. Медична підготовка 6 15 21 

2.1. Правила санітарії та гігієни. 3 3 6 

2.2. Долікарська допомога 3 12 15 

Розділ 3. Загальнотуристська підготовка 11 29 40 

3.1. Загальнотуристське спорядження 2 2 4 

3.2. Організація бівуака. Харчування в поході 3 6 9 

3.3. Техніка та тактика спортивного туризму 6 21 27 

Розділ 4. Військова підготовка 12 30 42 

4.1. Основи захисту Вітчизни 3 - 3 

4.2. Загальновійськова підготовка 6 18 24 

4.3. Вогнева підготовка 3 12 15 

Розділ 5. Цивільній захист та безпека 

життєдіяльності 
2 4 6 

Розділ 6. Військова топографія 7 13 20 

6.1.Поняття про помилки вимірів 2 - 2 

6.2. Топографічні карти, їх застосування у військах 2 4 6 

6.3. Тактична підготовка. Вивчення місцевості 

командиром підрозділу 
2 4 6 

6.4. Орієнтування на місцевості 1 5 6 
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Розділ 7. Фізична підготовка 3 27 30 

Розділ 8. Систематизація фото та відео матеріалу. 

Фото та відео редактори 
- 6 6 

Підсумок 3 - 3 

Разом 67 149 216 

Багатоденна туристсько-краєзнавча подорож Поза сіткою годин 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (3 години) 

Теоретична частина. Актуалізація знань попереднього року навчання. 

Порядок і план роботи гуртка. Правила безпеки життєдіяльності під час занять, 

екскурсій та змагань. Правила поведінки в навчальному кабінеті, спортзалі, 

спортивному майданчику, у навчальному закладі. Правила дорожнього руху. 

Правила проведення туристських подорожей та екскурсій з учнівською та 

студентською молоддю. 

Практична частина. Тренінгові вправи на знайомство з новими 

гуртківцями. 

 

Розділ 1. Історико-краєзнавчий розділ (45 годин) 

1.1. Історія України (9 годин)  

Теоретична частина. Стародавня історія України: поява та розселення 

людей на території України. Кочовики за раннього залізного віку. Перші писемні 

згадки про давніх слов’ян. Розселення племен трипільської культури на території 

України.  

Виникнення та розквіт Київської Русі. Київська Русь за часи 

роздробленості. Українські землі у складі Великого князівства Литовського. 

Українські землі у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ століть. 

Національно-визвольна війна українського народу середини 17 століття. 

Українська земля у 18 столітті. Історія України 19 століття. 

Практична частина. Проведення екскурсій та туристсько-краєзнавчих 

подорожей з активним способом пересування. Збір фото та відео матеріалу. 

1.2. Вивчення історії Збройних сил України (15 годин) 

Теоретична частина. Основні етапи розвитку українського війська. 

Призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій 

слов’янського війська та війська княжої доби.  

Українське військо періоду козаччини. Організація, озброєння та тактичні 

прийоми козацького війська. Діяльність український військових формувань під 

час першої світової війни та національно-визвольної боротьби українського 
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народу. Боротьба українського народу проти фашизму та національно-визвольна 

боротьба на Україні під час другої світової війни. 

Збройні Сили України на сучасному етапі. Структура воєнної організації 

держави. 

Практична частина. Проведення екскурсій до краєзнавчого музеїв, музеїв 

військово-історичного профілю, військового комісаріату, військових частин, 

полігонів. 

1.3. Відродження військово-спортивного мистецтва українського 

козацтва (12 годин) 

Теоретична частина. Найкращі риси воїнів-козаків. Народні ігри та 

забави.  

Практична частина. Основи козацьких єдиноборств: тренування в системі 

«Бойовий гопак», «Спас», боротьба «Навхрест», «Пластун» тощо. Огляд-

змагання військово-спортивного вишколу. 

1.4. Відродження народних мистецьких традицій (9 годин) 

Теоретична частина. Пошуково–дослідницька робота: поселення та 

житло, транспорт і засоби пересування, домашні промисли та ремесла, одяг та 

зброя. Особливості козацького фольклору: казки, легенди, оповідки, балади, 

думи, героїчний епос. 

Практична частина. Виконання творів козацького фольклору. Участь у 

концертах, фестивалях, виставах. 

 

Розділ 2. Медична підготовка (21 година) 

2.1. Правила санітарії та гігієни (6 годин) 

Теоретична частина. Гігієна учасника походу та її значення для 

збереження здоров’я та успішного проведення походу.  

Допомога при отруєннях і захворюваннях підчас походу. Знезаражування 

води. 

Опорно-руховий апарат. Органи кровообігу. 

Практична частина. Надання першої допомоги при різних умовних 

травмах. Передпохідне складання аптечки. 

2.2. Долікарська допомога (15 годин) 

Теоретична частина. Організм як цілісна система. Кров. Поняття про 

рану. Види ран та кровотеч. Накладання пов’язок. Накладання кровоспинного 

джгута. 

Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та 

пораненнях. 
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Перша допомога при тепловому і сонячному ударах, ураженні 

електричним струмом.  

Долікарська медична допомога при травмах і захворюваннях, що виникли 

внаслідок несприятливих метеорологічних умов. Допомога при ураженні 

блискавкою. Допомога при обмороженні. Допомога при тепловому та/або 

сонячному ударі. 

Долікарська медична допомога при укусах тварин, комах, плазунів, 

отруєнні рослинами, грибами. 

Практична частина. Накладання пов’язок. Порядок проведення штучного 

дихання та непрямого масажу серця. Порядок стискання судин для зупинки 

кровотечі. Накладання кровоспинного джгута. Поняття про переломи і вивихи. 

Види переломів. Іммобілізація кінцівок. Перша допомога при утопленні. 

Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та 

пораненнях. 

Надання долікарської допомоги при різних умовних травмах. 

Транспортування потерпілих з різними видами травм. Накладання «шин». 

Поняття про переломи і вивихи. Види переломів. Іммобілізація кінцівок. 

 

Розділ 3. Загальнотуристська підготовка (40 години) 

3.1. Загальнотуристське спорядження (4 години) 

Теоретична частина. Загальні вимоги до спорядження (вага, надійність, 

компактність). Відповідність спорядження району подорож, її тривалості, часу її 

проведення.  

Групове загальнотуристське спорядження. Намети. Тенти. 

Індивідуальний та груповий ремонтний набір (призначення, склад, 

використання).  

Спеціальне спорядження та його залежність від складності подорожі. 

Практична частина. Складання переліку необхідного спорядження для 

умовного походу. Встановлення тенту. Проведення дрібного ремонту 

спорядження.  

3.2. Організація бівуака в туристському поході. Харчування в поході 

(9 годин) 

Теоретична частина. Складання меню. Залежність між характером 

маршруту, перешкод, інтенсивністю походу (змагань) та меню. 

Зберігання продуктів у поході. Облаштування місця бівуаку, охорона 

природного середовища. Протипожежна безпека. Особливості організації 

бівуаку у водному поході. 
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Продукти, що використовуються в поході. Вимоги до калорійності та 

хімічного складу харчування. 

Режим харчування та водосолевий режим у поході. Калорійність, 

поживність, смакові якості та різноманітність харчування. Використання дарів 

природи. Отруйні та небезпечні рослини (ягоди, гриби тощо). 

Практична частина. Складання меню, розкладки. Розрахунок 

калорійності страв та раціонів. Пакування продуктів.  

3.3. Техніка та тактика спортивного туризму (27 години) 

Теоретична частина. Лінійна, кільцева та радіальна схеми побудови 

маршруту. Розробка запасних та аварійних варіантів. Теми руху залежно від 

умов походу. Режим дня та рух. Розвідка шляху. Рух стежками. Рух по схилах 

(трава, осип). Вибір місця броду, порядок проходження, способи страховки, 

вибір виду переправ.  

Практична частина. Розробка плану-графіка проходження основних і 

запасних варіантів маршруту. Організація і проведення розвідки на маршруті. 

Вироблення навичок руху. Вироблення навичок подолання перешкод. 

Подолання простих природніх перешкод у брід та за допомогою мотузки. 

В’язання вузлів, організація спуску по-спортивному, підйому по-спортивному, 

траверс. Вертикальний спуск за допомогою гальмівного пристрою. Робота з 

льодорубом. Організація переправи, наведення перил, переправа вбрід. 

Відпрацювання дій страхуючого при зриві.  

 

Розділ 4. Військова підготовка (42 години) 

4.1. Основи захисту Вітчизни (3 години) 

Теоретична частина. Діяльність державних товариств сприяння обороні 

України. Громадські організації – спилки ветеранів Великої Вітчизняної війни, 

ветеранів Афганістану. 

Практична частина. Зустрічі з ветеранами, учасниками бойових дій. 

4.2. Загальновійськова підготовка (24 години) 

Теоретична частина. Звання та посади. Порядок звернення до 

начальників, віддання і виконання наказів. 

Практична частина. Начальники та підлеглі, старші та молодші, їх права 

і обов’язки. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів. 

Повороти на місці. Рух стройовим і похідним кроком. Військове 

привітання. 

Вихід зі строю, підхід до начальника, повернення до строю. 

Шикування відділення у розгорнутий і похідний стрій. Перешикування 

відділення з однієї шеренги у дві і навпаки. 



 

33 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

Військове вітання відділення на місці і під час руху. Відповіді відділення 

на привітання і поздоровлення. 

Виконання стройових прийомів. 

Виконання стройової пісні. 

4.3.Вогнева підготовка (15 годин) 

Теоретична частина. Правила техніки безпеки при поводжені зі зброєю. 

Практична частина. Тренування у стрільбі з пневматичної гвинтівки. 

Відпрацювання елементів прицілювання. 

 

Розділ 5. Цивільній захист та безпека життєдіяльності (6 годин) 

Теоретична частина. Принципи та завдання цивільного захисту. Державне 

управління у справах захисту населення у надзвичайних ситуаціях. Надзвичайні 

ситуації т загрози їх виникнення.  

Основи виживання. Оптимальні та екстремальні умови існування людини. 

Моделювання можливих ситуацій. 

Правила поведінки на дорозі. Дорожні знаки. 

Надзвичайні ситуації. Характеристики надзвичайних ситуацій. 

Протипожежна підготовка. Пожежі, небезпека пожеж, чинники ураження різних 

типів пожеж. Первинні засоби пожежогасіння. 

Практична частина. Тренування у використанні засобів індивідуального 

захисту органів дихання.  

Виконання практичних дій з використанням засобів індивідуального 

захисту органів дихання. 

 

Розділ 6. Військова топографія (20 годин) 

6.1. Загальні відомості. Поняття про помилки вимірів (2 години) 

Теоретична частина. Загальні відомості про поверхню Землі. Рівнева 

поверхня. Геоїд. Відвісна лінія. Нормаль. Еліпсоїд. Профіль. 

Види вимірів. Система виміру у топографії та геодезії. Помилки вимірів 

та їх класифікація. 

6.2. Топографічні карти, їх застосування у військах (6 годин) 

Теоретична частина. Принципи побудови й застосування на картах 

умовних позначень. Кольорове оформлення карт. Умовні знаки елементів 

рельєфу. Особливості зображення рельєфу на дрібномасштабних, 

топографічних картах. Загальні правила читання карт. 

Загальні поняття про топографічну зйомку. Окомірна зйомка. Прилади, 

лінійки, компас, планшет. Види окомірної зйомки (площинна, маршрутна). 

Способи визначення відстаней. Прийоми нанесення місцевих предметів і 
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рельєфу на план. Умовні знаки та їх особливості. Складання площ зйомки при 

рекогнисціюванні. Визначення хорових ліній і розвивання території на полігони 

зйомки. 

Практична частина. Комплексні вправи на читання топографічних карт 

різних масштабів. Контрольний топографічний диктант. Креслення умовних 

знаків. Вимірювання відстаней за допомогою кроків, окомірне вимірювання. 

Відпрацювання окремих елементів зйомки. Топографічна зйомка на маршруті 

походу. Складання маршрутної стрічки в масштабі 1:100000. 

6.3. Тактична підготовка. Вивчення місцевості командиром підрозділу 

(6 годин) 

Теоретична частина. Загальні правил вивчення місцевості. Шляхи 

підходу, виходу із району, похідність місцевості, умови водопостачання; 

райони, вигідні для розташування військ, характер доріг, умови орієнтування на 

маршруті тощо. 

Практична частина. Визначення загального характеру місцевості. 

Відкрита, закрита, напівзакрита місцевість. Пересічена місцевість. 

Визначення на карті взаємної видимості точок. Визначення і нанесення на 

карту полів невидимості. Побудова на карті профілів місцевості. 

6.4. Орієнтування на місцевості (6 годин) 

Теоретична частина. Орієнтування за допомогою компаса. Рух по 

азимуту. Спортивне орієнтування. Методи роботи з картою на тренувальному 

занятті і змаганнях. Рух по азимуту з картою. Способи взяття «КП».  

Практична частина. Визначення відстаней, рух по азимуту, вибір шляху 

і подолання його із урахуванням різноманітних факторів. Удосконалення 

тактико-технічних прийомів із врахуванням виду змагань. Ігри і вправи, 

спрямовані на розвиток пам’яті, уваги мислення, закріплення тактико-

технічних прийомів в орієнтуванні.  

 

Розділ 7. Фізична підготовка (30 години) 

Теоретична частина. Інструктажі з техніки безпеки під час занять 

фізичними вправами, тренуваннями у спортивному залі та майданчиках. 

Практична частина. Загальна фізична підготовка. Вправи на розвиток 

швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності. Плавання у басейні та 

відкритих водоймах. 

Розвиток швидкості. Човниковий біг, біг із прискоренням, біг на короткі 

відстані з максимальною швидкістю, рухливі ігри та естафети, які вимагають 

швидкості дій тощо. 
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Розвиток сили. Вправи з використанням маси власного тіла (підтягування, 

віджимання, присідання, стрибки тощо); вправи з використанням ваги предметів 

(штанга, гирі, гантелі, набивні м'ячі тощо); вправи з використанням опору (опір 

партнера, самоопір, опір еластичних матеріалів, опір навколишнього середовища 

тощо); вправи на силових тренажерах; ізометричні вправи (відсутня механічна 

робота). 

 

Розділ 8. Систематизація фото та відео матеріалу (6 годин) 

Практична частина. Робота з матеріалом зібраним в експедиціях, походах, 

на святах концертах, фестивалях, обрядових дійствах, вишколах, майстер-класах 

тощо. 

 

Підсумок (3 години). 

Підведення підсумків роботи за рік. Завдання на канікулярний період. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- основні принципи та критерії класифікації спортивних пішохідних 

походів; 

- вимоги Єдиної спортивної класифікації зі спортивного туризму 

- вимоги до присвоєння спортивних розрядів з туризму;  

- правила протипожежної безпеки та правила поведінки на водних 

об’єктах; 

- вимоги до вибору місця для туристського бівуаку та до безпеки 

туристського бівуаку, типи туристських багать; 

- вимоги до режиму харчування, калорійності та підбору продуктів у 

туристському поході; 

- засоби очищення та знезаражування питної води;  

- особливості орієнтування в різних природних умовах; 

- правила змагань з спортивного туризму, мати поняття про Положення 

про змагання, умови проведення змагань; 

- правила забезпечення страховки під час подолання природних 

перешкод в поході та/або на дистанції змагань; 

- способи самоконтролю функціонального стану свого організму; 

- склад ремонтного набору, способи сушки одягу, взуття у разі негоди; 

- порядок дій у разі втрати орієнтування окремим учасником або всією 

групою. 
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Вихованці мають вміти та застосовувати:  

- вимірювати відстані на місцевості та визначати висоту окремих об’єктів 

різними способами; 

- здійснювати масштабну та позамасштабну окомірну зйомку невеликих 

ділянок на місцевості; складати абриси (кроки) окремих ділянок маршруту; 

складати кроки маршруту та робити технічний опис маршруту; 

- визначати істинні азимути та дирекційні кути за виміряним (відомим) 

магнітним азимутом; 

- рухатися по незнайомій місцевості за картою, описом (легендою), 

азимутом, орієнтуватися за рельєфом, лінійними орієнтирами; 

- складати перелік продуктів харчування для туристського походу, меню 

з урахуванням енергетичних витрат учасників на маршруті; 

- знезаражувати воду; 

- аналізувати дії свої та товаришів по команді чи групі; 

- висловлювати та відстоювати власну точку зору під час дискусії, 

обговорення.  

У вихованців мають бути сформовані компетенції: 

- пізнавальні – набути знань зі стародавньої історії України, розселення 

племен трипільської культури на території України, виникнення та розквіту 

Київської Русі, історії України ХІХ століття; ознайомити з основними етапами 

розвитку українського війська, тактикою ведення бойових дій; правилами 

проведення дрібного ремонту спорядження; правилами виконання стройових 

прийомів, військового вітання; 

- творчі – генерувати і продукувати ідеї, мислити асоціативно, критично, 

переносити знання і вміння у нові життєві ситуації; 

- соціальні –вміти адекватно оцінювати власні фізичні можливості та 

можливості інших, володіти ситуацією спілкування, вербальними та 

невербальними засобами комунікації; вміти здійснювати самоконтроль, робити 

соціально значимий вибір, самостійно приймати рішення та брати участь у 

прийнятті групових рішень, брати на себе відповідальність за прийняте рішення; 

- практична – вміти використовувати набуті знання та аналітичні уміння 

в життєвих ситуаціях; приймати інтуїтивні рішення; вміти орієнтуватися на 

місцевості; організовувати страховки і самостраховки учасників походу; 

стройові прийоми; вміти користуватися пневматичною зброєю; використовувати 

засоби індивідуального захисту органів дихання.  
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Основний рівень, 3-й рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Тема 

Кількість годин 

Теоретич-

них 

Практич-

них 
Усього 

Вступ 2 1 3 

Розділ 1. Історико-краєзнавчий розділ 15 24 39 

1.1. Історія України 6 3 9 

1.2. Відродження військово-спортивного 

мистецтва українського козацтва 
3 12 15 

1.3. Пошуково-дослідницька робота. Участь у 

туристсько-краєзнавчих експедиціях 
6 9 15 

Розділ 2. Медична підготовка (тактична 

медицина) 
8 10 18 

2.1. Основні принципи і етапи надання 

допомоги пораненим у бойових умовах. 
6 10 16 

2.2. Індивідуальна аптечка першої допомоги 

(IFAK – Individual First Aid Kit) 
2 - 2 

2.3.    

Розділ 3. Загальнотуристська підготовка 10 21 31 

3.1. Загальнотуристське спорядження 2 - 2 

3.2. Харчування в поході 2 - 2 

3.3. Техніка та тактика спортивного туризму 6 21 27 

Розділ 4. Військова підготовка 6 33 39 

4.1. Основи захисту Вітчизни 3 - 3 

4.2. Загальновійськова підготовка - 18 18 

4.3. Вогнева підготовка 3 15 18 

Розділ 5. Цивільній захист та безпека 

життєдіяльності 
12 18 30 

5.1. Надзвичайні ситуації воєнного характеру 3 6 9 

5.2. Надзвичайні ситуації природного, 

техногенного та соціально-політичного 

характеру 

3 6 9 

5.3.Медичні засоби індивідуального захисту 2 4 6 

5.4. Психологічна підготовка 3 6 9 

5.5. Сучасні інформаційні технології.  6 - 6 

Розділ 6. Військова топографія 6 20 26 

6.1. Тактична підготовка 2 4 6 

6.2.Орієнтування на місцевості за допомогою 

наземної та супутникової навігаційної 

апаратури 

2 4 6 

6.3.Розвідка місцевості 2 6 8 

6.4.Орієнтування на місцевості - 6 6 

Розділ 7. Фізична підготовка 3 24 27 

Підсумок 3 - 3 

Разом  65 156 216 

Наметове таборування Поза сіткою годин 
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Вступ (3 години) 

Теоретична частина. Актуалізація знань попереднього року навчання. 

Порядок і план роботи гуртка. Правила безпеки життєдіяльності під час занять, 

екскурсій та змагань. Правила поведінки в навчальному кабінеті, спортзалі, 

спортивному майданчику, у навчальному закладі. Правила дорожнього руху. 

Правила проведення туристських подорожей та екскурсій з учнівською та 

студентською молоддю. 

Практична частина. Тренінгові вправи на згуртування вихованців. 

 

Розділ 1. Історико-краєзнавчий розділ (39 годин) 

1.1. Історія України (9 годин)  

Теоретична частина. Історія України у передреволюційний період. 

Жовтнева революція та її наслідки в історії України. Створення Української 

повстанської армії. Її роль в історії України. Україна у роки Другої Світової війни 

та після воєнний період. Сучасна історія України. Україна в наш час. 

Практична частина. Проведення екскурсій. Обробка зібраного історико–

краєзнавчого матеріалу. Написання реферату за зібраним матеріалом. Публічні 

виступи. Передача зібраного матеріалу у музеї навчальних закладів, установ та 

організацій. 

1.2. Відродження військово-спортивного мистецтва українського 

козацтва (15 годин)  

Теоретична частина. Поняття про бій. Сутність сучасного 

загальновійськового бою. 

Особиста зброя та екіпіровка солдата в бою. Козацькі прийоми ведення 

бою. Тактична підготовка. Вогнева підготовка.  

Народні ігри та забави. Теренова гра («Захопи штаб», «Захопи прапор», 

«Десантура» тощо). Основи козацьких єдиноборств. 

Практична частина. Тактичні ігри на місцевості («Теренова гра», 

«Десантура» тощо). 

Способи пересування на полі бою під час дій у пішому порядку. 

Тренування у пересуванні на полі бою під час дій у пішому порядку. 

Огляди-змагання військово-спортивного вишколу. 

Створення захисного редуту із підручних засобів. 

1.3. Пошуково-дослідницька робота. Участь у туристсько-краєзнавчих 

експедиціях (15 годин) 

Теоретична частина. Ознайомлення з положеннями всеукраїнських 

туристсько-краєзнавчих експедицій «Моя Батьківщина – Україна», «Мій рідний 
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край, «Історія міст і сіл України». Написання науково-дослідницьких робіт у 

рамках Малої Академії наук.  

Практична частина. Збір матеріалів за завданнями у рамках експедицій. 

Написання звітів експедицій. Розробка тематичних туристсько-краєзнавчих 

маршрутів рідним краєм. 

 

Розділ 2. Медична підготовка (тактична медицина) (18 годин) 

2.1. Основні завдання тактичної медицини (16 годин) 

Теоретична частина. Основні причини смерті 80-90% поранених. стали 

масивна крововтрата та шок. Пошкодження, які виникають у сучасних збройних 

протистояннях, значно обмежують час надання домедичної допомоги на полі 

бою. Смерть настає від декількох десятків секунд до однієї години. 

Два місця надання домедичної допомоги під час ведення бойових 

дій:безпосередньо в секторі обстрілу; в секторі укриття. 

Три етапи надання допомоги пораненим у військово-польових умовах. 

Перший етап – допомога в »червоній зоні» (надання допомоги під вогнем, 

в зоні обстрілу). 

Другий етап – допомога в »жовтій зоні» (надання допомоги на полі бою, 

надання допомоги в зоні укриття). 

Третій етап – надання допомоги під час тактичної евакуації з поля бою в 

медичні заклади »зеленої зони» – мобільні польові госпіталі, військові чи 

цивільні шпиталі, спеціалізовані клініки. 

Практична частина. Відпрацювання виконання алгоритму дій підрозділу 

в зоні обстрілу при виявленні пораненого. 

Відпрацювання виконання алгоритму дій при допомозі пораненому в зоні 

укриття. 

2.2. Індивідуальна аптечка першої допомоги (IFAK – 

Individual First Aid Kit) (2 години) 

Теоретична частина. Кровоспинні засоби. Засоби для боротьби з 

порушеннями дихання. Знеболювальні таблетки та антибіотики. 

 

Розділ 3. Загальнотуристська підготовка (31 година) 

3.1. Загальнотуристське спорядження (2 години) 

Теоретична частина. Спорядження та обладнання для приготування їжі. 

Штучні джерела вогню та тепла (газові пальники, примуси). 

3.2. Харчування в поході (2 години) 
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Теоретична частина. Складання меню та розкладки продуктів харчування 

на похід. Особливості пакування різних видів продуктів. Розподіл та 

перерозподіл ваги продуктів у поході. 

Приготування страв у поході. Використання дарів природи для 

додаткового харчування в поході. 

Забезпечення повноцінного харчування в умовах негоди. Аварійні 

варіанти харчування. Додаткове (штурмове) харчування. 

Практична частина. Складання розкладки з урахуванням аварійного 

запасу, штурмових раціонів, дарів природи. Способи знезараження води. 

3.3. Тактика і техніка спортивного туризму (27 годин) 

Теоретична частина. Техніка подолання перешкод як засіб забезпечення 

безпеки походу. Характерні перешкоди у походах з різних видів туризму. 

Використання спеціального спорядження при подоланні природних перешкод. 

Технічні засоби та прийоми подолання перешкод. 

Раціональна техніка руху. Техніка руху на різних типах місцевості 

(трав’яними схилами, осипами, болотами тощо). 

Особливості подолання перешкод в інших видах туризму (відповідно до 

спеціалізації гуртка). 

Практична частина. Організація подолання перешкод, характерних для 

походів відповідного виду туризму. 

 

Розділ 4. Військова підготовка (39 годин) 

4.1. Основи захисту Вітчизни (3 години) 

Теоретична частина. Збройні Сили України на сучасному етапі. 

Структура воєнної організації держави. 

4.2 Загальновійськова підготовка (18 годин) 

Практична частина. Стройове положення і рух зі зброєю у положенні «На 

ремінь», «На груди», «За спину». Виконання стройових прийомів. Виконання 

стройової пісні. 

4.3 Вогнева підготовка (18 годин) 

Теоретична частина. Види зброї. Правила безпеки при поводжені зі 

зброєю. 

Практична частина. Тренування у стрільбі з пневматичної гвинтівки. 

Метання гранати. Відпрацювання елементів прицілювання.  

 

  



 

41 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5. Цивільній захист та безпека життєдіяльності (30 годин) 

5.1. Надзвичайні ситуації воєнного характеру (9 годин) 

Теоретична частина. Надзвичайні ситуації воєнного характеру від дії 

зброї масового ураження: ядерна, хімічна та біологічна зброя. Особливості 

вражаючої дії.  

Сучасні звичайні засоби ураження. Осколкові, кулькові та фугасні 

боєприпаси. Вибухонебезпечні предмети та правила поводження з ними. 

Запалювальна та високоточна зброя, заходи та засоби захисту від неї. 

Практична частина. Способи подолання наслідків шкідливого впливу. 

Правила поведінки при знаходженні вибухонебезпечних предметів, отруйних 

речовин 

Тренування у використанні засобів індивідуального захисту органів 

дихання. Виконання практичних дій з використанням засобів індивідуального 

захисту органів дихання. 

5.2. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та соціально-

політичного характеру (9 годин) 

Теоретична частина. Надзвичайні ситуації природного, техногенного та 

соціально-політичного характеру. Сигнали та порядок оповіщення про загрозу 

виникнення надзвичайних ситуацій. Повідомлення населення 

попереджувальним сигналом «Увага всім!». Дії населення по сигналам 

оповіщення. 

Мета, види та обсяги рятувальних та інших видів невідкладних робіт в 

районах стихійного лиха, аварії й осередку ураження. Прийоми та способи 

виконання рятувальних робіт. Заходи безпеки. Особиста гігієна в умовах 

радіаційного, хімічного та біологічного зараження. 

Практична частина. Способи виконання рятувальних робіт. Дії населення 

по сигналам оповіщення. Відпрацювання алгоритму дій. 

5.3. Медичні засоби індивідуального захисту (6 годин) 

Теоретична частина. Медичні засоби індивідуального захисту. Аптечка 

індивідуальна медичного захисту, її склад та порядок використання. 

Індивідуальний протихімічний пакет та його склад.  

Практична частина. Правила виготовлення найпростіших засобів захисту 

органів дихання та порядок їх використання 

Порядок обробки шкіри, одяг, взуття. 

5.4. Психологічна підготовка (9 годин) 

Теоретична частина. Військова дисципліна. Визначення та шляхи 

досягнення військової дисципліни, її значення в сучасних умовах. Обов’язки 

військовослужбовця з дотримання військової дисципліни. Виконання наказу – 
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обов’язок кожного військовослужбовця. Заохочення та стягнення – важливі 

засоби виховання військовослужбовців і зміцнення військової дисципліни. 

Заохочення і стягнення, що застосовують до рядових (матросів), сержантів 

(старшин). 

Психологічний клімат мікрогрупи. Лідерство. 

Практична частина. Вирішення ситуаційних задач. 

5.5. Сучасні інформаційні технології (6 годин) 

Теоретична частина. Форми комунікації. Використання соціальних мереж 

на заняттях гуртка та освіті в цілому. Кібербезпека в Україні. Об’єкти кібератак. 

Військові технології.  

 

Розділ 5. Фізична підготовка (27 годин) 

Теоретична частина. Поняття про здоровий спосіб життя. Попередження 

травм та захворювань під час занять спортивним туризмом.  

Практична частина. Загальна фізична підготовка. Вправи на розвиток 

швидкості, сили, витривалості, гнучкості, спритності. 

Розвиток швидкості. Човниковий біг, біг із прискоренням, біг на короткі 

відстані з максимальною швидкістю, рухливі ігри та естафети, які вимагають 

швидкості дій тощо. 

Розвиток сили. Вправи з використанням маси власного тіла (підтягування, 

віджимання, присідання, стрибки тощо); вправи з використанням маси предметів 

(штанга, гирі, гантелі, набивні м'ячі тощо); вправи з використанням опору (опір 

партнера, самоопір, опір еластичних матеріалів, опір навколишнього середовища 

тощо); вправи на силових тренажерах; ізометричні вправи (відсутня механічна 

робота). 

Розвиток витривалості.  

Розвиток гнучкості. Динамічні вправи: активні (нахили, махи тощо); 

пасивні (за допомогою партнера). Статичні вправи (збереження нерухомого 

положення тіла за умов максимальної амплітуди). 

Розвиток спритності. Біг з перешкодами; вправи на рівновагу в русі і в 

статичному положенні, під час бігу; стрибки; метання; загальнорозвиваючі 

вправи з предметами; гімнастичні та акробатичні вправи. 

Вправи з незвичних вихідних положень. Асиметричні рухи. Дзеркальне 

виконання вправ. Вправи з різним м'язовим напруженням.  

Спортивні та рухливі ігри. 

Підсумок (3 години) 

Аналіз діяльності роботи гуртка у навчальному році. Завдання на 

канікулярний період. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- історію України та Українського козацтва; 

- звичаї Українського народу; 

- символи України та козацькі обереги; 

- правила безпеки при поводжені зі зброєю; 

- правила та порядок організації рятувальних робіт; 

- функції маршрутно-кваліфіційних комісій, контрольно (аварійно)-

рятувальних служб, порядок взаємодії з ними, способи і засоби сигналізації та 

зв’язку в поході; 

- особливості ремонту туристського спорядження, комплектування 

ремонтного набору; 

- порядок організації бівуаку в польових умовах без намету та 

стандартного бівуачного спорядження, особливості розпалювання вогнища в 

складних погодних умовах; 

- основні способи транспортування потерпілого;  

- порядок і особливості приготування їжі на примусі, газовому пальнику; 

- дії керівника та учасників групи в аварійній ситуації, порядок дій при 

аварії в своїй та інших групах;  

- способи надання долікарської допомоги при різних видах травм, 

захворювань; 

- порядок використання ліків, наявних аптечці туристської групи; 

- міжнародні знаки сигналів безпеки; 

- порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України (зокрема 

дітей), особливості проведення спортивних туристських походів у окремих 

країнах;  

- основні принципи суддівства змагань зі спортивного туризму; права та 

обов’язки суддів;  

- особливості орієнтування в тайзі, горах, пустелях. 

Вихованці гуртка повинні вміти і застосовувати:  

- організовувати рятувальні роботи, транспортувати потерпілого; 

- складати список ремонтного набору, складати меню та розкладку 

продуктів на похід, складати список групової медичної аптечки; 

- користуватись примусами та газовими пальниками, складати меню з 

урахуванням енергетичних витрат учасників та можливості поповнення його на 

маршруті; 

- очищувати та знезаражувати воду для приготування їжі; організувати 

приготування їжі в екстремальних умовах; 
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- застосовувати туристські вузли; 

- виготовляти різні засоби транспортування потерпілого (ноші, кокон 

тощо); 

- аналізувати власні дії, дії команди, групи в поході чи на дистанції 

змагань; 

- визначати мету своєї діяльності та цілеспрямовано рухатися до цієї мети. 

У вихованців мають бути сформовані компетенції: 

- пізнавальні – ознайомити з історією України у передреволюційний 

період, створенням Української повстанської армії, історією України в роки 

Другої світової війни та післявоєнний період; особистою зброєю та екіпіровкою 

солдата в бою, способами пересування на полі бою під час дій у пішому порядку; 

з правилами безпеки при поводжені зі зброєю; обов’язками військовослужбовця; 

- інформаційно-цифрові – знати та вміти застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ) для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією; створювати електронні презентації; знати компоненти єдиного 

інформаційного простору і вміти орієнтуватися в ньому, навчити 

використовувати соціальні мережі на заняттях гуртка; 

- творчі – набути досвіду по складанню опису маршруту походу, 

сценаріїв заходів військово-патріотичного напряму; участь в екскурсіях, 

експедиціях, акціях, пошуковій та дослідницькій роботі; 

- соціальні – критично ставитися до того чи іншого аспекту розвитку 

нашого суспільства; пізнати як приймати рішення – улагоджувати розбіжності та 

конфлікти, нести відповідальність за свої дії, уміти знаходити нові рішення; 

доводити стійкість перед труднощами; займати позицію в дискусіях і виковувати 

свої власні думки; позитивно взаємодіяти у команді, бути цілеспрямованим, 

віднаходити у всіх явищах позитивні моменти, виявляти активність в 

індивідуальній і командній роботі, оволодіти психологічними процесами 

самовладання, самоконтролю; 

- практичні – вміти використовувати навички топографії, військової 

підготовки, стратегії ведення бою; застосовувати техніки і тактику спортивного 

туризму; вміти готувати страви у польових умовах; вміти створювати презентації 

та публічні виступи; вміти діяти при обмороженні, тепловому та сонячному 

ударі, діяти при різних умовних травмах. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО НАПРЯМУ 

«ЕСТЕТИЧНА ГІМНАСТИКА» 

5 років навчання 

 

Зубенко Олена Володимирівна 

«Центр спорту для дітей, юнацтва  

та молоді «Олімп»  

м. Кривий Ріг 

Дніпропетровська обл. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Естетична гімнастика – вид спорту, в основу якого покладено природні 

рухи всього тіла. Цей вид спорту охоплює гармонійні, ритмічні і динамічні 

елементи, що виконуються з природною грацією і силою. Існує плавний перехід 

від одного руху до іншого, неначебто кожен новий рух походить від 

попереднього. 

Естетична гімнастика – це комплекс спеціальних вправ: від найпростіших 

до складних, які допоможуть зберегти до глибокої старості нормальну вагу, 

легку ходу, струнку фігуру, хорошу працездатність, бадьорий настрій.  

Змагання з естетичної гімнастики проводяться серед груп (6-10 чол.).. 

Гімнастична програма охоплює наступні групи елементів: 

1. Рухи тіла: хвилі, помахи, рухи корпусу, рук, ніг, виконані ізольовано і в 

комбінації; розслаблені і різкі рухи, кроки, випади, біг тощо. 

2. Стрибки і підскоки, виконані окремо і в комбінації. 

3. Рівноваги і піруети, виконані окремо і в комбінації. 

4. Комбінації різних груп елементів (з перерахованих вище, наприклад: 

стрибок, серія рухів тіла або рівновага + стрибок і т.д.). 

Крім специфічних елементів, композиція естетичної гімнастики містить 

елементи всіх структурних груп без предмета: рівноваги, повороти, стрибки, у 

яких також проявляється пластичність рухів тіла, нерозривно пов’язана з 

умінням, вільно володіти своїм тілом, створюючи привабливий образ.  

Вибір музики вільний. Композиція програми дає розвиток уяви, фантазії, 

творчій активності, чуттєвості й емоційності вихованцям. Так гімнастки 

пізнають такі поняття, як «образ», «характер», «перевитілення». Естетична 

гімнастика дуже корисний для здоров’я вид спорту, тут не вимагається 

виконання складних небезпечних елементів. 

Естетичною гімнастикою в гуртку займаються діти з 5-ти років.  
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Основні завдання занять з естетичної гімнастики: зміцнення здоров’я і 

гармонійний розвиток всіх органів і систем організму; формування правильної 

постави і танцювального стилю виконання вправ; засвоєння базових навичок 

хореографії, без предмету і з предметами; розвиток специфічних якостей: 

танцювальності, музичності, виразності і творчої активності; розвиток інтересу 

до занять хореографією і гімнастикою, виховання дисциплінованості, 

акуратності і старанності. Прищеплення інтересу і потреби до регулярних занять 

естетичною гімнастикою, виховання дисциплінованості, охайності та 

старанності. Всебічний гармонійний розвиток та виховання морально-вольових 

і морально-етичних якостей особистості. 

Участь у показових виступах і змаганнях різних рівнів. 

Результатами від регулярних занять естетичною гімнастикою є: гнучкість 

і сила (еластичність зв’язок і м’язів, підвищення рухливості суглобів); 

поліпшення постави (зміцнення м’язів, що підтримують хребет, випрямлення і 

зміцнення хребетного стовпа); виявлення і розвиток творчих здібностей у дітей; 

комунікативні навики, виховання відчуття згуртованості і командної єдності; 

підвищення самооцінки (зростає упевненість у собі).  

Дана програма спрямована на вихованців віком від 5 до 12 років.  

При розробці програми враховані дані досліджень та досвід роботи 

керівників гуртків з естетичної гімнастики. 

Ця програма розроблена з урахуванням специфіки гуртка, наявності 

матеріально-технічної бази, фінансового забезпечення, належної кваліфікації 

керівників гуртків, а також традицій, що склалися, і не змінює основні завдання, 

визначені положенням закладів позашкільної освіти.  

Навчальна програма гуртків з естетичної гімнастики розрахована на п’ять 

років: 

Початковий рівень –  

1 рік навчання (6 год на тиждень) 216 год. 

2 рік навчання (6 год.на тиждень) 216 год. 

Основний рівень –  

1 рік навчання (6 год. на тиждень) 216 год. 

2 рік навчання (6 год.на тиждень) 216 год. 

Вищий рівень навчання –  

1 рік навчання (9 год.на тиждень) 324 год.  

Програмний матеріал складається з теоретичних і практичних занять, в 

який входять на всіх етапах навчання: 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. 

За необхідності, в установленому порядку, керівник гуртка може внести зміни до 
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кількості годин у межах відповідного року навчання. Враховуючи інтереси 

вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально-технічного забезпечення, 

керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять 

(залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних 

навичок), враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими навчальними 

планами. 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

 
Розділ, тема 

Кількість годин 

 Теоре- 

тичних 

 

Прак- 

тичних 

 

Усього 

 

1 

 

Вступ 

 
9 - 9 

2 

 

Розділ 1.Гімнастичні вправи 

Тема 1. Ритмічна гімнастика. 1 16 17 

 Тема 2. Екзерсис посеред зали, як розвиток навичок 

володіння руками, тулубом, координації рухів. 
3 70 73 

 Тема 3. Стретчинг. 3 50 53 

3 Розділ 2.Танцювальні вправи. 1 25 26 

4 

 

Розділ 3. Акробатика. 

 
2 30 32 

5 

 

Розділ 4. Рухливі ігри. 1 5 6 

 Разом 

 
20 196 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (9 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Знайомство з дітьми. 

Інструктаж з техніки безпеки. Естетична гімнастика – як вид мистецтва. 

 

Розділ 1. Гімнастичні вправи  

Тема 1. Ритмічна гімнастика (17 год.). 

Практична частина. Різні види ходи. Природні побутові кроки. 

Танцювальні кроки з витягнутою стопою. Кроки на півпальцях. Кроки на 

п’ятках. Кроки в напівприсяді. Кроки в повному присяді. Різнівиди бігу. 

Перешиковування. Марширування з прямої лінії в колону по чотири. З прямих 

ліній в коло. З кола в прямі лінії .  

Вправа «сонечко». Нахили в перед – «печатки». Випади (в право і вліво). 

Вправи на підлозі. Робота стопою. «Складка». «Літак». «Куточок». «Метелик». 

Сидячи нахили до ніг (вправо, вліво, вперед). «Складка». «Змія». Вправи на 

колінах. Три нахили назад (підготовка до моста на колінах). «Оленка». 
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Тема 2. Екзерцис (73 год.) 

Практична частина.  

1. Battement tendu. 

2. Battement fondu. 

3. Маленьке adagio 

4. Releve на півпальцях. 

5. Grand battement. 

Тема 3. Стретчинг (53 год.) 

Теоретична частина. Основи правильного дихання під час виконання 

вправ. 

Практична частина. 

Вправи на розвиток гнучкості: нахили ( вперед, назад, вліво, вправо) 

стоячи, на колінах, сидячі. « Жабка», «Складка», мост, « Киця», « Змійка», « 

Човник», розтяжка: шпагати ( лівий, правий, поперечний). 

Розділ 2. Танцювальні вправи (26 год.) 

Теоретична частина. «Козачок». Приставні кроки в сторони і вперед. 

«Бубни». «Хлопавки». Співвідношення ритму музикиі роботи з предметами. 

«Колупалочка». 

Розвиток відчуття ритму, пам’яті, уваги: розвиток координації руху й 

орієнтації у просторі формування вміння узгоджувати рухи з музикою і 

втілювати музично – руховий образ; розвиток мислення, уяви, винахідливості й 

пізнавальної активності; виховання організованості, ініціативності та 

самостійності. 

Практична частина. Формується здатність сприймати і відтворювати 

рухи, що показуються дорослим (плескати, притупувати ногами, напівприсідати, 

здійснювати повороти кистей рук), вміння починати рухатися з початком музики 

і закінчувати з її закінченням. Ознайомлення із загально розвиваючими 

вправами. Танцювальні кроки, танцювальні етюди, танцювальні замальовки. 

Відпрацювання навичок танцювальної техніки, а також формування морально- 

вольових якостей особистості: наполегливість у досягненні результату, 

витримка, вміння контролювати свої рухи, діяти в колективі. Зміцнення 

фізичного, психічного та психологічного здоров'я дітей. 

 

Розділ 3. Акробатика (32 год.). 

Теоретична частина.Акробатичні вправи – перекати, перекиди, 

перевороти, стійки, мости.  

Практична частина.Вправи для зміцнення м’язів пресу, рук та ніг.  
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4. Рухливі ігри (6 год.) 

Практична частина.»Світлофор». «Земля, небо, річка, берег». Лічилочка 

«Летів горобчик». 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці повинні знати і розуміти: 

- анатомічну структуру тіла,  

- різницю між правою, лівою ногою та рукою; 

- позиції ніг: І, ІІ, ІІІ (вільні ),VI; 

- положення рук – підготовче, на поясі 

- поняття «колона», «шеренга», «коло», «інтервал», «діагональ»; 

- назви виконуваних рухів. 

 

Вихованці повинні вміти і застосовувати: 

- виконувати вправи на перебудову; 

- марширувати під музику по колу, діагоналі; 

- розходитись парами; 

- ходити на півпальцях, п'ятах, з високим підніманням колін; 

- рухатись танцювальним кроком під музичний супровід; 

- розрізняти характер музики; 

- розпочинати та закінчувати рухи одночасно з закінченням музичного 

супроводу; 

- самостійно виконувати елементи партерної гімнастики; 

- виконувати рухи ігрового змісту під музичний супровід. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- виконання музично-ритмічних вправ під музику; 

- виконанання різноманітного перелаштування ; 

- виконання вправ партерної гімнастики; 

- виконання основних танцювальних кроків; 

- виконання танцювальних рухів; 

- виконання вивчених музичних ігор, танцювальних етюдів. 
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Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Розділ,тема 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак- 

тичних 
Усього 

1 

 

Вступ 

 
9 - 9 

2 

 

Розділ 1.Гімнастичні вправи 

Тема 1. Ритмічна гімнастика. 
1 16 17 

 Тема 2. Екзерсис посеред зали-як розвиток навичок 

володіння руками, тулубом, координації рухів. 
3 60 63 

 Тема 3. Стретчинг. 3 60 63 

3 Розділ 2.Танцювальні вправи. 1 29 30 

4 

 

Розділ 3. Акробатика. 

 
2 26 28 

5 

 

Розділ 4. Рухливі ігри. 
1 5 6 

 Разом 20 196 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1.Вступ (9год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Знайомство з дітьми. 

Інструкатаж з техніки безпеки. Естетична гімнастика – як вид мистецтва. 

 

Розділ 1. Гімнастичні вправи.  

Тема 1. Ритмічна гімнастика (17 год.). 

Практична частина. Види ходи.Танцювальні кроки звитягнутою стопою. 

Природні побутові кроки. Кроки в напівприсяді. Кроки в повному присяді. 

Кроки на п’ятках. Кроки на півпальцях. Різнівиди бігу. Перешиковування. 

Марширування з прямої лінії в колону по чотири. З прямих ліній в коло. З кола 

в прямі лінії .  

Вправа «Махи на колінах» вправо і вліво. Нахили в перед – «печатки». 

Вправи напідлозі. Робота стопою. «Складка». «Літак». «Куточок». «Метелик». 

Сидячи нахили до ніг(вправо, вліво, вперед). «Складка». «Змія». Вправи на 

колінах. Нахили назад (підготовка до моста на колінах). «Оленка». 

 

Тема 2. Екзерцис (63 год.). 

Теоретична частина. Термінологія, особливості та правила виконання 

екзерсису на середині зали.  

Практична частина. 
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1. Вправи на визначення точок класу. Позиції ніг – I, II. 

2. Позиції рук – підготовче положення, I, II III позиції.  

3. Demi-plié в I, II позиціях. 

4. Battements tendus з I позиції у всіх напрямках. 

5. Battements tendus jetе з I позиції в сторону, вперед, назад; 

6. Relevеs на півпальцях в I та II позиціях з витягнутих ніг. 

7. 1-ше port de bras. 

 

Тема 3. Стретчинг (63 год.). 

Практична частина. Самостійно виконувати в темпі музичного супроводу 

комплекс вправ на розтягування і розслаблення: 

1. Вихідне положення лежачи на спині, хребет усіма точками торкається 

підлоги. 

2. В.п. лежачи на спині, ноги витягнуті, виконуємо вправу скорочення і 

витягування стопи в положенні VІ та І позиції. 

3. Положення – лежачи на спині, ноги витягнуті. Розвертаємо стопи ніг з 

IV в І позицію і повертаємо їх у VІ позицію. 

4. Лежачи на спині, піднімаємо витягнуту ногу вперед і в сторону. 

5. Вправа для розвитку виворотності: положення – лежачи на спині, ноги 

зігнуті в колінах, коліна розводимо в сторони, п’ятки разом. 

6. Вправи для розвитку пресу: лежачи на підлозі робимо «велосипед», 

«ножиці». 

7. Вправи для гнучкості: лежачи на животі, носками ніг дістати носа 

(«коло»). 

  

Розділ 2. Танцювальні вправи (30 год.) 

Теоретична частина. Поєднання елементів фізичного вихованняі 

танцювальних елементів. Вивчення загальнорозвиваючих вправ та 

ознайомлення з різновидами танцювальних напрямків. 

Практична частина. Навчання рухатися відповідно до характеру музики. 

Поліпшення якості виконання танцювальних рухів, вміння рухатися під музику 

ритмічно, згідно темпу і характеру музичного твору. Формування звички 

ритмічного руху відповідно до характеру музики, вихованці вчаться самостійно 

змінювати рухи відповідно до музики. Удосконалюються танцювальні рухи, 

вміння рухатися в парах по колу, в танцях і хороводах, ритмічно плескати в 

долоні, виконувати найпростіші перестроювання, підскоки. Вправи на побудову, 

перебудування; вправи з предметами: кульками, стрічками, квітами, м’ячами 
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тощо. Завдання з танцювальною та ігровою творчістю. Танцювальні кроки, 

танцювальні етюди, танцювальні замальовки.  

 

Розділ 3. Акробатика (28 год.). 

Теоретична частина. Шпагати. Затяжки (вперед, вбік, назад). Колеса. 

Міст з однієї ноги (правої, лівої). Складка (стоячи, сидячи). Перекид (вперед, 

назад). Віджимання. «Пістолети». Стійка, міст, встати. Переворот уперед, назад 

(з правої, лівої ноги). Стійка, перекид. Підйом розгином. Змійка назад, уперед. 

Перекид, підйом розгином. Перекид назад з прямими ногами. Перекид назад, 

вихід у стійку. 

4. Рухливі ігри (6 год.) 

Лічилочка «Летів горобчик». «Земля, небо, річка, берег». «Світлофор». 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці повинні знати і розуміти: 

- назви всіх виконуваних вправ; 

- назви танцювальних елементів; 

- танцювальні малюнки – «ланцюжок», «равлик», «змійка», маленькі та 

великі кола, квадрат; 

- позиції ніг: І, II, III; 

- позиції рук: підготовча, І, II; 

- поняття «шеренга», «колона», «інтервал»; 

- поняття початку та кінця музичної фрази. 

 

Вихованці повинні вміти: 

- виконувати танцювальні рухи зберігаючи рівну поставу; 

- виконувати вивчені елементи класичного танцю біля опори та по 

середині зали; 

- виконувати повороти вправо, вліво; 

- виконувати перебудови на марші по чотири, по два, по одному; 

- виконувати музично – ритмічні вправи; 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- чіткого орієнтування на площині танцювальної зали; 

- самостійного виконання вправ партерної гімнастики; 

- перебудови на марші по чотири, по два, по одному; 

- виконання вивчених танцювальних етюдів. 



 

55 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 

Кількість годин 

 

Теоретичних Практичних Усього 

1. 

 

Вступ 

 
3 

 

- 

 

3 

 2. 

 

Розділ 1.Художня гімнастика. 

 
  

 

 

  Тема 1. Скакалка. 3 16 19 

 Тема 2. Обруч. 3 15 18 

 Тема 3. Шарфи. 1 10 11 

3. Розділ 2. Хореографія 7 53 60 

4. 

 

Розділ 3.Акробатика 

 

7 

 

36 

 

43 

 5. Розділ 4. Екзерцис 3 30 33 

6. Розділ 5.Танцювальні вправи. 3 23 26 

7. 

 

Фестивалі, показові виступи 

Підсумок 

 

- 

 

3 

 

3 

  Разом 
 

30 
 

186 
 

216 
  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (3 год.). 

Теоретична частина. Організаційні питання. Знайомство з дітьми. 

Інструктаж з техніки безпеки. Естетична та художня гімнастика – як вид 

мистецтва. 

2. Художня гімнастика (48 год.). 

Тема 1. Скакалка. 

Тема 2. Обруч. 

Тема 3. Шарфи. 

Теоретична частина.Ознайомлення з предметами: скакалка, обруч, шарф.  

Практична частина. Вправи з обручем. Передавання обруча з руки в руку. 

Обведення обруча навколо тіла. Передача обруча над головою. Закручування 

обруча на підлозі. Кидок обруча однією рукою вгору, зловити. Обертання 

обруча назад на кисті правої, лівої руки. Вправа зі скакалкою. Передавання 

скакалки з руки в руку. Обведення скакалки навколо тіла. Стрибки на скакалці 

вперед, назад. Обертання скакалки правою, лівою рукою. Стрибки «козликом» 

уперед. Вправи з елементами акробатики. Шпагати. «Міст». «Берізка». 

«Колеса». «Ластівка». Боковий перекид. 

 

Розділ 2. Хореографія (60 год.)  

Практична частина. Постановка корпуса, голови, позиції рук 

(підготовча, I, II, III), поняття про точки залу. Біля станка. Позиції ніг (I, II, III, 
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ІV, V). Demi-plieI, II, V. Battement stendus (уперед, убік, назад, убік). Battement 

stendus jete (уперед, убік, назад, убік). Surlecou-de-pied (основне, умовне, назад). 

Rondde jambe parterre (enl’air, endehors, endedans). 

Battement frappes (уперед, убік, назад, убік). Petit battement (endehors, 

endedans). Екзерсис на середині залу. Рort de bras I, II, III, IV,VI, II, ІІІ, 

IVarabesque.Tempslie’ (на90°). Allegro. Souteпо І, ІІ, V позиції. Pase chappesв ІІ, 

IV позиції. Chan gements depieds. Pas assemble (убік). Jete. Ferme. 

4. Акробатика(43 год.)  

Практична частина. Шпагати. Затяжки (вперед, вбік, назад). Колеса. 

Міст з однієї ноги (правої, лівої). Складка (стоячи, сидячи). Перекид (вперед, 

назад). Віджимання. «Пістолети». Стійка, міст, встати. Переворот уперед, назад 

(зправої, лівої ноги). Стійка, перекид. Підйом розгином. Змійка назад, уперед. 

Перекид, підйом розгином. Перекид назад з прямими ногами. Перекид назад, 

вихід у стійку. 

 

Розділ 4. Екзерцис.(33год) 

Практична частина. 1. V позиція ніг. 

2. Demi-plie у V позиції.  

3. Battement tendu у V позиції вбік, уперед, назад.  

4. Battement tendu з demi-plie у V позиції вбік, уперед, назад.  

5. Battement tendu jete у І і V позиціях убік, уперед, назад.  

6. Releve на півпальці у V позиції з витягнутих ніг і demi-plie. Перегинання 

корпуса вбік і назад у І позиції, стоячи обличчям до станка (виконуються у кінці 

екзерсису).  

7. Grand plie в І, II, V позиціях. 

8. Demi-plie в V позиції. 

9. Battement tendu у V позиції вбік, уперед, назад. 

10. Battement tendu із demi-plie у V позиції вбік, уперед, назад. 

11. Battement tendu jeteу І позиції убік, убік, уперед, назад. Перше, друге 

рort-de-bras. 

 

Розділ 5. Танцювальні вправи(26год.)  

Практична частина. Малі форми. «Самба з обручами». «Козачок». 

«Моряцький». «Подих вітру». «Завжди сучасні». Великі форми. «Скакалки». 

«Опішнянська іграшка». «Квіткова мить». «Східна фантазія». «Вальс квітів». 

Фестивалі, показові виступи (3 год.). 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

- основні елементи акробатики та художньої гімнастики;  

Вихованці мають вміти: 

- скласти заліки з акробатики ; 

- володіти предметами; 

- зберігати правильну поставу, положення тулуба, рук, ніг. 

Вихованці мають набути досвід: 

- виконання вправ та основних елементів хореографії; 

- оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, 

смаків. 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

 теоретичних 

 

практичних 

 

усього 

 1. 

 

Вступ 

 

3 

 

- 

 

3 

 2 

 

Розділ1.Художня гімнастика. 

Тема 1. Скакалка. 

 

2 

 

16 

 

18 

 Тема 2. Обруч. 2 15 17 

 Тема 3. Шарфи. 1 5 6 

 Тема 4. Стрічка. 2 5 7 

3 

 

Розділ 2. Хореографія 

 

7 

 

53 

 

60 

 4. 

 

Розділ 3.Акробатика 

 

7 

 

36 

 

43 

 5. Розділ 4. Екзерцис 3 30 33 

6. Розділ 5.Сучасний танець. 3 23 26 

7. 

 

Фестивалі,показові виступи 

Підсумок 

 

- 

 

3 

 

3 

  Разом 
 

30 
 

186 
 

216 
  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1.Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Знайомство з дітьми. 

Інструкатаж з техніки безпеки. Естетична, художня гімнастика та сучасний 

танець – як вид мистецтва. 

2. Художня гімнастика. (48 год.). 

Тема 1. Скакалка. 

Тема 2. Обруч. 

Тема 3. Шарфи. 

Тема 4. Стрічка. 
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Теоретична частина.Ознайомлення з предметами: скакалка, обруч, шарф, 

стрічка.  

Практична частина. Робота з предметами: скакалка, шарфи, обруч, 

стрічка.  

Розділ 2. Хореографія (60 год.). 

Практична частина. Постановка корпуса, голови, позиції рук (підготовча 

I, II, III), поняття про точки залу. Біля станка. Позиції ніг (I, II, III, ІV, V). Demi-

plie I, II, V. Battement stendus (уперед, убік, назад, убік). Battement stendus jete 

(уперед, убік, назад, убік). Surlecou-de-pied (основне, умовне, назад). Rondde 

jambe parterre (enl’air, endehors, endedans). 

Battement frappes (уперед, убік, назад, убік). Petit battement (endehors, 

endedans). Екзерсис на середині залу. Рort de bras I, II, III, IV,VI, II, ІІІ, IV 

arabesque. Epaulementcroisee,efface.Tempslie’ (на 90°). Allegro. Souteпо І, ІІ, V 

позиції. Pase chappesв ІІ, IV позиції. Changements depieds. Pas assemble (убік). 

Jete. Ferme. 

Розділ 3. Акробатика (43 год.) 

Практична частина. Шпагати. Затяжки (вперед, в бік, назад). Колеса. 

Міст з однієї ноги (правої, лівої). Складка (стоячи, сидячи). Перекид (вперед, 

назад). Віджимання. «Пістолети». Стійка, міст, встати. Переворот уперед, назад 

(з правої, лівої ноги). Стійка, перекид. Підйом розгином. Змійка назад, уперед. 

Перекид, підйом розгином. Перекид назад з прямими ногами. Перекид назад, 

вихід у стійку. 

Розділ 4. Екзерцис (33 год.). 

Теоретична частина. Термінології класичного танцю. Особливостей та 

правила виконання екзерсису з класичного танцю біля станка. Поняття «en 

dehors et en dedans». 

Практична частина. 

1. Вправи біля опори (обличчям до опори)  

2. Постанова корпусу, рук, ніг, голови. 

3. Позиції ніг – I, II, III, V. 

4. Позиції рук – підготовче положення I, II, III.  

5. Demi-plié по I, II позиціях. 

6. Grand plié по I, II позиціях.  

7. Battement tendu: 

- з I позиції в сторону, вперед, назад; 

- з demi-plié в I позиції в сторону, вперед, назад;  

8. Battements tendu jetе: 

- з I позиції в сторону, вперед, назад; 
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- з demi-plié в I позиції в сторону, вперед, назад; 

9. Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans.  

10. Battements relevе lent на 45° з I позиції у всіх напрямках. 

11. Relevés на півпальцях в I і II позиціях з витягнутих ніг та з demi-pliеs. 

Екзерсис на середині зали (виконується en face) (36год) 

Теоретична частина. Термінологія, особливості та правила виконання 

екзерсису з класичного танцю на середині зали. Поняття «en face». 

Практична частина. 

1. Вправи на визначення точок класу. Позиції ніг – I, II. 

2. Позиції рук – підготовче положення, I, II III позиції.  

3. Demi-plié в I, II позиціях. 

4. Battements tendus з I позиції у всіх напрямках. 

5. Battements tendus jetе з I позиції в сторону, вперед, назад;  

6. Relevеs на півпальцях в I та II позиціях з витягнутих ніг.  

7. 1-ше port de bras. 

8. оберти на місці по ІІІ, V позиції, підготовка до IV позиції; 

9. оберти по діагоналі: па шене; тур ан лєр; тур ан дедан. 

Розділ 5. Сучасний танець (26 год.). 

Практична частина. Витоки та розвиток напряму «меренга», 

«чарльстон». Характерні риси цього напряму. Вправи на середині залу. Hop. 

Catch step, jump. Drop, contraction. Flat back. Arch. Body roll. Bounce. Deep body 

bend. Танцювальний біг. Вправи для нахилу корпусу. Танцювальні сполучення з 

роботою корпусу, з роботою рук. Амплітудні випади ногами в сучасних стилях. 

Оберти корпусу з рухами рук, головою з різних положень. Сучасні стрибки в 

повороті, з просуванням. Оберти на колінах у різних видах. 

Фестивалі. Показові виступи. (3 год.) 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

- термінологію сучасного танцю; 

- елементи акробатики та художньої гімнастики;  

- основні стилі та напрями сучасного танцю; 

Вихованці мають вміти: 

- скласти заліки з акробатики; 

- володіти предметами; 

- виконувати танцювальні номери; 

- запам’ятовувати послідовність розвитку дій у танцях, заданих 

композиціях; 

- виконувати вивчені рухи та комбінації сучасного танцю. 
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Вихованці мають набути досвід: 

- виконання вправ та основних елементів хореографії; 

- оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, 

смаків. 

Вищий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

 

Тема 

 

Кількість годин 

 теоретичних 

 

практичних 

 

усього 

 1. 

 

Вступ 

 
3 

 

- 

 

3 

 2. 

 

Розділ 1.Художня гімнастика. 

Тема 1. Скакалка. 

 

2 

 

16 

 

18 

 Тема 2. Обруч. 2 15 17 

 Тема 3. Шарфи. 1 15 16 

 Тема 4. Стрічка. 2 15 17 

3. Розділ 2. Хореографія 7 63 70 

4. 

 

Розділ 3.Акробатика 

 

7 

 

46 

 

53 

 5. Розділ 4. Екзерцис 3 40 43 

6 Розділ 5. Танцювальні етюди. 3 35 38 

7. Розділ 6.Сучасний танець. 3 43 46 

8. 

 

Фестивалі,показові виступи 

Підсумок 

 

- 

 

3 

 

3 

  Разом 
 

33 
 

291 
 

324 
  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Знайомство з дітьми. 

Інструкатаж з техніки безпеки. Естетична, художня гімнастика та сучасний 

танець – як вид мистецтва. 

2. Художня гімнастика. (68 год.). 

Тема 1. Скакалка. 

Тема 2. Обруч. 

Тема 3. Шарфи. 

Тема 4. Стрічка. 

Теоретична частина. 

Вдосконалення роботи з предметами: скакалка, обруч, шарф, стрічка.  

Практична частина.  

Робота з предметами: скакалка, шарфи, обруч, стрічка.  

Розділ 2. Хореографія (70 год.). 

Практична частина. Постанова корпуса, голови, позиції рук (підготовча, 

I, II, III). Поняття про точки залу. Позиції ніг (I, II, III, ІV,V). Demi-plie по I, II, V. 
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Battements tendus (вперед, убік, назад). Passe parterre. Battements tendus jete 

(вперед, убік, назад). Rondde jambe parterre (endehors, endedans). Battement fondu. 

Положення passé. Екзерсис на середині залу. Epaulement croisee, efface. Вивчення 

першого, другого, третього port-de-bras.Tempslie. Allegro. 

Soute по І, ІІ, V позиції. Pase chappes по ІІ, IV позиції. Changements depieds. 

Pas assemble (убік). 

Розділ 3. Акробатика (53 год.). 

Практична частина. Шпагати. Затяжки (уперед, вбік, назад). Колеса. Міст 

з однієї ноги (правої, лівої). Складка (стоячи, сидячи). Перекид (уперед,назад). 

Віджимання. «Пістолети». Стійка, міст, встати. Стійка на голові (для хлопців). 

Переворот уперед, назад (з правої, лівої ноги). Стійка, перекид. Підйом 

розгином. Змійка назад. Перекид, підйом розгином. Перекид назад з прямими 

ногами. 

Розділ 4. Екзерцис (43 год.). 

Екзерсис біля станка (обличчям до опори)  

Теоретична частина. Термінології класичного танцю. Особливостей та 

правила виконання екзерсису з класичного танцю біля станка. Поняття «en 

dehors et en dedans». 

Практична частина. 

1. Вправи біля опори (обличчям до опори). 

2. Постанова корпусу, рук, ніг, голови. 

3. Позиції ніг – I, II, III, V. 

4. Позиції рук – підготовче положення I, II, III.  

5. Demi-plié по I, II позиціях. 

6. Grand plié по I, II позиціях.  

7. Battement tendu: 

- з I позиції в сторону, вперед, назад; 

- з demi-plié в I позиції в сторону, вперед, назад; 

8. Battements tendu jetе: 

- з I позиції в сторону, вперед, назад; 

- з demi-plié в I позиції в сторону, вперед, назад; 

9. Demi-rond et rond de jambe par terre en dehors et en dedans.  

10. Battements relevе lent на 45° з I позиції у всіх напрямках. 

11. Relevés на півпальцях в I і II позиціях з витягнутих ніг та з demi-pliеs. 

Екзерсис на середині зали (виконується en face)  

Теоретична частина. Термінологія, особливості та правила виконання 

екзерсису з класичного танцю на середині зали. Поняття «en face». 

Практична частина. 
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1. Вправи на визначення точок класу. Позиції ніг – I, II. 

2. Позиції рук – підготовче положення, I, II III позиції.  

3. Demi-plié в I, II позиціях. 

4. Battements tendus з I позиції у всіх напрямках. 

5. Battements tendus jetе з I позиції в сторону, вперед, назад;  

6. Relevеs на півпальцях в I та II позиціях с витягнутих ніг.  

7. 1-ше port de bras. 

Подальше вивчення обертів на середині та по діагоналі 

1) оберти на місці по ІІІ, V позиції, підготовка до IV позиції; 

2) оберти по діагоналі: па шене; тур ан лєр; тур ан дедан. 

Розділ 5. Танцювальні етюди ( 38 год.). 

Практична частина. Малі форми: «Самба з обручами». «Козачок». 

«Моряцький». «Подих вітру».  

Великі форми: «Східна фантазія». «Вальс квітів». «Квіткова мить». 

Розділ 6.Сучасний танець(46 год.). 

Практична частина. Витоки та розвиток напряму «меренга», 

«чарльстон». Характерні риси цього напряму. Вправи на середині залу. Hop. 

Catch step, jump. Drop, contraction. Flat back. Arch. Body roll. Bounce. Deep body 

bend. Танцювальний біг. Вправи для нахилу корпусу. Танцювальні сполучення. 

З роботою корпусу, з роботою рук. Амплітудні випади ногами в сучасних стилях. 

Оберти корпусу з рухами рук, головою з різних положень. Сучасні стрибки в 

повороті, з просуванням. Оберти на колінах у різних видах. 

Фестивалі. Показові виступи. (3 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

- техніку виконання сучасного танцю; 

- елементи акробатики та художньої гімнастики;  

- основні стилі та напрями сучасного танцю; 

Вихованці мають вміти: 

- скласти заліки з акробатики (листопад, лютий, травень);  

- володіти предметами; 

- виконувати танцювальні етюди, рухи самостійно, погоджувати рухи 

в парі, в групі; вивчені рухи та комбінації сучасного танцю. 

Вихованці мають набути досвід: 

- виконання вправ та основних елементів хореографії; 

- оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних 

почуттів та смаків. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО НАПРЯМУ 

СТУДІЇ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА  

«СУВЕНІР» 

7 років навчання 

 

Крутько Ірина Анатоліївна  

Центр дитячої творчості  

м. Каховка,  

Херсонська обл. 

 

Анотація 

Навчальна програма з позашкільної освіти художньо- естетичного напряму 

«Сувенір» є інноваційною, оформлена відповідно до вимог державного 

стандарту та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 

05.06.2013 № 14.1/10-1685. «Про методичні рекомендації щодо змісту та 

оформлення навчальних програм з позашкільної освіти».  

Основою навчальної програми є формування компетентностей особистості 

в процесі опанування виготовлення іграшок-сувенірів, залучення вихованців до 

активної праці. Програма дає можливість прищепити у дітей любов до народної 

культури, збагатити їх духовний світ, навчити розуміти прекрасне, цінувати 

його. 

В основу програми покладені принципи – особистісно-орієнтованих 

технологій навчання, інтеграція освітнього і педагогічного процесу, системність 

та послідовність у вихованні і розвитку дітей. 

Умовою успішної реалізації завдань програми є формування у вихованців 

таких комптентностей: пізнавальної, практичної, творчої, соціальної . 

Навчальна програма структурно побудована вірно з урахуванням 
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методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм з 

позашкільної освіти. 

Цінність програми полягає в тому , що у процесі виготовлення виробів із 

різноманітних матеріалів вихованцям дається можливість самостійно 

вирішувати численні композиції , конструктивні та технологічні 

завдання,індивідуально працювати над оформленням та оздобленням власних 

виробів. 

Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів і 

форм навчання. 

Актуальність цієї програми зумовлена новими підходами, формами, 

візерунками й тенденціями у виготовленні іграшок – сувенірів з різноманітних 

матеріалів. Програму складено за концентричним принципом із повторним 

вивченням окремих тем, розширенням та поглибленням змісту навчального 

матеріалу. Формами роботи за цією програмою є практичні завдання, підготовка 

виставкових робіт, лекції, бесіди. 

Дана програма може бути використана працівниками позашкільних 

закладів та вчителями загальноосвітніх шкіл у факультативній та гуртковій 

роботі. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Іграшка-сувенір – це власна дитяча фантазія, яка має прояв у формі, 

характері, оздобленні, призначенні. Гурток «Сувенір» передбачає виготовлення 

вихованцями іграшок – сувенірів. Діти на заняттях гуртка навчаються 

виконувати поробки з кольорового паперу, пластиліну, природного та 

текстильного матеріалу, солоного тіста, розвиваючи тим самим художній смак , 

фантазію та набувають практичні навички дитячої творчості. Це – відчуття 

причетності до процесу творення разом із впевненістю у своїх силах: придумати 

іграшку, виконати її, відремонтувати, якщо знадобиться, і все це самостійно та 

ще й за власним бажанням. 

Програма навчання з виготовлення іграшок-сувенірів художньо- 

естетичного напряму декоративно-ужиткового профілю розрахована для дітей 

віком від 6 років. 

Мета програми – формування компетентностей особистості в процесі 

опанування виготовлення іграшок-сувенірів, залучення вихованців до активної 

праці, прищепити у дітей любов до народної культури, збагатити їх духовний 

світ, навчити розуміти прекрасне, цінувати його. 
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Основні завдання: 

- ознайомлення з історією виникнення народної іграшки, особливостями 

її виконання в різних регіонах України в різні історичні періоди; 

- оволодіння уміннями та навичками виготовлення виробів з 

різноманітних матеріалів в різних техніках, оволодіння технологією 

виготовлення різноманітних іграшок-сувенірів різних за складністю та 

призначенням, способами оздоблення;  

- розвиток художнього смаку, творчої уяви, фантазії, напрацювання 

індивідуального стилю роботи; самостійного виконання поставлених завдань; 

навчитися працювати індивідуально, у парах, групах, та колективно; 

- виховання культури праці, дбайливого ставлення та пошани до народних 

традицій; професійне самовизначення; розвиток позитивних якостей 

особистості: працелюбності, наполегливості, відповідальності; сприяння 

самореалізації дитини в соціумі. 

Навчальна програма передбачає 7 років навчання: 

1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;  

2-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;  

1-й рік – основний рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень;  

2-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень;  

3-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень.; 

1-й рік – вищий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень. 

2-й рік – вищий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень. 

Програма орієнтована на роботу з дітьми віком від 6 до 15 років і має 

початковий, основний і вищій рівні навчальної підготовки вихованців. 

Наповнюваність навчальних груп становить 12- 15 дітей. 

Програма початкового рівня спрямована на ознайомлення з історією 

виникнення української народної іграшки, її особливостями та передбачає 

виготовлення іграшок-сувенірів за зразком. Значна увага приділяється 

опануванню правил роботи з природними матеріалами, папером, простими за 

структурою та обробкою, оволодінню простими техніками, нескладними 

способами оздоблення іграшок та правилам організації робочого місця. 

Вихованцям дається можливість самостійно вирішувати численні композиції, 

конструктивні та технологічні завдання , індивідуально працювати над 

оформленням власних робіт. Окремі роботи вихованці виконують колективно, 

що приносить їм задоволення завдяки єдності, чіткої організації праці.  

Програма основного рівня навчання спрямована на поглиблення знань про 

іграшку-сувенір. На основному рівні вдосконалюються набуті знання і навички. 

Вихованці вчаться створювати тематичні композиції, опановують техніки 
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квіллинг, орігамі, кусудами вироби з полімерної глини,капронових шкарпеток, 

тощо, самостійно підходять до вирішення творчих завдань, зокрема проектують 

і виготовляють оригінальні конструкції іграшок, створюють композиції з 

іграшок за сюжетами українських народних казок, творів українських 

письменників, поетів, дитячих мультфільмів.  

Програма вищого рівня забезпечує розвиток творчої фантазії та 

професійних навичок через збільшення питомої ваги завдань на створення 

самостійно розроблених іграшок-сувенірів. Вихованці вищого рівня навчання на 

заняттях гуртка виконують складні іграшки та речі побутового призначення з 

текстильних та природних матеріалів, квіллінг, орігамі та кусудами з 

кольорового паперу різної фактури, м'яку іграшку з тканини , фетру та хутра, 

знайомляться з основами біокераміки, полімерної глини. Опановують техніки « 

паперове» лозоплетіння, «ізонитка», «кінусайга», фітодизайн з цукерками. 

Актуальність цієї програми зумовлена новими підходами, формами, 

візерунками й тенденціями у виготовленні іграшок – сувенірів з різноманітних 

матеріалів. Програму складено за концентричним принципом із повторним 

вивченням окремих тем, розширенням та поглибленням змісту навчального 

матеріалу. Формами роботи за цією програмою є практичні завдання, підготовка 

виставкових робіт, лекції, бесіди. 

В основу програми покладені принципи:  

 особистісно-орієнтованих технологій навчання; 

 інтеграція освітнього і педагогічного процесу; 

 системність та послідовність у вихованні і розвитку дітей. 

Умовою успішної реалізації завдань програми є формування у вихованців 

таких комптентностей: 

пізнавальної – оволодінні основними поняттями та знаннями декоративно-

прикладного мистецтва; 

практичної – набуття навичок самостійно виготовляти 

вироби,виконувати технологічні операції, вміння працювати з різними 

матеріалами та інструментами; орієнтування в інформаційному просторі; 

творчої – забезпечення розвитку творчих здібностей гуртківців, 

виховання естетичного смаку, творчої уяви, фантазії. Сприяння визначенню 

індивідуального стилю роботи; 

соціальної – розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, 

наполегливість у досягненні мети. Відповідальність за результат власної 

діяльності;виховання шанобливого ставлення до духовних та матеріальних 

цінностей світової та вітчизняної культур. 
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Методами опрацювання навчального матеріалу є: 

- словесні: бесіда, розповідь-пояснення, мистецтвознавча розповідь, 

дискусія, інструктаж; 

- наочні: метод ілюстрацій, метод демонстрацій; 

- практичні (пробні вправи, тренувальні вправи, індивідуальні та творчі 

завдання); 

- репродуктивні (відтворювальні вправи); 

- частково-пошукові (виконання за зразком, під керівництвом педагога); 

- дослідницькі (пошук матеріалів для виробів, інформації для 

повідомлення, зразків для роботи, власні спостереження); 

- пояснювально-ілюстративні (демонстрація наочного навчання, 

організація сприймання, спостереження); 

- самостійної роботи; 

- методи стимулювання навчальної діяльності; 

- методи формування пізнавального інтересу (пізнавальні ігри, навчальні 

дискусії, створення ситуації успіху); 

- контролю і самоконтролю; 

- інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного 

результату, метод проблемних та експериментальних ситуацій, колективна 

творча діяльність); 

- педагогічні технології (співробітництво, створення ситуації успіху, 

колективного творчого виконання). 

Залежно від рівня навчання програма передбачає варіативність методів 

і форм навчання. 

Для оцінки результативності навчальних занять застосовуються 

діагностичний, поточний і підсумковий види контролю (анкетування, 

опитування, співбесіди з учнями і батьками, поточні, тестові та творчі завдання, 

тематичні та персональні виставки творчих робіт). 

З метою розвитку та підтримки обдарованих та талановитих вихованців, 

здобуття ними практичних навичок і для задоволення їхніх потреб у 

професійному самовизначенні програма передбачає індивідуальне навчання. 

Кількісний склад груп, у яких проводиться індивідуальне навчання, становить 

від одного до п’яти учнів (згідно наказу Міністерства освіти і науки від 

11.08.2004 № 651 «Про затвердження Положення про порядок організації 

індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах» (із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки № 1123 (71322-

08) від 10.12.2008). 

Теми та розподіл годин навчально-тематичного плану вказано орієнтовно. 
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За необхідності в установленому порядку керівник гуртка може внести зміни до 

кількості годин у межах кожного змістовного розділу. Враховуючи інтереси 

вихованців, їх кількість у групі, стан матеріально – технічного забезпечення, 

керівник гуртка може змінювати кількість теоретичних і практичних занять 

(залежно від того, як швидко та якісно вихованці набувають практичних 

навичок), а також самостійно обирати один або кілька напрямів роботи гуртків 

основного та вищого рівнів, враховуючи обсяг часу, що передбачений типовими 

навчальними планами.  

Під час навчання діти відвідують виставки, музеї, художні салони, 

зустрічаються з народними майстрами та займаються дослідницькою діяльністю, 

збором природного матеріалу. Дітям пропонується самостійно оцінювати свою 

роботу. 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 

 Теоретична частина. Мета роботи гуртка. Знайомство з правилами 

поведінки в гуртку під час занять. План роботи на навчальний рік. Матеріали та 

інструменти, необхідні для роботи. Правила техніки безпеки. 

1. Площинна аплікація. Витинання (36 год). 

Теоретична частина. Поняття «аплікація», її види. Історія виникнення 

паперу, його види та методи використання. Інструктаж з техніки безпеки. 

Витинанка, як вид декоративно – прикладного мистецтва. 

№ 

з\п 

 

Розділ, тема 

 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
усього 

 Вступ. 2 - 2 

1. Площинна аплікація. Витинання. 6 30 36 

2. 
Об'ємна аплікація, об'ємна іграшка-сувенір з 

різноманітних матеріалів . 
6 30 36 

3. Аплікація з природного матеріалу. 2 6 8 

4. Іграшка-сувенір з природного матеріалу. 4 16 20 

5. Іграшка-сувенір з пластиліну. 6 14 20 

6. Виготовлення виставкових робіт - 8 8 

7. Екскурсії, конкурси, свята,виставки  - 12 12 

 Підсумок. 2 - 2 

 Разом 28 116 144 
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Практична частина. Виготовлення площинної аплікації різних видів: 

симетричної, силуетної, різаної, рваної з використанням кольорового паперу 

різної фактури. Поняття « композиція». Підбір необхідної гами кольорів. 

Виготовлення площинної аплікації з геометричних фігур. Сюжетно-

тематична аплікація ( поздоровні листівки ). Аплікація на вільну тему . Техніка 

роботи. Виставка-конкурс на кращу аплікацію. Витинання сніжинок та закладок 

для книжок. 

2. Об'ємна аплікація, об'ємна іграшка-сувенір з різноманітних 

матеріалів ( 36 год). 

Теоретична частина. Ознайомлення з поняттям «об'ємна аплікація» , її 

види та форми . Способи виготовлення основ для об'ємної аплікації. Поняття 

геометричних форм. Техніка безпеки при роботі з ріжучими предметами. 

Практична частина. Виготовлення основ для об'ємної аплікації. 

Виконання завдань за готовими викройками. Ознайомлення дітей з народними 

орнаментами, способи оздоблення узорами поверхні об'ємної іграшки. Навчання 

вихованців самостійним прийомам стилізації, декорування основи іграшки. 

Виготовлення різноманітних ялинкових прикрас та карнавальних масок. 

Проведення підсумкової тематичної виставки. 

3. Аплікація з природного матеріалу ( 8 год). 

Теоретична частина. Ознайомлення з основними прийомами 

виготовлення рослинних аплікацій з насіння, засушеного листя,квітів. Принципи 

створення ескізів симетричних, асиметричних композицій, орнаментальних 

форм. Бесіди про природні багатства рідного краю, про необхідність їх 

збереження. 

Практична частина. Збір природного матеріалу, сортування. Самостійне 

виготовлення аплікацій з рослинного матеріалу. Виготовлення різних форм для 

аплікації. Аплікація з природного матеріалу на вільну тему. 

4. Іграшка – сувенір з природного матеріалу (20 год). 

Теоретична частина. Ознайомлення з державними заходами щодо 

охорони природи. Правила оформлення іграшки-сувеніру з природного 

матеріалу, зберігання готових робіт. 

Практична частина . Зібрання природного матеріалу, об'ємне сушіння 

рослин на повітрі, обробка гліцерином, відбілювання матеріалу, 

підфарбовування. Технологічний процес обробки матеріалу. Застосування 

допоміжних засобів у виконанні іграшки. Поняття «пропорції». Виготовлення з 

природного матеріалу різноманітних форм. Оформлення виставки «Природа та 

фантазія». 
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5. Іграшка-сувенір з пластиліну (20 год). 

Теоретична частина. Ознайомлення з інструментами та матеріалами 

необхідними в роботі з пластиліном. Уявлення про об'ємну форму та її складові. 

Поняття «рельєф» та «барельєф». 

Практична частина. Способи ліплення : конструктивний та пластичний. 

Композиція на тему українських казок. Узгодження об'єму з накладними 

елементами декору.  

6 . Виготовлення виставкових робіт ( 8 год). 

Практична частина. Виготовлення робіт на виставку дитячої творчості 

7. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год ). 

Практична частина. Екскурсії, участь у виставках, конкурсах, святах. 

Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічі з 

народними майстрами. 

Підсумок ( 2 год).  

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за рік. Оформлення 

виставки робіт. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:  

 основні відомості про матеріали, необхідні для роботи гуртка; 

 історію виникнення паперу , його види та методи використання; 

 значення понять «композиція». «аплікація»; 

 основні способи роботи з пластиліном; 

 правила з техніки безпеки під час роботи у гуртку. 

Вихованці мають вміти: 

 виготовляти площинні аплікації з кольорового паперу різної 

фактури; 

 виготовляти об'ємну аплікацію з кольорового паперу; 

 виготовляти аплікації та іграшки – сувеніри з природного матеріалу; 

 збирати, сортувати та зберігати природний матеріал; 

 працювати з пластиліном. 

Вихованці мають набути досвід: 

 визначення видів паперу, методів використання; 

 збору, зберігання та обробки природних матеріалів; 

 догляду за інструментами та матеріалами. 
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Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 
Розділ, тема 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

 Вступ.    

 
Сувеніри, оздоблені аплікацією із насіння, 

зерняток і кісточок рослин. 
   

 
Об’ємні іграшки-сувеніри з рослинних 

матеріалів. 
   

3. Витинанки. 6 14 20 

4. 
Художнє конструювання в техніці 

паперопластики. 
4 16 20 

5. Новорічні та різдвяні подарунки. 2 6 8 

6. 
Іграшки із ниток , пряжі та текстильних 

матеріалів. 
6 22 28 

7. Виготовлення виставкових робіт. - 8 8 

8. Екскурсії, конкурси, свята. - 12 12 

 Підсумок 2  2 

 Разом 32 112 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета роботи гуртка. Повторення правил поведінки 

в гуртку під час занять. План роботи на навчальний рік. Матеріали та 

інструменти, необхідні для роботи. Правила техніки безпеки. 

1. Сувеніри, оздоблені аплікацією із насіння, зерняток і кісточо рослин 

(20 год). 

Теоретична частина. Повторення матеріалу першого року навчання. 

Організація робочого місця. Підготовка природних матеріалів. Принципи 

створення ескізів, композицій симетричних, асиметричних, орнаментальних 

форм. Прийоми виготовлення основ для аплікацій. Технологія виготовлення 

тарілки із пап’є-маше. Оформлення робіт.  

Практична частина. Виготовлення листівки, шкатулки з картону, 

оздоблених природними матеріалами; декоративної тарілки і вази із пап’є-маше, 

оздоблених аплікацією із насіння, зерняток і кісточок. 

2. Об’ємні іграшки – сувеніри з рослинних матеріалів (24 год). 

Теоретична частина. Ознайомлення з історією створення об’ємних 

рослинних композиції. Повторення правил збереження природних матеріалів. 

Вікторина на тему: «Природа і творчість». 
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Практична частина. Основні прийоми з’єднання деталей з природного 

матеріалу. Застосування допоміжних засобів у виконанні іграшки-сувеніру. 

Виготовлення іграшок-сувенірів за власним задумом. 

3. Витинанки ( 20 год.)  

Теоретична частина. Повторення матеріалу першого року навчання. 

Витинанка в українському декоративно-прикладному мистецтві. Місце 

витинанки в оселях наших предків. Методика виконання витинанок. Ескізи. 

Виготовлення витинанок. Декоративне святкове панно. Самостійна розробка 

ескізів, робота в матеріалі. 

Практична частина. Виготовлення сувенірів-витинанок, самостійне 

виготовлення панно. Виготовлення колективної роботи. 

4. Художнє конструювання в техніці паперопластики (20 год). 

Теоретична частина. Види паперопластики. Прийоми трансформації 

паперу: надрізи, згини, загинання, скручування, гофрування. Декоративність, 

пластичність форми і поверхні рельєфних виробів із паперу. 

Створення художнього образу. Робота за схемами. Вікторина на тему: 

Практична частина. Виготовлення об’ємних фігурок тварин, будиночків, 

тощо. 

5. Новорічні та різдвяні подарунки ( 8 год). 

Теоретична частина. Традиції зустрічі Нового року в різних країнах. 

Різдвяні свята в Україні. Виготовлення новорічних подарунків – безмежний 

простір для фантазії й творчості. Правила безпечної праці з ножицями. Вітальні 

листівки в техніці аплікації та паперопластики. 

Практична частина. Виготовлення вітальних листівок та подарунків 

застосовуючи техніки аплікації та паперопластики. 

6. Іграшки із ниток, пряжі, та текстильних матеріалів ( 28 год). 

Теоретична частина. Технологія наклеювання ниток на повітряну кульку. 

Культура роботи з клеєм. Інструменти та приладдя для роботи з тканинами. 

Правила безпечної роботи з голкою. Планування послідовності розмітки, крою і 

шиття обраного виробу.  

Практична частина. Виготовлення іграшок за власним задумом. 

Створення відповідного образу іграшки. Оформлення виробів.  

7. Виконання виставкових робіт ( 8 год.) 

Практична частина. Виготовлення робіт на виставки дитячої творчості. 
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Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год.) 

Практична частина. Екскурсії, участь у виставках, конкурсах, святах. 

Відвідування краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічі з 

народними майстрами. 

 

Підсумок ( 2 год).  

Теоретична частина. Підведення підсумків роботи за рік. Оформлення 

виставки робіт. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

 принципи створення ескізів, композицій симетричних, асиметричних та 

орнаментальних форм; 

 технологію виготовлення витинанок, тарілок із пап’є-маше, 

створювання вітальних листівок в техніці аплікації та паперопластики;  

 види декоративних робіт із природних матеріалів;  

 види ниток, тканин; інструменти для роботи з ними;  

 послідовність виготовлення м’якої іграшки;  

 розташування кольорів у колірному колі;  

 правила безпечної праці із ножицями, колючими предметами. 

 

Вихованці мають вміти: 

 виготовляти витинанки, вироби способом паперопластики за схемами;  

 створювати композиції, конструювати вироби із природних форм;  

 конструювати й виготовляти іграшки із ниток;  

 виконувати ручні шви, робити розмітку і розкроювання тканини; 

 виробляти м’які іграшки за викрійками і за власним задумом;  

 

Вихованці мають набути досвід: 

 визначення видів паперу, методів використання; 

 збору, зберігання та обробки природних матеріалів; 

 в упорядкуванні технологічних операцій при виготовленні виробів; 

 догляду за інструментами та матеріалами. 
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НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА ПРОГРАМА  

І-ІІІ НАВЧАЛЬНИХ РІВНІВ 

ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЮ «КРАПЛИНКИ» 

 

Ситник І.О., 

Сумська загальноосвітня  

школа І-ІІІ ст. № 13 

ім. А. С. Мачуленка,  

м. Суми 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Вокально-хореографічне мистецтво є багатющим джерелом збагачення 

особистості. Завдяки систематичній роботі діти набувають не тільки 

професійних навичок, а збагачуються розвитком цілого комплексу рис: почуттям 

колективізму, працьовитості, витримки, чуйності, милосердя, що дуже важливо 

на життєвому шляху. 

Пропонована програма передбачає засвоєння дітьми основ вокального та 

хореографічного мистецтва незалежно від їхнього віку. 

На основі формування музичного сприймання керівник має розвивати 

творчі здібності учнів до співу, музикування, хореографії, виховувати в них 

музичний та художній смаки. В основі програми-поєднання основних видів 

мистецтва-пісенності та танцювальності, що збагачує сприймання музичних 

творів. Завдяки принципам системності стає доступним дітям ускладнений 

вокальний і танцювальний матеріали, які спрямовані на активізацію творчої 

діяльності дітей, на розвиток їх професіоналізму, індивідуальних здібностей. 

Програма забезпечує засвоєння учасниками системи музично-теоретичних 

знань, набуття вокально-хорових та танцювальних навичок, засвоєння елементів 

імпровізації (вокальної й танцювальної), розвитку сценічних навичок. 

У вищевказаних матеріалах передбачені індивідуальні години навчання з 

обдарованими дітьми або з учнями початкового рівня знань. У практичній роботі 

доцільно навчальні години розподілити за семестрами, орієнтуючись на 

навчально-тематичний план. 

Мета програми – допомогти дітям оволодіти основами музичної грамоти, 

сценічної майстерності, вокальними й танцювальними навичками. 
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ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ: 

Навчальні:  

- опанування вокально-хоровими й танцювальними вміннями і 

навичками; 

- здатність керуватися набутими музичними знаннями та вміннями в 

практичній діяльності; 

- формування уявлень про сутність, види та жанри музичного мистецтва, 

особливості його інтонаційно-образної мови, засвоєння основних музичних 

понять та відповідної термінології; 

- розуміння дітьми зв’язків музики з іншими видами мистецтва; 

- формування здатності сприймати та інтерпретувати музичні твори, 

висловлювати особистісне ставлення до них, аргументуючи свої думки. 

Розвиваючі: 

- формування культури почуттів, збагачення емоційно-естетичного 

досвіду, розвиток творчої особистості; 

- розвиток загальних і музичних здібностей, творчого потенціалу 

особистості; 

- розвиток емоційно-ціннісного ставлення до музики; 

- підвищення рівня виконавчої культури учнів. 

Виховні: 

- виховання ціннісних орієнтацій у сфері музики, музичних інтересів, 

смаків і потреб; 

- виховання естетичного смаку та емоційної культури дітей, любові до 

мистецтва; 

- виховування інтересу до сучасної, класичної, народної музики й поваги 

до культури рідного народу.  

 

Програма зорієнтована на початковий, основний та вищий навчальні рівні. 

Термін навчання – 10 років 

Початковий рівень – 1 рік 

Основний рівень – 4 роки 

Вищий рівень – 5 років 

 

Форми проведення занять: бесіда, розповідь, дискусія, проблемно-

пошукові ситуації, комбіновані заняття, узагальнене заняття-концерт, конкурс. 

Види занять – індивідуальні, групові та колективні. 

Форми підсумкових занять: 

Початковий рівень – виступ на класних батьківських зборах. 
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Основний рівень – концертні виступи на загальношкільних батьківських 

зборах, виховних заходах, урочистих лінійках, шкільних та міських конкурсах. 

Вищий рівень – концертні виступи на загальношкільних батьківських 

зборах, виховних заходах, шкільних конкурсах. Участь у міських, обласних, 

Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах. 

Авторство програми полягає в тому, що вона передбачає опанування 

учнями вокальною та танцювальною технікою як основною для втілення 

художнього образу твору. Під час розучування тем використовуються нові 

інтерактивні, нетрадиційні технології та прийоми. Не менш важливим є 

встановлення природних зв’язків між шкільними гуртковими заняттями та 

щоденним (позашкільним) життям вихованців. 

У програмі допускаються зміни, відповідно до розкриття тем, змісту занять 

та навчального навантаження. 

 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Вік дітей: від 6 до 10 років. 

Кількість дітей у групі: 10-15 осіб. 

Мета: ознайомлення з вокальним мистецтвом, виявлення музичних 

здібностей у дітей; виховання любові до музики та співу; формування співочої 

майстерності та культури співу; навчання виразного, грамотного виконання 

вокальних творів, досягнення чистого унісону. 

 

Навчально-тематичний план 

 (І рік навчання, 2 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 

Тема Кількість годин 

Теорія Практика Разом 

1 Вступне заняття 1 1 2 

2 Робота над постановкою голосу 2 8 10 

3 Вивчення творів 2 29 31 

4 Слухання музики 1 2 3 

5 Музична грамота 1 1 2 

6 Основи музичного руху 5 5 10 

7 Елементи хореографії 2 3 5 

8 Елементи класичного танцю 1 1 2 

9 Елементи народного танцю 1 1 2 

10 Концертна діяльність - 2 2 

11 Підсумкове заняття - 1 1 

 УСЬОГО: 27 45 72 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ: 

1. Вступне заняття (2 год.) 

Мета та завдання колективу. 

Прослуховування. 

2. Робота над постановкою голосу (10 год.) 

Теорія (2 год.). Основні дані про голосовий апарат. Співацьке дихання, 

опора, атака звуку. 

Практика (8 год.). Спів вправ на дихання. Спів вправ на розвиток 

діапазону, дирекції, звуковедення. 

3. Вивчення музичних творів (31 год.) 

Теорія (2 год.). Інтерпретація змісту музичних творів. 

Практика (29 год.). Дитяча пісня. Народна пісня. Сучасна пісня. 

Розучування та виконання пісень. 

4. Слухання музики (3 год.) 

Теорія (1 год.). Бесіди про композиторів.  

Практика (2 год.). Слухання музичних творів. 

5. Музична грамота (2 год.) 

Теорія (1 год.). Вивчення музичних термінів. 

Практика (1 год.). Сольфеджіо. 

6. Основи музичного руху (10 год.) 

Теорія (5 год.). Ознайомлення з поняттям «лінія», «рівняння», «коло». 

Практика (5 год.). Ритмічні вправи. 

7. Елементи хореографії (5 год.) 

Теорія (1 год.). Основи хореографії. 

Практика (3 год.). Музично-ритмічні тренування рухів у характері і темпі 

музики, вправи на розвиток уваги; початок і закінчення руху разом із музикою; 

рухова імпровізація на музику. 

8. Елементи класичного танцю (2 год.) 

Теорія (1 год.). Поняття про робочу та опорну ногу. 

Практика (1 год.). Позиції ніг 1, 2, 3; рольове по 1-й позиції. 

9. Елементи народного танцю (2 год.) 

Теорія (1 год.). Поняття про характерні особливості народного танцю. 

Практика (1 год.): 

- притупи в положенні паралельно розташованих ступнів; 

- уклін; 

- позиції рук; 

- приставний бічний крок; 

- танцювальний крок. 
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10. Концертна діяльність (2 год.) 

Практика (2 год.). За планом масових закладів. 

11. Підсумкове заняття (1 год.) 

Виступ на класних батьківських зборах. 

Прогнозований результат: 

Діти повинні вміти та знати: 

І рік навчання 

- знати тони, співати в унісон, розуміти основні рухи диригента, знати 

знаки альтерації, динамічні відтінки, співати самостійно і в групах; володіти 

навичками академічного співу. 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

1-2 рік навчання: 

МЕТА: навчитися виразно виконувати вокальні вправи та вокальні твори; 

продовжувати вивчати музичну грамоту, музичну літературу, твори української 

та світової класики; виконувати твори без музичного супроводу та працювати 

над досягненням чистого багатоголосся. 

3-4 рік навчання: 

МЕТА: виразний та грамотний спів на 1, 2, 3, 4 і більше голосів; 

Продовжувати вивчення музичної грамоти, спів по нотах, поширення та 

ускладнення репертуару, створення міні-ансамблю в колективі; участь в оглядах, 

конкурсах, спілкування з колективом, близькими за жанром. 

Вік дітей: від 10 до 13 років. 

Кількість дітей у групі: 10-14 осіб. 

Починаючи з ІІ року навчання вводяться години індивідуальної роботи з 

гуртківцями, які потребують більше уваги від керівника, або для роботи з 

обдарованими дітьми. 

 

Навчально-тематичний план 

(1-2 роки навчання, 3 години на тиждень) 

№ 

з/п 
Тема 

І рік навчання ІІ рік навчання 

Теорія 
Прак-

тика 
Разом Теорія 

Прак-

тика 
Разом 

1 Вступне заняття 1 - 1 1 - 1 

2 Вправи для розвитку 

голосового апарату. 

4 10 14 4 10 14 

3 Музична грамота та 

музична література 

4 4 8 4 4 8 

4 Елементи 

хореографії 

1 10 11 1 10 11 
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5 Вивчення музичних 

творів 

2 31 33 2 31 33 

6 Робота над 

танцювальною 

композицією 

2 10 12 2 10 12 

7 Участь у святах та 

концертах 

- 5 5 - 5 5 

8 Індивідуальна 

робота 

2 21 23 2 21 23 

9 Підсумкове заняття - 1 1 - 1 1 

 УСЬОГО 16 92 108 16 92 108 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ: 

1. Вступне заняття (1 год.) 

Мета та завдання колективу. 

Повторення вивченого матеріалу. 

2. Вправи для розвитку голосового апарату (14 год.) 

Теорія (4 год.) . Співацьке дихання, опора, атака звука, звукоутворення. 

Практика (10 год.). Звукоутворення. Вправи на дихання, на розвиток  

артикуляції, на «стакато», на «легато». Форсування звуком. Вправи на 

поширення діапазону, ланцюжковому диханні, артикуляцію, дикцію. 

Академічна та естрадна манера співу. 

3. Музична грамота та музична література (8 год.) 

Теорія (4 год.). Вивчення музичних термінів, інтервал, складачами. 

Практика (4 год.). Сольфеджіо. Музична література. Мелодійний, гармонійний 

інтервали, робота над ансамблем, музичною фразою. 

4. Елементи хореографії (11 год.) 

Теорія (1 год.). Постановка корпусу, ніг, рук, набуття початкових навичок 

координації. 

Практика (10 год.). Проведення комбінованих занять, що складатимуться з 

елементів класичного, народного, сучасного танцю, гімнастики. 

5. Вивчення музичних творів (33 год.) 

Теорія (2 год.). Інтерпретація змісту музичних творів. 

Практика (31 год.). Робота над розучуванням творів. Двоголосся, 

багатоголосся. 

6. Робота над танцювальними композиціями (12 год.) 

Теорія (2 год.). Робота над створенням танцювальних сюжетів вивчених 

пісень. 

Практика (10 год.). Складання танцювальних композицій, комбінацій для 

відображення характеру музики. 
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7. Участь у святах та концертах (5 год.) 

Концертна діяльність групи згідно з планом масової роботи закладу. 

8. Індивідуальна робота (23 год.) 

Теорія (2 год.). Робота над постановкою голосу. 

Практика (21 год.). Робота над розучуванням пісень. 

9. Підсумкове заняття (1 год.) 

Концертний виступ. 

 

Прогнозований результат: 

Діти повинні вміти та знати: 

І рік навчання 

- елементи теорії музики, співати, дотримуючись терції, володіти сольним 

та ансамблевим співом, виконувати музичні твори з елементами танцювальності. 

ІІ рік навчання 

- знати курс сольфеджіо, поняття «мелодійний» та «гармонійний» 

інтервали; співати, дотримуючись терції, використовувати елементи 3х голосся, 

володіти естрадною та академічною манерою співу, володіти елементами 

хореографії, танцювальності, вести концерту діяльність. 

 

Навчально-тематичний план 

(3-4 роки навчання, 4 години на тиждень) 

 

№ 

з/п 
Тема 

І рік навчання ІІ рік навчання 

Теорія 
Прак-

тика 
Разом Теорія 

Прак-

тика 
Разом 

1 Вступне слово  - 1 1 - 1 1 

2 Вправи для розвитку 

голосового апарату. 

4 24 28 4 20 24 

3 Музична грамота та 

музична література 

4 4 8 2 2 4 

4 Вивчення музичних 

творів 

3 48 51 3 50 53 

5 Елементи хореографії 4 16 20 2 20 22 

6 Індивідуальна робота 4 18 22 2 20 22 

7 Участь у святах та 

концертах 

- 8 8 - 10 10 

8 Робота на радіо та 

телебачення 

2 3 5 2 5 7 

9 Підсумкове заняття - 1 1 - 1 1 

 УСЬОГО 21 123 144 15 129 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ: 

1. Вступне заняття (1 год.) 

Мета та завдання колективу, знайомство з перспективним планом роботи 

колективу. 

2. Вправи для розвитку голосового апарату. 

Теорія (4 год.). Принципи та методи вокального співу. 

Практика (24 год.). Вправи на розвиток діапазону, дихання, дикцію. Робота 

над звуковеденням, багатоголоссям, строєм, музичною фразою. 

3. Музична грамота та музична література (8 год.) 

Теорія (4 год.). Вивчення теорії музики 

Практика (4 год.). Сольфеджіо. Музична література. Мелодійний, 

гармонійний інтервал. Динаміка.  

4. Вивчення музичних творів (51 год.) 

Теорія (3 год.). Інтерпретація змісту музичного твору. 

Практика (48 год.). Розбір музичного твору. Робота над вивченням 

сучасної та народної пісні класичного твору. Робота над творами в партіях. 

5. Елементи хореографії (20 год.). 

Теорія (4 год.). Основи хореографії. 

Практика (16 год.). Вивчення ускладнення рухів під час виконання 

музичного твору; створення сюжетних композицій на вивчені пісні. 

6. Індивідуальна робота (22 год.) 

Теорія (4 год.). Робота над постановкою голосу. Методика вокального 

співу.  

Практика (18 год.). Робота над вивченням пісень. 

7. Участь у святах та концертах (8 год.) 

Концертна діяльність групи за планом масової роботи закладу, управління 

освіти і науки. 

8. Робота на радіо й телебаченні (5 год.)  

Теорія (2 год.). Знайомство з технікою запису на студії звукозапису, 

підготовка до участі в теле-радіопрограмах.  

Практика (3 год.). Запис музичних творів колективу на студії звукозапису, 

участь у теле-радіопрограмах.  

9. Підсумкове заняття. 

 

Звітний концерт. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

(ІV рік навчання) 

 

1. Вступне заняття (1 год.) 

Мета та завдання колективу, знайомство з перспективним планом роботи 

колективу. 

2. Вправи для розвитку голосового апарату (24 год.) 

Теорія (4 год.). Методика вокального співу. 

Практика (20 год.). Вправи на розвиток діапазону, дихання. Робота над 

строєм, ансамблем, багатоголоссям, артикуляцією, звуковеденням. 

3. Музична грамота та музична література (4 год.) 

Теорія (2 год.). Вивчення теорії музики. 

Практика (2 год.). Сольфеджіо. Музична література. Інтервали, акорди. 

Динамічні відтінки. 

4. Вивчення музичних творів (53 год.) 

Теорія (3 год.). Інтерпретація змісту музичних творів. 

Практика (50 год.). Розбір музичного твору. Робота над вивченням 

сучасної та народної пісні, класичного твору. Робота в партіях. 

5. Елементи хореографії (22 год.) 

Теорія (2 год.). Основи хореографії. 

Практика (20 год.). Вивчення ускладнених рухів під час виконання 

музичного твору, створення сюжетних композицій на вивчені пісні. 

6. Індивідуальна робота (22 год.) 

Теорія (2 год.). Робота над постановкою голосу, методика вокального 

співу. 

Практика (20 год.). Робота над вивченням пісень. 

7. Участь у святах та концертах (10 год.) 

Концертна діяльність групи згідно з планом масової роботи закладу, 

управління освіти і науки. 

8. Робота на радіо та телебаченні (7 год.) 

Запис на студії звукозапису, участь у телевізійних та радіо програмах, 

концертах, конкурсах. 

9. Підсумкове заняття (1 год.) 

Концертний виступ перед учнями школи та їх батьками. 

 

Прогнозований результат: 

Діти повинні вміти та знати. 

ІІІ рік навчання 
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- співати по нотах, знати музичну грамоту, співати сольно та в групах, 

володіти академічною та сучасною манерою співу, навичками хореографії та 

танцювальності. 

ІV рік навчання 

- музичну грамоту, володіти навичками хореографії, сольно та 

ансамблевого співу, сценічно рухатися на сцені, аналізувати музичний твір, 

вести концертну діяльність. 

 

Вищий рівень, перший рік навчання  

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(1-5 роки навчання, 4 години на тиждень) 

 

МЕТА: досягнення професійного звучання, чистоти строю ансамблю, 

ускладнення репертуару, продовження розвитку творчих здібностей дітей, 

створення дуетів, тріо, виховування солістів та маленьких ансамблів у колективі, 

підготовка гуртківців для вступу до навчальних закладів музичного напрямку. 
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1 Вступне 

заняття 

1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 

2 Вправи 

для 

розвитку 

голосовог

о апарату 

4 10 14 4 10 14 4 10 14 1 8 9 1 8 9 

3 Вивчення 

музичних 

творів 

4 40 44 4 40 44 4 40 44 3 45 48 3 45 48 

4 Хореогра

фія  

3 30 33 3 30 33 3 30 33 1 18 19 1 18 19 

5 Участь у 

святах та 

концертах 

- 10 10 - 10 10 - 10 10 - 15 15 - 15 15 

6 Індивідуа

льні 

заняття 

6 24 30 6 24 30 6 24 30 6 30 36 6 30 36 

7 Робота на 

радіо та 

телеба-

ченні, 

- 11 11 - 11 11 - 11 11 - 15 15 - 15 15 
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студіях 

звуко-

запису 

8 Підсумко

ве заняття 

- 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 

 УСЬОГО 18 126 144 18 126 144 18 126 144 12 132 144 12 132 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

(1-3 рік навчання) 

 

1. Вступне заняття (1 год.) 

Мета та завдання колективу, знайомство з перспективним планом роботи 

колективу. 

2. Вправи для розвитку голосового апарату (14 год.) 

Теорія (4 год.). Принципи та методи вокального співу, академічний та 

сучасний вокал. 

Практика (10 год.). Вправи на ланцюжковому диханні, робота над 

артикуляцією, поширенням діапазону. 

3. Вивчення музичних творів (44 год.) 

Теорія (4 год.). Інтерпретація змісту музичних творів. 

Практика (40 год.). Робота над сучасною, народною піснею. Робота над 

сценічністю, артистичністю. Вивчення ускладненого матеріалу. 

4. Хореографія (33 год.) 

Теорія (3 год.). Основи хореографії, створення сюжетних танців. 

Практика (30 год.). Робота над танцювальністю, створення сюжетних 

композицій. 

5. Участь у святах та конкурсах (10 год.) 

Участь в оглядах, конкурсах. Концертна діяльність згідно з планом 

масових заходів закладу, управління освіти і науки. 

6. Індивідуальні заняття (30 год.) 

Теорія (6 год.). Робота над постановкою голосу, методика вокального 

співу. 

Практика (24 год.). Робота над вивченням пісень. 

7. Робота на радіо та телебаченні (11 год.) 

Запис музичних фонограм колективу. Участь у телевізійних і 

радіоконкурсах, програмах, концертах. 

8. Підсумкове заняття. 

Звітній концерт колективу. 
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Прогнозовані результати 

- досягнення високої культури співу; 

- створення міні-ансамблів; 

- робота над багатоголоссям; 

- робота над сценічністю, танцювальністю. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

(4-5 рік навчання) 

 

1. Вступне заняття (1 год.) 

Мета та завдання колективу. Перспективний план роботи колективу. 

2. Вправи для розвитку голосового апарату (9 год.) 

Теорія (1 год.). Принципи та методи академічного та сучасного співу. 

Практика (8 год.). Робота над сучасним та академічним вокалом. 

3. Вивчення музичних творів (48 год.) 

Теорія (3 год.). Аналіз музичних творів. 

Практика (45 год.). Розбір музичного твору. Робота над ускладненням 

репертуару, багатоголосся, імпровізація. 

4. Хореографія (19 год.) 

Теорія (1 год.). Основи танцювальності, хореографії. 

Практика (18 год.). Робота над створенням та вивченням танцювальних 

постанов. Робота над танцювальністю, сценічністю, артистичністю. 

5. Участь у святах та концертах (15 год.) 

Концертна діяльність групи згідно з планом масових заходів закладу. 

Участь у конкурсах та концертах. 

6. Індивідуальні заняття (36 год.) 

Теорія (6 год.). Методика вокального співу. 

Практика (30 год.). Робота над створенням міні-ансамблів, дуетів, тріо. 

Робота з солістами. Накопичення репертуару. 

7. Робота на радіо й телебаченні, студіях звукозапису (15 год.) 

Запис на студії звукозапису. Участь у телевізійних та радіопрограмах, 

конкурсах та концертах. 

8. Підсумкове заняття (1 год.) 

Звітний концерт колективу. 

Прогнозований результат: 

Діти повинні вміти та знати: 

1-5 рік навчання 
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- музичну грамоту, курс сольфеджіо, музичну літературу(згідно з 

програмою), володіти навичками академічного, сучасного й народного співу, 

співати сольно та в ансамблі, із супроводом і без нього, володіти навичками 

хореографії, танцювальності, сценічності, артистичності, працювати над 

ускладненням репертуару, досягти високої культури співу, вести концерту 

діяльність. 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Робота з творчим колективом будується на основі досягнень багатьох наук: 

музикознання, естетики, психології та педагогіки.  

В основі роботи творчого колективу є захоплення учнів та їх духовне 

збагачення, яке визначає діяльність творчого колективу. Діти через виконавчу 

діяльність розкривають любов до музики, ансамблевого співу. Вокально-

танцювальний колектив очолює художній керівник. Індивідуальна робота 

керівника з учасниками ансамблю носить багатоплановий характер. Під час 

репетицій, концертів, студійних записів на студії звукозапису, на радіо, 

телебаченні та в процесі підготовки до них, учасники ансамблю повинні 

виконувати всі вказівки керівника, точно йти встановленому режиму роботи. У 

результаті продуманої, кропіткої роботи розвивається творча ініціатива кожного 

учасника ансамблю та відкривається перспектива для розвитку всього колективу. 

Для успішного розвитку вокального ансамблю велике значення має правильно 

підібраний репертуар, який повинен відповідати завданням музично-художнього 

виховання ансамблю та, у той же час, бути доступним по вокально-технічному 

та виконавчому рівнях. Репертуар повинен охоплювати твори різноманітні за 

формою, жанром, змістом. Під час вибору твору необхідно враховувати наступні 

параметри : кількість голосів; їх теситурні можливості; інтонаційні, ритмічні, 

динамічні труднощі, наявність акомпанементу. («Живий інструментальний 

ансамбль «a’kappella» або «фонограма»). Ці ж параметри будуть знаходитися в 

основі вокальних оранжировок. 

Вокально-танцювальний колектив має поєднувати в собі ансамблевий спів 

і танцювальні рухи. Хореограф повинен дати вихованцям початкову 

хореографічну підготовку, сприяти розвитку танцювальності, формуванню 

рухових навичок. 

Заняття хореографії органічно поєднані з піснею, яка є важливим 

компонентом у вокально-хореографічному вихованні. Без урахування тісного 

взаємозв’язку  пісні й танцю, без розуміння її образного та емоційного змісту 

неможливо досягти справжньої виразності виконання. Ось чому музичне 
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оформлення вправ і комбінацій повинно бути різноманітним і якісним. 

Важливим принципом роботи є використання мінімуму танцювальних елементів 

при максимумі їх різноманітних поєднань, велика кількість яких створить 

враження новизни. Поряд із вихованням виконавських навичок однією з 

головних умов навчання дітей хореографії та вокалу є розвиток їх творчих 

здібностей. З огляду на це корисним для учнів буде застосування хореографічної 

імпровізації як засобу для розвитку їх творчої уяви. Це може бути складання 

танцювальних рухів для передачі певного настрою вокального твору, складання 

танцювальних композицій на певний пісенний твір, у якому б діти за допомогою 

рухів, пластики намагались виразити своє бачення того чи іншого образу. Дітей 

рекомендується залучати до співпраці у визначенні тематики, засобів постановки 

майбутніх номерів. Це сприятиме розвитку фантазії, образного мислення дитини, 

виховуватиме в неї творчий підхід до образної справи. Пропонована програма 

передбачає засвоєння основ вокального та хореографічного мистецтва дітьми без 

вікового обмеження. Рішуче значення для надбання учнями вокально-хорових 

навичок ансамблю (ритмічного, темпового, динамічного, тембрового, 

дикційного);- строю (уміння чисто інтонувати, утримувати тональність, вміння 

співати ансамблем, багатоголоссям; ансамблевого виконання (уміння грамотно 

виконувати динамічні, гармонічні, торкаючись штрихів та засобів подачі звуку, 

володіти ланцюжковим диханням, уміння розрізняти різнообразні стильові 

особливості конкретного музичного твору) є репетиційний процес – так як саме 

на репетиціях, у процесі творчої роботи учні поступово оволодівають 

необхідними навичками та покращують їх постійним використанням у роботі 

над репертуаром. 

У програмі охарактеризовані основні тематичні розділи й особливості 

програми відповідно року навчання. Відповідно до кожного рівня, програмою 

впроваджуються креатині завдання в різноманітні види музично-естетичної 

діяльності (вокально-танцювальну та теоретичну роботу), оскільки таким чином 

створюються найбільш сприятливі умови для розвитку творчих здібностей дітей. 

Слід враховувати, що навіть у межах одного рівня діти часто виявляють 

дуже різний рівень розвитку здібностей і готовності до творчої роботи. Тому 

завдання повинні бути сформульовані коректно та мають надавати можливість 

виконання у відповідності до індивідуальних особливостей особистості 

вихованця. Перехід учнів з кожного рівня з’ясовує керівник, залежно від 

розвитку індивідуальних здібностей дитини. 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ  

«НАВЧАЛОЧКА. ФІКСІ – ІГРИ» 

1 місяць навчання 

 

Кравченко Олександра Миколаївна 

Погребищенський районний  

Будинок художньо – технічної 

творчості дітей 

м. Погребище  

Вінницька обл. 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить 

виховання всебічно розвиненої, свідомої, творчої особистості. Актуальність 

навчальної програми пов’язана зі створенням умов для надання можливостей 

майбутнім першокласникам, незалежно від того, відвідують вони дошкільний 

навчальний заклад, отримати якісну підготовку до навчання в школі за науково 

– технічним напрямом.  

Невід’ємною складовою частиною освіченості кожної сучасної людини є 

вміння орієнтуватись у потоці різноманітної інформації, в світі техніки, що 

сприяє розвитку особистості, самостійності та її самовизначенню у житті. 

Мета програми: формування базових технічних компетентностей 

(пізнавальної, практичної, творчої, соціальної) особистості в процесі науково-

технічної творчості та необхідних навичок навчальної діяльності, відповідних 

віковим можливостям і вимогам Нової української школи, розкриття технічних 

здібностей, розвиток пізнавальних інтересів дитини та бажання вчитись, 

виховання культури праці.  

Завдання програми: оволодіння вихованців художньо-технічними 

поняттями та знаннями (зокрема художньо-прикладної творчості, технічної 

термінології, графічної грамотності, технічного моделювання та 

конструювання), швидка та природня адаптація дитини до умов шкільного 

навчання; поступовий перехід дитини від ігрової до навчальної діяльності; 

розвиток конструктивної діяльності гуртківців; формування графічної 

грамотності; виховання організованості дитини в навчальній діяльності.  
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Основними формами організації навчальної діяльності в гуртку є 

дидактична гра, гра-подорож, сюжетно-рольова гра, логіко-математична гра, гра-

змагання, сенсомоторика, читання казок.  

Структура занять включає три види роботи, які відповідають складовим 

частинам програми: підготовка руки до письма (через формування графічної 

грамотності, технічного моделювання та конструювання), розвиток логіко-

математичного мислення (через формування базових технічних 

компетентностей), навчання грамоти. Розподіл часу на кожен вид роботи 

визначається педагогом в залежності від можливостей та потреб гуртківців.  

Програма «Навчалочка. Фіксі – ігри» початкового рівня, розрахована на 1 

місяць навчання з дітьми віком 5-7 років. Укладена методистом КО 

Погребищенського районного Будинку художньо – технічної творчості дітей 

Кравченко О.М. на основі базової програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт» – Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2014 р.  

В основу програми «Навчалочка. Фіксі – ігри» закладено основні 

положення Концепції «Нова українська школа». Окремий акцент зроблено на 

інтеграції тем та ігровій спрямованості – провідному виді діяльності 

дошкільників.  

Програма передбачає завдання для індивідуального та колективного 

виконання. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 

Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 

рівня підготовленості. У гурток приймаються діти, які виявляють інтерес до 

науково-технічної творчості. 

 

Початковий рівень, один місяць навчання 

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 
Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ. Знайомство. Ми вже скоро школярі. 2 - 2 

2 Країна ввічливих слів. 1 1 2 

3 
Операція з порятунку Світлофора 

Світлофоровича. 
1 1 2 

4 Пори року. Дні тижня. 1 1 2 

5 Моя країна – Україна. 1 1 2 

6 Лісовими стежками. 1 1 2 

7 Вода. Лабораторія професора Чудакова. 1 1 2 

8 Казковий світ. 1 1 2 
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9 Професії такі цікаві і різні. 1 1 2 

10 Всесвіт. Подорожуємо у космосі.  1 1 2 

11 Чарівний світ книги. Екскурсія до бібліотеки. 1 1 2 

12 
Підсумок. Святково – підсумкове заняття: 

Знаю сам – навчу друзів. 
- 2 2 

 Разом  12 12 24 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

гуртка «Навчалочка. Фіксі – ігри» 

№ 

п/п 

Тема, зміст навчального матеріалу Кількість годин 

теорет. практ. усього 

1 

Вступ. Знайомство. Ми вже скоро школярі. 
Знайомство з вихованцями. Екскурсія закладом. 

Ознайомлення з правилами поведінки у 

навчальному приміщенні, правилами користування 

навчальним приладдям та правилами безпеки. 

Дослідження уже наявних знань та вмінь гуртківців. 

Розвиток навичок аналізу, синтезу, узагальнення, 

графічних навичок. Порядкова лічба від 1 до 10. 

2 - 2 

2 

Країна ввічливих слів. Ознайомлення з правилами 

поведінки та словами ввічливості. Мнемовірш 

«Зайченятко». Розв’язування прикладів. Обведення 

контурних малюнків та їх розмальовування. 

Орієнтування на сторінці зошита (центр, середина, 

лівий, правий, верхній, нижній кут). Правила та 

прийоми складання та згинання паперу, 

виготовлення закладок. Розучування пальчикової 

гімнастики. 

1 1 2 

3 

Операція з порятунку Світлофора 

Світлофоровича. Порядкова лічба. Форми і 

кольори. Орієнтування на аркуші паперу «вгорі», 

«посередині» «внизу», «один під одним». 

Обведення шаблонів. Штрихування. Прийоми 

штрихування (горизонт. і вертикальними лініями). 

Письмо крапок, коротких прямих, довгих із 

переходом через нижню рядкову. Комплекс вправ 

для дрібних м’язів руки. Складання композиції 

«Світлофор» з геометричних фігур. 

1 1 2 

4 

Пори року. Дні тижня. Пори року, їх ознаки, 

природні явища. Геометричні фігури та геометричні 

форми у повсякденному житті. Вправи на 

координацію рухів кисті руки (почергове виконання 

вправ кистями лівої та правої рук та одночасне 

виконання вправи обома кистями рук). 

1 1 2 

5 

Моя країна – Україна. Народні традиції. Робота з 

картою України. Окомір. Комплекс вправ для очей. 

Робота з папером. Орігамі. Виготовлення літачка. 

Порядкова лічба 5 – 10.  

1 1 2 
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6 

Лісовими стежками. Лісові звірі. Поняття 

«великий» – «маленький». Виготовлення іграшок зі 

смужок паперу за зразком. Розвиток мовлення 

засобами казкового сюжету. Пальчикові ігри та 

розвиток дрібної моторики. Складові таблиці. 

1 1 2 

7 

Вода. Лабораторія Професора Чудакова. Досліди 

з водою. Морські мешканці. Робота з ножицями. 

Мнемотехніка. Вірш «Дощі». Гра «Лабіринти» 

1 1 2 

8 

Казковий світ. Гра «Щось тут не так», 

«Геометричні приклади». Складання найпростіших 

задач. Складання загадок про казкових героїв. 

1 1 2 

9 

 Професії такі цікаві і різні. Лічба чисел. Робота з 

геометричним матеріалом. Лінійка. Вимірювання 

довжини. Гра «Кравчині». Потішки. 

1 1 2 

10 

Всесвіт. Подорожуємо у космосі. Штрихування. 

Повторення букв. Геометричні фігури. Лічба в 

зворотному напрямку від 10 до 1. Пальчикова 

гімнастика. 

1 1 2 

11 

Чарівний світ книги. Екскурсія до бібліотеки. 

Розповідь «Як книжка потрапила до людей». 

Письмо паличок, овалів, півовалів. Читання казки. 

Презентація «Улюблена книга». Загадки. Гра 

«Звідки цей герой?». 

1 1 2 

12 

Підсумок. Святково – підсумкове заняття: Знаю 

сам – навчу друзів. Що таке колекція. Захоплення 

відомих людей. Виготовлення з паперу, картону та 

інших матеріалів поробок на вільну тему. 

Презентація – виставка «Мої захоплення». Читання 

казки. Лічба у прямому і зворотному напрямках. 

Розвиток зв’язного мовлення. Гра «Вчитель на 5 

хвилин».  

- 2 2 

 
Разом 12 12 24 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 

 правила організації робочого місця; прийоми і правила безпечного 

користування навчальним приладдям та інструментами ручної праці; 

 відомості про трудову діяльність дорослих, деякі види технічної праці в 

побуті та на виробництві; 

 поняття «звук», «буква», «слово», «склад», «речення», як одиниці 

мовлення; значення мовлення для людини; 

 назви та властивості геометричних фігур, форми, кольори; 

 способи та прийоми виготовлення виробів на основі простих 

геометричних тіл; способи з’єднання деталей із паперу, картону, природних 

матеріалів; 
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 слова, що означають предмети, їх ознаки та дії, слова близькі і 

протилежні за значенням; 

 голосні та приголосні звуки; 

 цифри у межах 0-9, утворення чисел; 

 дії додавання, віднімання, дорівнює; 

 пори року, їх ознаки, назви днів тижня; 

 правила культурної поведінки та слова ввічливості. 

Вихованці мають вміти: 

 організовувати робоче місце, користуватися навчальним приладдям та 

інструментами ручної праці, дотримуватись правил техніки безпеки; 

 грамотно спілкуватися рідною мовою; розповідати про себе та свою 

сім’ю, вміти слухати інших; 

 проводити на папері рівні (за допомогою лінійки) вертикальні, 

горизонтальні та похилі лінії; 

 впізнавати, називати та креслити геометричні фігури; 

 самостійно складати монологічні висловлювання; 

 орієнтуватися на сторінці зошита, книжки, альбому; 

 виконувати пальчикову гімнастику, вправи на координацію рухів та для 

дрібних м’язів руки; 

 рахувати в межах першого десятка різними способами; 

 порівнювати предмети за висотою, вагою, довжиною, шириною, 

товщиною, загальною величиною, здійснювати класифікацію за цими ознаками; 

 штрихувати різними прийомами та обводити шаблони; 

 виготовляти шляхом способом згинання найпростіші моделі оригамі; 

 читати складові таблиці; 

 працювати з шкільним приладдям (ножицями, лінійкою, пензликом 

тощо); 

 диференціювати та правильно вживати часові поняття: сьогодні, завтра, 

вчора, згодом, пізніше тощо. 

 дотримуватись правил санітарії, гігієни, техніки безпеки; 

 співпрацювати зі своїми однолітками, розподіляти обов’язки під час 

колективної роботи. 

Вихованці мають набути досвід: 

 базових технічних компетентностей (пізнавальної, практичної, творчої, 

соціальної) особистості в процесі науково-технічної творчості; 
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 навичок навчальної діяльності, відповідних віковим можливостям і 

вимогам Нової української школи; 

 розкриття технічних здібностей; 

 розвитку пізнавальних інтересів дитини;  

 бажання вчитись;  

 у вихованні культури праці.  

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 набір таблиць відповідно до основних тем навчального матеріалу 

програми; 

 набір технологічних карт відповідно до основних тем навчального 

матеріалу програми; 

 картки з логічними завданнями (на класифікацію, узагальнення, 

порівняння тощо); 

 об`ємний ігровий матеріал для розпізнавання за кольором, формою 

(кубики, палички, кульки, фігурки тварин тощо); 

 об’ємний, площинний матеріал для розрізнення кількості однорідних 

предметів (один-багато); 

 об’ємний, площинний матеріал для лічби; 

 геометричні фігури демонстраційні (круги, квадрати, трикутники) та 

геометричні тіла (кулі, куби різного розміру); 

 набори для дослідів, експериментування з водою (ємкості однакового і 

різного об’єму та форми, камінчики, мірні скляночки, воронки); 

 ігрові набори для конструювання з різними способами з’єднання деталей; 

 каса цифр та лічильного матеріалу на магнітному кріпленні; 

 настільні логіко – розвивальні ігри. 
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4. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» 

– Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 104 с. 

 

Додаток 

Розробки занять за програмою гуртка 

науково технічного напряму позашкільної освіти 

«Навчалочка. Фіксі – ігри» 

Вступ 

У зв’язку з більш раннім початком навчання дитини у школі (з 6 років) та 

постійною зайнятістю батьків організація адаптаційно – підготовчих занять з 

підготовки до школи має особливо важливе значення. Для того, щоб початок 

шкільного життя став для майбутніх першокласників захоплюючою мандрівкою 

у світ знань, необхідно трішки підготуватися. Але ми з вами не мучитимемо дітей 

нудними заняттями й вправами, не змушуватимемо їх писати букви та 

розв’язувати приклади. Малі дошколярики найбільше полюбляють гратися, тому 

всі заняття проводитимуться у ігровій формі.  

Скільки часу, на вашу думку, маленька дитина може займатися однією 

справою? Виявляється, зовсім недовго – 7-10 хвилин. Тому обов’язково потрібно 

стежити за тим, щоб інтерес дитини не зник і розбавляти навчання 

фізкультхвилинками та ритмічними вправами. 

Що повинна знати і вміти дитина під час вступу до школи? Як правило, у 

сучасних навчальних закладах вимагають, щоб дитина знала букви, вміла читати, 

рахувати до 10, уміла узагальнювати поняття, орієнтувалася у часі…. Загалом, 

як бачите, майбутній першокласник має багато чого вміти. Хоча, якщо дитина 

навчиться всього цього до школи, то що ж вона робитиме у школі? Тому, не 

перестарайтеся, у своєму прагненні підготувати дитину до першого класу.  

Наше основне завдання – навчити дитину вчитися!!! 

Кожне заняття буде окремою «історією». Причому, за концепцією НУШ, у 

кожному з них буде інтегровано завдання на розвиток мислення, логіки, 

мовлення, пам’яті, уваги, моторики та ще багато чого цікавого і корисного. 

Вперед, до цікавих завдань! 

Заняття 1 

Тема. Знайомство. Моя сім’я. Місце проживання. Ми вже скоро 

школярі. 

Мета і завдання: познайомитися з дітьми, їх сім’єю, місцем проживання 

для подальшої співпраці, зацікавити до занять; дослідити ступінь підготовки 

дитини до життя; розвивати увагу, пам'ять, мислення, просторове уявлення; 

розвивати навички аналізу, синтезу, узагальнення; формувати пізнавальні, 
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практичні, соціальні компетентності особистості, сприяти розвитку моторного 

компонента графічних навичок; сприяти фізичному розвитку дітей; виховувати 

поважне відношення один до одного, сумлінність до праці. 

Обладнання: кольорові олівці, роздатковий матеріал – сердечка, 

роздатковий матеріал – розмальовки, ілюстрації героїв мультфільму. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. 

- Доброго ранку, діти! Я рада вас усіх бачити тут. Думаю, ви майже всі 

знайомі між собою, бо ходили разом до садочка, або може навіть дружите ще 

змалечку. Пропоную вам одразу ж зіграти в цікаву гру, щоб ми ще краще 

познайомилися та запам’ятали один одного. 

Гра – знайомство «Відкриємо серце один одному» 

Кожен гравець отримує сердечко, на якому він пише своє ім’я. Ведучий йде 

з капелюхом по колу. Гравці голосно називають свої імена і опускають сердечко. 

Завдання гравців: витягнути з капелюха сердечко, прочитати ім’я і віддати 

його хазяїну. (Робимо велике серце на ватмані з малих сердечок) 

ІІ. Мотивація. Виявлення рівня знань дітей. 

- Ну ось ми і познайомилися! Діти, а ви любите мультики? Зараз ми це 

перевіримо. До мене за допомогою звернулася одна мультяшна сестричка. Її 

братик зовсім не розуміє для чого йому ходити до школи. Вона йому пояснює, 

але сама впоратись не може. Ось, що вона нам написала. Уважно слухайте і може 

здогадаєтесь хто вони – наші загадкові герої. 

«Це трапилося в неділю. Сестричка, як завжди, вирішила почитати свою 

улюблену книгу. 

- Братику, знаєш, у книгах стільки всього цікавого! – поділилася 

враженнями сестричка.  

- Не розумію, як можна весь час читати книги, – здивувався братик. – Це 

так нудно. Пішли краще гуляти! 

- І зовсім це не нудно! Соромно нічого не знати! – трішки розсердилася 

розумниця сестричка. 

- Жодної користі від того, що ти читаєш книжки, немає! Я от не читаю, то 

й що? Нічого страшного зі мною не трапляється! – задер носа братик. 

ІІІ. Складання правил поведінки в школі. 

- А дідусь каже, що всі дітки мають вчитися. От підеш до школи, а там не 

лише читати вчитися треба! (Запитання до дітей: що ще треба робити у школі?) 

Братик задумався. Йому зовсім не хотілося йти до школи. Його 

найулюбленішим заняттям були ігри. Добре було ганяти весь день, ні про що не 

турбуючись.  
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- Я й без вашої школи проживу, – зарозуміло сперечався братик. 

- Хочеш, доведу тобі, що не проживеш? – сестричка сильно засмутилася, 

почувши такі слова від свого любимого братика. 

- І як же ти мені це доведеш?... 

ІV. Розвиток зв’язного мовлення. 

Саме в цей час у двері подзвонили. Братик жваво відчинив двері, а на 

порозі листоноша: 

- Вам посилка надійшла від Дім Дімича. Розпишіться, будь ласка. 

(Запитання до дітей: Може хто вже здогадався, з якого мультика прийшли 

наші герої? Як їх звати? Хто дивився цей мультик? У кого з вас це улюблений 

мультик?) 

- Ой, а я не вмію… – тихо мовив Нулик. 

Довелося Сімці за братика розписуватися, адже вона не лише читати, а й 

писати потроху вчилася. 

- Дякую, – тихенько сказав Нулик. – Добре, що ти писати вмієш, а то б 

залишилися без подарунків від Дім Дімича. 

- От бачиш, я ж казала тобі, що потрібно вчитися! 

- Подумаєш, усього один раз наука стала в пригоді! – пробурчав Нулик. 

V. Розвиток математичних навичок. 

Пішли Сімка з Нуликом у лабораторію Професора Чудакова до друзів. Там 

всі зібралися. Почали веселу гру в хованки. Шпуля і каже Нуликові: 

- Ну, тепер тобі водити! Лічи до десяти, а ми всі будемо ховатися. 

- Я аж до десяти лічити не вмію, – засоромився Нулик, – тільки до трьох. 

- Ну що ж ти так! – похитала головою Шпуля. – Тоді йди в пісочницю 

пасочки ліпити з малюками. 

- Я за нього водитиму, – втрутилася Сімка й почала лічити до десяти.  

(Запитання до дітей: А хто з вас вміє порахувати до 10? Молодці! Тоді 

давайте пограємо гру «По порядку!». Я вам дам номерки з цифрами від 1 до 10. 

Ви вільно рухаєтеся по залу. Коли я тричі поплескаю в долоні і почну рахувати, 

ви маєте стати по порядку – 1,2,3…) 

Після гри Сімці й Нулику потрібно було трішки підзарядитися, але Нулик 

тільки розгублено зітхнув: 

- Як ми знайдемо прилад, який дасть нам необхідну кількість енергії. Адже 

їх у лабораторії професора чимало. 

- Так. Але всі вони підписані і на них написано їх потужність. Але для 

цього теж треба вміти читати, – пояснила Сімка. 
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- Виявляється, щоб отримати посилку треба вміти писати, водити в грі – 

треба вміти лічити, а щоб знайти правильний прилад для підзарядки, треба вміти 

читати. А я цього не вмію! – ледь не плакав Нулик. 

- Не біда! Ми з тобою гарненько підготуємося і підемо восени до школи. 

Допоможете нам, друзі? (Так) Ви не проти, якщо ми 

приходитимемо на заняття? 

- Ну що діти, приймемо фіксиків до нашої дружньої 

компанії? Тоді давайте і їхні імена напишемо на сердечках.  

- А хто може порахувати, скільки фіксиків буде 

ходити на наші заняття?  

- А щоб ви про них не забули, Сімка надіслала нам ще й їхні портрети. 

Давайте зробимо сюрприз фіксикам і гарно розфарбуємо їхні портрети. 

 

   
 

VІ. Підсумок заняття. 

 

- Ви великі молодці сьогодні. А скажіть мені будь ласка, як ви думаєте, 

треба ходити в школу, чи ні? Вам сподобалася наша гра? Що найбільше 

сподобалося? То я чекаю вас завтра. До побачення! Гарного дня! 

 

Заняття 2 

 

Тема. Країна ввічливих слів. Культура спілкування. Повторення 

голосних звуків. Розв’язування прикладів. 

Мета і завдання: навчати дітей правил культурного спілкування, через 

повторення та грамотне використання мовних одиниць, прищеплювати корисні 

звички чемного поводження, вживання ввічливих слів, вчити правил культурної 

поведінки. Формувати стійкий інтерес до науково-технічної творчості, потребу 

у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні. Виховувати 

ввічливість та чемність. 

Обладнання: олівці, лист, фішки «Ранкове коло», роздатковий матеріал, 

математичні пазли. 
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Хід заняття 

І. Ранкове коло. 

- Доброго ранку, діти! Запрошую вас до ранкового кола. Я пропоную вам 

фішки. На них – запитання і завдання: кому яке попадеться, той і відповідає. 

 
ІІ. Активізація пізнавальної діяльності. 

- Для того, щоб дізнатися, чим ми будемо займатися сьогодні – уважно 

послухайте віршик. 

Сію дитині у серденько ласку 

Сійся-родися ніжне «Будь ласка» 

Вдячне «Спасибі», «Вибач» терпляче 

Слово у серці, як зернятко в ниві 

«Доброго ранку!», «Світлої днини!» 

Щедро даруй людям, дитино. 

- Які слова ви почули у віршику? Про що ми будемо сьогодні говорити? 

Ввічлива людина – яка вона? Які ввічливі слова ви ще знаєте? Давайте спробуємо 

їх записати. (На вирізаних метеликах) 

- А ще я принесла вам телеграму від Сімки (Читає)  

Любі діти! Запрошую вас до Казкової країни. Це найввічливіша країна з 

усіх казкових країн. Усі жителі тут ввічливі. Навіть собаки соромляться голосно 

гавкати. А цуценята простягають лапу усім, хто приходить, щоб привітатися. Все 

це тому, що там є школа ввічливості і всі діти обов’язково відвідують її. Та краще 

один раз побачити, ніж сто раз почути. Але шлях нелегкий. Щоб потрапити до 

цієї країни, треба правильно виконати мої завдання. Знаючи секрети ввічливої 

людини, допомагаючи один одному ви, я сподіваюсь, переборете усі труднощі і 

потрапите у цю чарівну країну. Чекаю на вас! 
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ІІІ Зупинка перша «Зачаровані слова» 

- Одного разу до країни прилетів Похмурий Вітер і розкидав усі ввічливі 

слова. Мені вдалося зібрати лише перші букви. Вам потрібно буде пригадати і 

назвати ці ввічливі слова.  

Слова: В…ибач (вітаю), П..ривіт, С…пасибі, Б…удь ласка, Д…якую 

(доброго дня, доброго ранку, дозвольте) 

- Молодці! З цим завданням ви справились. Вирушаємо до другої 

зупинки. 

 

ІV Зупинка друга «Квіткова поляна» 

- А тут для нас хитру ля Сімка залишила квіти, але незвичні а математичні.  

- Ой лишенько! І тут Похмурий вітер шкоди наробив, всі пелюстки з квітів 

пообривав. Давайте знову зробимо гарну квіткову полянку.  

 
 

V. Зупинка третя «Перевал кмітливих» 

На цій зупинці ми маємо погратися у гру-змагання «Закінчи речення» 

- Щоб мати друзів, необхідно … (бути добрим, чесним) 

- Ввічлива людина завжди … (має багато друзів) 

- Чесна людина ніколи… ( не візьме чужого) 

- Вихована дитина поступиться…(місцем дорослим і малим) 

- Добра дитина завжди допоможе…(дорослим) 

- Якщо ввічливо попросити… (завжди дадуть) 

- Давайте за цими схемами придумаємо наші власні правила ввічливості. 

  
Дякувати. Поводитися чемно. Поважати думку інших. Поступатися місцем 

у транспорті. 

- І з цим завданням ми справилися. Вирушаймо далі. Нас чекає –  
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VІ. Зупинка четверта «Мінне поле» 

Сімка для нас підготувала речення з помилками. Нам потрібно їх 

виправити. Слухайте уважно. 

- Добрий хлопець завжди смикає дівчину за коси. 

- Ввічливі діти не поступаються місцем старшим. 

- Ввічлива дитина ніколи не вітається при зустрічі. 

- Виховані дівчата завжди витирають руки об сукні. 

- Виховані діти ніколи не дотримуються традицій сім’ї і школи. 

- Виховані хлопчики завжди лазять по деревах. 

- Якщо твій товариш упав, покажи на нього пальцем, смійся голосно, щоб 

він бачив, що ти не засмучений. 

- Це завдання ми також подолали . Тож відправляємось далі. 

 

VІІ. П’ята зупинка «Станція вихованості» 

- У лісові школі сталася прикра пригода. Мудра Сова вивела звірят на 

прогулянку, а вони замість того, щоб гарно і виховано поводитися, розбіглися. 

Тепер нам треба построїти їх по порядку. 

  
- А тепер ви потренуйтеся, як слід ходити на прогулянку. Я прикріплю 

вам циферку, а ви маєте стати по порядку. 

- Поки ми тут гралися з лісової школи втекло зайченятко. Ми можемо 

йому допомогти, вивчивши і розказавши маленького віршика. 
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VІІІ. Зупинка шоста «Станція весела». 

- А цю зупинку нам треба дуже швидко подолати – перечитати, 

перестрибати.  

 
 

ІХ. Підсумок заняття.  

Усі завдання Доброї феї виконані і ми прибули до Країни добрих і 

ввічливих людей. Стоїть вона на берегах двох річок – Дякую і Спасибі. Це слова 

подяки. Їх треба вживати завжди, коли хтось тобі зробив хоч маленьку послугу, 

щось добре. У цих річках ніколи не висохне вода, бо ввічливі люди весь час 

наповнюють їх словами подяки. 

Є ще в цій країні чудове і лагідне озеро Будь ласка. Щодня вода цього озера 

стає ще більш ласкавою, м’якою, бо люди не забувають говорити ці слова, коли 

звертаються один до одного з проханням. 

- А ось і наша Сімочка. Тільки поки ми долали всі зупинки – у неї 

закінчилась енергія і пропали всі кольори. Допоможемо нашій подружці? Кожен 

колір, який ви будете використовувати дає Сімці одну одиницю енергії. Для того 

щоб допомогти Сімці треба 5 одиниць енергії. 

- Тепер ми можемо прочитати послання, яке нам залишила Сімка. 

Доброго дня, діти.  

Я дуже рада вітати вас у Чарівній країні. 

Усі мої завдання ви виконали. Знайте , що добрі слова необхідні для того, 

щоб встановити один з одним добрі, дружні стосунки. Добрі слова, як ключик 

відкривають серця людей, роблять їх привітними і добрими. 

 

До всіх сердець, як до дверей 

Є ключики малі 

І кожен легко підбере 

Якщо йому не лінь. 

Ти, друже мусиш знати їх 

Запам’ятать не важко: 

Маленькі ключики твої 

«Спасибі» і «будь ласка». 
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Діти, запам’ятайте, кожна людина повинна бути ввічливою, вихованою, 

доброю, поважно відноситись до всіх людей, які її оточують . А щоб люди вас 

поважали і приязно ставились до вас, ніколи не забувайте і завжди дотримуйтесь 

золотого правила вихованості: ставтесь до людей так, як би ви хотіли, щоб люди 

ставились до вас. Будьте добрі з батьками, з товаришами, з тими, хто піклується 

про вас. Завжди намагайтесь помічати своїх друзів, знайомих. Частіше говоріть 

людям чарівні слова. 

- Ви не проти поселити ці чарівні слова у нашому кабінеті. А ви завжди 

використовуйте їх у житті. (Можна роздати кульки з ввічливими словами) 

 

Х. Рефлексія.  

- Сподобалася наша подорож? На якій зупинці ви ще б хотіли побувати? 

Що було найцікавішим? Де було важко долати перешкоди? Про що б ви ще 

хотіли дізнатися від Сімки?  

- Мені було дуже приємно проводити час з вами. Дякую усім! Чекаю вас 

завтра. До побачення.  

 

Заняття 3 

Тема. Операція з порятунку Світлофора Світлофоровича. 

Мета і завдання: закріплювати вміння встановлювати прості причинно-

наслідкові зв’язки, пов’язані з сезонними змінами(з приходом весни стає 

тепліше, з’являються перші квіти, зелена травичка); називати пору року і 

визначати її характерні ознаки; закріплювати вміння розрізняти предмети за 

кольором (червоний, жовтий, зелений), закріпити геометричні фігури: квадрат, 

круг, трикутник та їх ознаки (наявність кутів, сторін); закріпити цифри 1,2,3 та 

лічбу в межах 5; показати вміння тримати олівець, орієнтування на аркуші 

паперу «вгорі», «посередині» «внизу», «один під одним». Розвивати дрібну 

моторику, мовлення, творчу уяву, слухову увагу, пам’ять, мислення; сприяти 

розвитку самостійності. Виховувати естетичні почуття від сприймання краси 

весняної природи, ініціативу, посидючість, бажання допомагати іншим. 

Обладнання: аудіозапис «Пісенька фіксиків», повітряна кулька, модель 

світлофора, геометричний набір з кольорового паперу для творчості, ножиці, 

папір чорного і білого кольору. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент 

- Дітки, сьогодні до нас завітали гості, і ви всі їх дуже добре знаєте! 

Звучить аудіозапис з мультфільму «Фіксики», вихователь заносить в 

групу повітряну кульку, на якій прикріплені фіксики. 
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- Діти, хто до нас завітав? (Фіксики) Давайте привітаємось з кожним 

фіксиком, називаючи його по імені.  

Діти вітаються і називають ім’я кожного фіксика. (Доброго ранку, 

Сімка!; Доброго ранку, Папус!; Доброго ранку, Мася!) 

- Розкажіть, а хто такий Папус? (Папус – це тато фіксиків) 

- Якого він кольору? (Він зеленого кольору) 

- А хто з них мама фіксиків? (Мася) 

- Якого кольору Мася? (Червоного) 

- А жовтий фіксик це хто? (Це Сімка – вона донечка) 

- Давайте з вами порахуємо, скільки всього фіксиків до нас сьогодні 

завітало? (Три фіксики) 

- Молодці! Скажіть, будь ласка, де ще ми зустрічаємо такі кольори, як 

червоний, жовтий та зелений? Ці кольори допомагають водіям і пішоходам. (На 

світлофорі) 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

- У наших фіксиків є товариш Світлофор Світлофорович і з ним сталося 

лихо. В казковому місті, де він стоїть на вулиці, пройшов великий дощ і з його 

очей змило фарбу. Тепер вогники його очей не горять і в місті кожного дня 

трапляються аварії, тому що Світлофор Світлофорович не може допомагати 

людям: ні водіям, ні пішоходам.  

Ось тому до нас завітали фіксики. Вони вже знають, що в нас навчаються 

дітки, які завжди допомагають іншим. Допоможемо фіксикам та Світлофору 

Світлофоровичу?  

 

ІІІ. Основна частина. 

- Для того, щоб отримати фарбу певного кольору, нам потрібно виконати 

завдання кожного із фіксиків (дістає конверт червоного кольору) 

- Діти, як ви вважаєте, чиє це завдання? (Це завдання Масі) 

- Чому? Може це завдання Папуса? (Тому що конверт червоного кольору 

і Мася теж червоного кольору) 

- Вірно, розумнички! Нумо, поглянемо, що приготувала нам Мася. 

1. Дидактична гра «Знайди тіні» 

- Вам потрібно правильно з’єднати зображення героїв з їх тінями. 

Впораємось?  
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- З цим завданням впоралися, молодці! Сподобалося завдання? Давайте 

напишемо: Дякуємо, Мася! (пишуть)  

- Масі дуже сподобалося! Ось і фарба червоного кольору!  

Трішки перепочинемо і продовжимо виконувати завдання далі. 

Фізкультхвилинка 

Нам би трохи відпочити, 

Свої сили відновити, 

Нумо дружно встанемо, 

І розминку почнемо: 

Руки вгору, руки в боки, 

І ще декілька підскоків. 

Руки вгору, руки вниз –  

До роботи знов берись. 

- Відпочили? (Так).Продовжимо далі? (Так). 

- Який наступний колір нам потрібен? (Жовтий).  

- Дітки, як ви гадаєте, це завдання від кого? (Від Сімки) 

- Чому? (Тому що вона жовтого кольору і конверт жовтого кольору) 

- Сімка підготувала для вас дуже цікаве завдання! 

  



 

107 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

2. Дидактична гра «Знайди відмінності» 

- Вона намалювала для вас по два однакові малюнки…. Але з хитринками! 

Ці малюнка трішки не схожі один на одного. Вам треба знайти всі відмінності. 

Впораєтеся?  

 
- Молодці! Виконали завдання Сімки. Сподобалася завдання? Давайте 

напишемо: Дякуємо, Сімка!  

Сімка дуже задоволені і за це вона дарує нам жовту фарбу. А які предмети 

жовтого кольору ви знаєте? (Відповіді дітей) 

- У нас залишився конверт зеленого кольору. Від кого? (Від Папуса). 

- Папус давно мріяв злітати у космос і 

просить намалювати йому ракету. Впораємося ? 

- А хто скаже, з яких фігур складається 

ракета? Якого вона кольору? А давайте зробимо 

Папусу сюрприз і намалюємо по сім зірок біля 

ракети: чотири праворуч від ракети, а три – ліворуч. 

- Молодці! Давайте зробимо нашим 

пальчикам маленьку розминку, яку нам Папус 

підготував. 
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- Сподобалося завдання від Папуса? Гарні ракети в нас вийшли? Давайте 

напишемо: Дякуємо, Папус! 

- Нашому зеленому фіксикові дуже сподобалися ваші ракети і поки він 

думає, на якій у космос летіти, ми з вами беремо фарбу зеленого 

кольору. 

- Діти, в нас є всі три кольори і ми можемо допомогти 

Світлофору Світлофоровичу. 

 

ІV. Продуктивна діяльність. 

Діти зафарбовують червоним і жовтим кольором вже намальований 

круглий контур світлофора, зелений круг малюють самостійно, без контура. 

- Чудово! Тепер вогники Світлофора знову горять і він запрошує нас 

разом з фіксиками трошки погратися. 

Гра «Вогні світлофора» 

- Коли на світлофорі – червоне світло! Небезпечний шлях – проходу 

немає! Всі завмирають. 

А якщо жовте світло горить, – він «приготуйся» каже. Всі мають 

вистроїтися один за одним. 

Зелений спалахнув попереду – вільний шлях – переходь.  

Хто помиляється – вибуває з гри. (Проводиться гра) 

- Погляньте, наш Світлофор Світлофорович чомусь засумував. Він каже, 

що забув, за що відповідає кожен його колір. Допоможемо йому пригадати! 

Зелене світло – шлях відкрито, 

Спокійно переходьте діти. 

Жовте світло – попереджає, 

До уваги закликає. 

Червоне світло загориться – 

Йти небезпечно – зупиніться 

- У великому місті багато транспорту і без світлофора ніяк не обійтись. Де 

їздить транспорт? (На проїжджій частині) 

- А де ходимо ми – пішоходи? (По тротуару) 

- Пішоходи повинні бути дуже пильні на вулиці і переходити тільки там, 

де є світлофор і смугаста доріжка «зебра». 

 V. Підсумок заняття. 

- Ви сьогодні гарно попрацювали, справжні рятівники!  

- Хто приходив до нас в гості? (Фіксики) 

- Кому ми допомагали? 

- Що вам сподобалося найбільше? 
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- Фіксики вам дуже вдячні, що ви допомогли Світлофору Світлофоровичу 

і пообіцяли прийти ще. 

 

Заняття 4 

Тема. Пори року. Дні тижня. Геометричні фігури. 

Мета і завдання: закріплювати знання дітей з природи (про пори року, їх 

ознаки, природні явища). Поглиблювати знання про геометричні фігури, цифри, 

дні тижня, вдосконалювати технічні навички, вміння висловлювати свою думку, 

правильно відповідати на поставлене питання, будувати повне речення, 

розвивати навички приймати участь у дидактичних іграх, роботі у команді, 

виховувати культуру праці, повагу до людей різних професій, любов до природи, 

інтерес на занятті, повагу до старших та однолітків, сприяти позитивному 

настрою.  

Обладнання: квітка привітань, іграшкові фігурки фіксиків, роздатковий 

матеріал – будиночки, звукові фішки, демонстраційний матеріал «Пори року», 

куб для фізкультхвилинки, геометричний набір для викладання фігур. 

 

Хід заняття 

І. Ранкова зустріч.  

- Любі діти, я пропоную вам всім стати в коло і взятися за руки. Хай це 

коло стане «колом добрих друзів». (діти разом промовляють вірш-вітання, 

виконуючи рухи) 

Привітаймо Сонечко!  

Здрастуй, дороге! 

Привітаймо Квіточку! 

Хай вона росте! 

Привітаймо Дощик! 

Лийся як з відра! 

Привітаймо друзів всіх!  

Зичимо добра! 

- Добрі друзі, коли вітаються, звертаються один до одного на ім’я. 

Давайте і ми так привітаємося. (Діти по черзі вітаються, передаючи квітку 

привітань) 

ІІ. Активізація пізнавальної діяльності.  

- Діти, а погляньте, що я сьогодні знайшла у себе в сумочці – (показую 2 

болтики). Що це? Може вони чарівні? Я знаю, що ви любите мультфільми, 

давайте заплющимо оченята (затуляємо долоньками). Грає музика з 

мультфільма , замість болтиків з’являються фігурки іграшкових фіксиків. 
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- Діти, вам вже відомо, що фіксики дуже розумні, багато чого знають і 

розповідають дітям про щось нове і цікаве, ще вони вміють вирішувати будь-які 

завдання. Сьогодні вони підготуваль для вас завдання, щоб перевірити, чи ви 

багато знаєте цікавого… 

- Щоб нам розглянути ці завдання, я пропоную вам сісти на свої місця , 

все,що є на столиках, нам потрібно для роботи. 

- Фіксики приготували нам 7 будиночків, щоб ми завітали в гості до 

кожного з них. Кожен будиночок, це день тижня, і у кожного дня тижня свої 

завдання для вас. 

Я пропоную Вам назвати дні тижня, їх всього 7, як і наших будиночків. 

(Діти називають дні тижня) 

Вранці ми із добрим ділом  

Привітали ….. (понеділок). 

Ніченька минула скоро  

Трудовий іде ….. (вівторок). 

Спритна, вміла, молода  

Вже настала …… (середа). 

 Йде четвертий день тепер,  

Називається ….. (четвер). 

Трудовий іде ….. (вівторок). 

Спритна, вміла, молода  

Вже настала …… (середа). 

Як почався день ….. (субота).  

А субота з хлібом-сіллю  

Привела сестру …… (неділю) 

- З них скільки вихідних? (субота, неділя) 

 

ІІІ. Продуктивна діяльність. 

1. Звуковий аналіз. 

- Отже, у першому будиночку, живе ПОНЕДІЛОК. (записуємо цифру 1, 

слово – понеділок, код –О-О=О-О-) Він підготував нам завдання, намагайтеся 

відповідати на мої питання правильно і повними реченнями : спочатку загадка. 

 

2. Розгадування загадок. 

 Прийшла до нас бабуся 

У білому кожусі. 

Поля причепурила, 

Пухнастим снігом вкрила, 

Вгадайте,хто вона, 

Бабуся чепурна? (Зима) 

 

 У лісах струмки пустила, 

Землю травами встелила. 

Перші квіти принесла. 

Чарівна моя… (Весна) 

 Сонце дуже припікало, 

Встигли ягоди дозріти. 

Ми купались, загоряли, 

Бо було чудове … (Літо) 

 

 В жовте лист пофарбувала, 

Урожай с полів зібрала. 

Золотила вербам коси 

Чарівна цариця – … (Осінь) 
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- Доречі, а яка найхолодніша пора року? 

- Ви всі добре знаєте, що після зими завжди приходить яка пора року? 

- А зараз у нас, яка пора року? 

А коли діти йдуть до школи? 

Давайте складемо речення зі словами: зима, весна, літо, осінь.  

- Молодці. А тепер зашифруємо їх. Літо (=О-О), зима (-О-О), весна (-О—

О), осінь (О=О=). 

 

3. Командна гра «Пори року» 

Давайте поділимось на 2 команди, Я вам буду показувати картинки – 

символи, а ви будете називати до якої пори року це відноситься. (Сніжинка, дощ, 

ягоди, гриби, ялинка, підсніжник, жовтий листочок) 

- Молодці, добре справились із завданням. 

Давайте трішечки відпочинемо, і зробимо фізхвилинку: 

 
- Другий будиночок у нас ВІВТОРОК. (Записуємо: 2, вівторок, =О- – О-

О-) 

 А віторок день серйозний, брате 

Треба нам попрацювати. Скопіювати зображення. 
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Добре попрацювали. Треба дати нашим ручкам відпочити. 

 

Фізкультхвилинка 

 
 

Наступний будиночок – СЕРЕДА (Запис: 3, середа, -О-О-О), і вона 

розкаже нам про хмарку та сонечко… 

- Давайте покличемо сонечко. 

 

 
ІV. Робота з геометричним матеріалом. 

- Як нам з цих матеріалів можна змайструвати сонечко? (жовті кола, 

жовті прищепки, трикутнички-промінці, жовті ниточки) 

- Діти, а що ще є на небі крім сонечка? (зорі, місяць, хмари) 

- Діти, а що випадає з хмарки (сніг,дощ, град). 

- А у нас хмарка незвичайна, зараз я ії зтрусну трішки (з неї сиплються 

геометричні фігури) 

- Діти називають їх (коло,овал, квадрат, прямокутник, трикутник). 

У кожного з вас на столиках є тарілочки з паличками, я пропоную вам 

викласти з них геометричні фігури. 
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От і переходимо ми до 4 – го будиночка, до ЧЕТВЕРГА (Запис: 4, четвер, 

-О- – О -), тут завдання рухливе.  

V. Ігрова діяльність. 

1. Рухлива гра «Передай назву» Учасники діляться на дві команди. Перші 

учасники команди беруть м’ячі, оббігають стільчик, прибігають до наступного 

учасника, називають день тижня по порядку, віддають м’яч і стають позаду і т.д. 

Гра закінчується, коли названо всі дні тижня. 

Слідуючий будиночок – ПЯТНИЦЯ (Запис: 5, п’ятниця, --О—О=О), тут 

завдання від веселих звірят. 

 

    
Наступний будиночок, це СУБОТА (Запис: 6, субота, -О-О-О), це у нас 

завдання ігри: 

2. Дидактична гра : «Один – багато» 

Наприклад: я кажу вовк – а ви – вовки…. 

Сніжинка – сніжинки 

Ліс – ліси 

Птах – птахи 

3. Дидактична гра : «Небезпечні слова» 

Голка, квітка, трава 

Лялька, книжка, вогонь 

Фарба, ножик, пластилін 

4. Дидактична гра : «Назви одним словом» 

Шафа , стіл, стілець (меблі) 

Виделка, чашка, тарілка (посуд) 

Яблуко, каша пиріжок (їжа) 

Діти, ви дуже гарно граєте в ігри. 
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VІ. Підсумок заняття. 

От і залишився у нас один будиночок, НЕДІЛЯ, (Запис: 7, неділя, -О=О=О) 

у цьому будиночку знак питання. Неділля нас запитує, як нам, чи цікаво було на 

занятті, про що ми говорили, що сподобалося найбільше. 

 Яка ж зараз пора року? 

 Хто до нас приходив на заняття з мультика? 

 Сьогодні ми говорили про ….. 

Ми сьогодні з вами цікаво провели час, закріпили свої знання та показали 

їх.Я бачу, Фіксикам дуже сподобалося у нас! (Грає мелодія з Фіксиків) 

 

Заняття 5  

Тема. Моя країна – Україна. 

Мета і завдання: вчити дітей шанувати традиції свого народу, називати 

рідне місто, столицю нашої країни, виховувати гордість за свою Батьківщину. 

Продовжувати вчити орієнтуватися на аркуші в клітинку, правильно тримати 

олівець. Вчити проводити безперервні лінії, штрихувати прямими лініями 

(горизонтальними і вертикальними). Закріплювати навички роботи з папером 

(орігамі), вміння користуватися ножицями і вирізати по контуру. Розвивати 

координацію рухів з мовленнєвим супроводом, виразність мовлення, 

емоційність, артистичність, міміку. Розвиток психічних процесів (пам’ять, увагу, 

логічне мислення), вміння працювати в парах. Виховувати навички співпраці, 

дружнього ставлення, почуття любові та патріотизму до своєї країни. 

Обладнання: пазл – карта України, емблеми фіксиків, технологічна картка 

«Зробимо літачок», олівці, контур – розмальовка карти України, заготовки 

прапора для штрихування, ножиці, роздатковий матеріал – квіти. 

 

Хід заняття 

І. Оргмомент. Створення емоційного настрою. 

- Сьогодні я пропоную вам пограти в цікаву гру. А для цього вам потрібно 

бути уважними, спритними, дружними. Вірними помічниками в цих іграх будуть 

пальчики. Покажіть, будь ласка, свої руки. Скільки у вас пальчиків? 

- Це багато! Але, для того, щоб виконувати завдання, ми повинні бути всі 

разом і наші пальчики повинні потоваришувати. Нехай кожен з вас простягне 

свою руку до сусіда і ваші пальчики привітаються і обіймуться. 

Діти простягають руки один одному та їх пальчики «вітаються», потім 

«обіймаються». Ось наші пальчики і подружилися. Тепер ми готові до гри. 
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(Звучить пісенька з мультфільму 

«Фиксики». Лунає плач. Входить Дім Дімич з 

частинками карти України) 

- Ой, ой, ой! Що ж я наробив? Тепер мені 

потрапить від батька. Я грався за батьковим 

столом, думав, що це не потрібний аркуш і 

ненароком порізав його. Я не знав що це карта! 

Тепер на ній нічого не можна зрозуміти. Що ж мені тепер робити? Адже мене 

тато покарає! 

- Допоможемо відновити карту, діти? (Відповіді дітей) 

- Тільки це карта не проста. Це карта нашої країни. А ви знаєте, в якій 

країні ми живемо? (Відповіді) 

- Нічого страшного. Ми допоможемо. Правда, діти? Але для цього ми 

повинні перетворитися в самих досвідчених і розумних чоловічків на світі. А це 

всім нам знайомі. 

Звучить музика з м/ф «Фіксики (Відповіді дітей) 

- Фіксики – маленькі всезнайки. І ми перетворимося в них. А для цього 

кожен з вас повинен взяти емблему фіксиків і прив’язати її до гудзика на своєму 

одязі. 

 

Діти вибирають емблему і 

пристібають її до гудзика на одязі. 

 

 

- Нам належить виконувати багато завдань і найкращими помічниками 

нам руки, вуха і очі. А гімнастика для очей і пальчиків підготує нас до гри. 

 

ІІ. Гімнастика для очей і пальчиків  

«Наші помічники» 

Вушка, ручки і очі – наші вірні друзі. 

Оченятами подивимося вліво, оченятами подивимося вправо. 

Коло очима проведемо і на ручки перейдемо. 

Щоб викладати, писати, треба пальці розім’яти. 

Кожен пальчик ми потремо, розігріємо і зігнемо. 

Будуть пальчики грати і нам в іграх допомагати. 

- Для того, щоб відновити карту, ми повинні з висоти подивитися яка вона 

– Україна? А як ми можемо це побачити? На чому ми можемо відправитися в 

політ? (відповіді дітей) 
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ІІІ. Гра «Зробимо літачок» (орігамі) 

Діти роблять літак за технологічною карткою. 

 
- Вийшло? Тоді вирушаємо в політ! Приготувалися! Полетіли! 

ІV. Словесна гра «Літачок наш летить» 

«Літачок наш летить 

З висоти на все дивиться. 

Відповідай швидше ти, 

Що побачив з висоти?» 

 

V. Гра «Що ти побачив?» 

Діти з літачком в руках обходять карту України з речівкою, розглядають 

карту і відповідають, що вони побачили. 

 
- Подивіться, Україна ділиться на багато частин. Це знадобиться нам при 

складанні карти. 

- А щоб краще запам’ятати карту, давайте її сфотографуємо. Взяли 

фотоапарати. (Діти з пальчиків роблять фотоапарат і «фотографують») 
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- Все встигли зробити кадри? А ось і фотографії на столі. Проходьте за 

столи і діставайте їх з конвертів. 

 
VІ. Гра «З’єднай точки» (контур карти України) 

- Перед вами виявлені фотографії. Щоб вони перетворилися в справжні 

фотографії, потрібно з’єднати всі точки однією безперервною лінією і тоді 

фотографія буде добре видно. Але спочатку ми розімніть наші пальчики. 

 

VІІ.Пальчикова гімнастика «Наші пальчики» 

Пальчик раз, пальчик два – 

Наші вірні друзі. 

Третій пальчик ми додамо, 

Олівець писати змусимо 

Діти простими олівцями з’єднують точки по контуру карти. 

- А давайте зробимо з ваших фото фотосесію і розвісимо в нашому 

виставковому куточку. Діти розвішують свої роботи. 

 

VІІІ. Гра «Склади карту» (складання карти з частин) 

- А тепер ми можемо приступати до складання карти. Діти складають 

карту з 6-ти кольорових частин. 

 

ІХ. Гра «Жива карта» (викладання з допомогою природних 

матеріалів)  

- Наша Україна – дуже родюча країна. Хто знає, чим багата наша держава? 

Ми викладемо контури зернами пшениці. 

- Приступайте до викладання. Викладати треба акуратно, по контуру, не 

виходячи за кордон. 

- У кожної країни є головний символ, який відрізняє їх один від одного. 

Який же головний символ нашої країни? (прапор) Ви знаєте з яких кольорів 

складається наш прапор? 
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Х. Графічний диктант «Прапор» 

Давайте і ми намалюємо прапор нашої країни. Писати ми будемо по 

клітинках. Для цього ми повинні уважно рахувати клітинки і слухати. Перед 

вами аркуш паперу з точкою, від якої ми і почнемо малювати. 

 

ХІ. Пальчикова гімнастика «Пишемо ми завжди красиво» 

- Але спочатку ми пригадаємо, як треба писати. 

Пишемо ми завжди красиво 

Чітко і неквапливо. 

Чисто, ясно і зрозуміло, 

Щоб було всім приємно 

 

ХІІ.Штрихування косими лініями прапора. 

- Давайте одержаний прапор виріжемо і прикріпимо до палички, щоб 

вийшов справжній прапор. Діти вирізають прапор і кріплять до заготовки. 

ХІІІ. Математична хвилинка. 

- А ще наша країна – дуже квітуча. Точу давайте прикрасимо карту 

України квітами. Але, щоб показати, що в нашій країні дітки – розумники, квіти 

у нас будуть не звичні, а математичні. 

 

 
ХІV. Підсумок заняття. 

- А тепер, свої квіти посадіть на карту, щоб наша країна процвітала і ми б 

жили мирно і щасливо. Діти ставлять квіти з на карту. 

- Ви впоралися з усіма завданнями. Ви – справжні друзі. Залишайтеся 

завжди такими справжніми фіксиками, готовими прийти на допомогу другові. 

 

Заняття 6 

Тема. Лісовими стежками. 

Мета і завдання: розширити знання дітей про морально-етичні норми, 

збагатити активний словник дітей словами ввічливості, формувати знання про 

пори року, закріпити поняття «великий», «маленький», розширювати обʼєм 
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памʼяті вихованців. Збагачувати знання дітей про світ професій. Розвивати 

мовлення засобами казкового сюжету, пам'ять, дрібну моторику, логічне 

мислення та технічні здібності. Виховувати доброзичливість, товариські 

взаємини, любов до тварин, готовність допомогти іншим. 

Обладнання: роздаткові фішки «Ранкове коло», коробка – сюрприз, 

роздатковий матеріал – зайчики, морквинки, квіти; олівці, ножиці, мнемокартка 

«Зайченятко», шаблон парасольки. 

 

Хід заняття 

І. Ранкове коло. 

- Доброго ранку, діти! Запрошую вас до ранкового кола. Я пропоную вам 

фішки. На них – запитання і завдання: кому яке попадеться, той і відповідає. 

 
 

ІІ. Попередня робота (читання казки «Маша і ведмідь») Мотиваційний 

етап 

- Сьогодні вранці, прийшовши на роботу, я побачила під дверима нашого 

кабінету посилку, де написано: «Майбутнім першокласникам». Тож давайте 

відкриємо і подивимось що там є. (Наголовники з написами імен фіксиків) 

- Хто це до нас завітав? 

- А ви хочете сьогодні стати фіксиками? (одягаю наголовники з написами 

Сімка, Мася, Шпуля…) 

- Зараз з вами помандруємо (дзвонить телефон) 

- Ало, добриий день! Хто говорить? А, це ви дідусю і бабусю! (звертаюсь 

до дітей) Вони кажуть, що їхня онучка Маша пішла до лісу та заблукала. 

Пам’ятаєте в якій казці це сталося? Доведеться нам їй допомогти. 

- Допоможемо? Ми ж фіксики! Але на шляху нас будуть чекати різні 

пригоди, а ми не боїмося труднощів і девіз у нас «Тидищ!». Тож вирушаємо! 
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ІІІ. Пізнавальна та перетворювальна діяльність. 

- Всі сідаєм в потяг і їдемо до лісу. Ось ми і в лісі, але цей ліс незвичайний, 

а казковий. В ньому ми зустрінемо чотири пори року, які потрібно буде 

відгадати.  

«Сніг на полях, лід на річках, 

метелиця гуляє – коли це буває?» (взимку) 

- Подивіться, хто це сидить? Зайчик сумний, хочете знати чому? – Біжить 

зайчик дорогою та й скаче, затуляється лапками та й плаче: « Усі ж бо я городи 

обійшов, ніде капустоньки не знайшов». 

- Який настрій у зайчика? Чому? Може ми зможемо якось допомогти 

зайчику? Дівайте підберемо зайчику красивий наряд. Може у нього покращиться 

настрій? І розповімо йому віршика. 

  
- Але зайчик хоче їсти. Він хоче морквинку. Нагодуємо його? 

(Розфарбувати і вирізати морквинку, листочки з прищіпок) 

 
- Давайте ще насолимо йому капусти. 

 
- Молодці! Ви добрі та чуйні фіксики. Давайте скажемо «Тидиш!» 

Запитаємо у зайчика чи він не бачив Маші? Ні, тоді йдемо далі шукати Машу. 
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ІV. Математична діяльність. 

- В яку пору року ми потрапили? Відгадайте загадку:  

Ось і перша пора року –  

жовте листячко летить, 

 під ногами шелестить,  

сонце вже не припікає,  

коли, дітки, це буває? (восени).  

- Ой, хто це? Добрий день, білочки! А чому такі сумні? Бо скоро буде 

дощик, а в них немає парасольок, а їм ще треба порахувати скільки краплинок 

дощу треба для їхніх квіточок. Змайструємо білочкам парасольки? 

 
- Треба обвести, розфарбувати і порахувати кількість краплинок. 

- А тепер допоможемо розрахувати кількість води для квіточок. 

  

  
- Білочки нам дуже вдячні – ми врятували їхні квіточки. Давайте 

запитаємо чи не бачили вони нашу Машу? Не бачили, що ж йдемо далі. В яку 

пору року тепер ми потрапили? 

 

V. Розвиток дрібної моторики. 

«Тане сніжок, квітне лужок,  

день прибуває коли це буває? (навесні)  

- Кого ми тут зустріли? Їжачків, нам потрібно їх справити, вони всі без 

голочок. (викладання голочок сірничками) Йдемо далі.  

«Сонце пече, липа цвіте,  

малина дозріває коли це буває?» (влітку)  

- Подивіться, яка гарна хатинка. Хто тут може жити? Як ви гадаєте, діти? 
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- А ми зараз дізнаємось. (заглядають) Там живе ведмедик, але він дуже 

сумний! Він випадково розірвав Машині буси і тепер ніяк не може їх полагодити. 

Допоможемо. Візьміть кожен по намистинці. Та вони незвичайні: кожна 

намистинка – один склад. Якщо його правильно прочитати і 

назвати слово, то намисто стане знову красивим.  

Ось у нас є схемка Машиного намиста. Нам для початку 

треба підібрати кольори. 

- А тепер збираємо намисто. 

 

     
 

 - Ось ми і нанизали намисто. Давайте скажемо «Тидиш!» а як ви гадаєте, 

чи Маша зрадіє?  

 

VІ. Підведення підсумків. 

 Давайте її покличемо. (діти кличуть Машу) 

- Маша потрапила під дощик, тому треба їй 

допомогти.  

- Впоралися? Маша вам дуже вдячна і побігла 

додому. Казала, що ви, фіксики, зробили багато добрих 

справ. Ви дуже старалися. А головне ви знайшли її. 

-Тож сідаймо у наш поїзд і повертаймося додому. 

-Діти, завжди робіть добрі справи, допомагайте 

один одному, своїм знайомим, рідним, щоб всі про вас 

могли сказати: «Які добрі, чуйні, хороші діти!»  

 

Заняття 7 

Тема. Лабораторія Фіксиків. Вода. 

Мета і завдання: створити умови для експериментування, вчити 

самостійно досліджувати об’єкт, змінюючи умови та використовуючи дійсні 

засоби дослідження. Формувати у дітей уявлення про воду і її характерні 
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особливості. Розвивати уміння аналізувати, систематизувати, розуміти причино 

– наслідкові зв’язки. Закріпити вміння діяти за заданим алгоритмом, 

дотримуючись правил. Викликати бажання дітей досліджувати, пізнавати нове, 

незвичайне з оточуючого світу, саме властивості води. Виховувати дбайливе 

ставлення до води. 

Обладнання: олівці, відеопрезентація, звукові фішки, роздаткові картки -

для виготовлення аплікації, набори для дослідів, експериментування з водою 

(ємкості однакового і різного об’єму та форми, камінчики, мірні скляночки. 

 

Хід заняття 

І . Ранкова зустріч. 

«Комплімент» – діти стають у коло і дарують компліменти один одному. 

- Ви любите отримувати компліменти? А робити компліменти іншим? 

Це приємно? Компліменти покращують настрій? 

«Долонька успіху» – покажіть свою праву долоньку. Давайте пригадаємо, 

як називаються наші пальчики – помічники. Стисніть мізинчик ті, кого сьогодні 

зранку поцілувала мама (тато, бабуся…). Стисніть безіменний пальчик ті, хто 

сьогодні зранку вмився і почистив зубки. Стисніть середній пальчик ті, у кого 

сьогодні гарна зачіска. Стисніть вказівний пальчик ті, хто сьогодні побачив своїх 

друзів. Покажіть, що у вас вийшло. (лайк) 

 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

- Діти вам подобається дивитися мультфільми ? Я пропоную вам 

подивитися уривок з відомого вам мультфільму. (Мультфільм «Фіксики»). 

– Ви здогадалися що це за мультфільм? (Відповіді дітей) 

- А хто ж такі фіксики? (Це герої які вивчають оточуючий світ) 

- Так це невеличкі мультяшні помічники людини. Вони допомагають 

ремонтувати зіпсовані предмети. Вам вже відомо, що у фіксиків є своя школа в 

якій знаходиться лабораторія « Професора Чудакова». 

- А хочете ми теж перетворимо наш кабінет в лабораторію? Я буду 

«Дідусом» а ви «Фіксіками» (наголовники з іменами фіксиків) Давайте запишемо 

імена фіксиків, які нам дісталися і закодуємо їх.  

- Діти, що ж відбувається в лабораторії ? (Відповіді дітей) 

- Так в лабораторії проводять різні досліди, щось вивчають пізнають нове, 

незвичайне. Ось і ми в нашій лабораторії будемо проводити досліди. Але перед 

тим послухайте одну історію. 
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ІІІ. Створення проблемної ситуації. 

- В одній чарівній країні жили щасливі люди. Сади рясніли фруктами, поля 

колосилися житом і пшеницею, на луках паслася худоба, у лісах співали птахи. 

Але сталося якесь лихо і вся благодать стала пропадати: рослини зів’яли, корови 

перестали давати молоко, птахи перестали співати. Засумували люди, 

задумалися і звернулися за порадою до Мудреця. Вислухав їх Мудрець, взяв 

гілочку верби і пішов з нею по лісах, по полях та городах. Зупинився Мудрець за 

городами і сказав: «Копайте тут, знайдете скарб.» Люди копали день і ніч. 

 Що знайшли люди? Нам Мудрець передав часточку скарбу, щоб ми теж 

стали мудрішими. ( виймаю пляшку з водою). Нам доведеться довести, що вода 

справжній скарб на планеті Земля. 

(Аудиозапис, журчання води) 

- Відгадайте що це за звук ?(звук води) 

Загадка 

Я і хмара і туман, 

І струмок і океан, 

І літаю і біжу, 

І скляною бути можу (вода) 

- Давайте запишемо слово «вода», прочитаємо його, порахуємо скільки 

букв у слові «вода», закодуємо « – О – О» та складемо речення. 

(Дітям пропонується перегляд відео – презентаціі «Вода»). 

- А для чого потрібна вода ? (Відповіді дітей) 

- А де можна зустріти воду ? (Відповіді дітей) 

- Нас чекають важливі досліди, тому до нас прилетіла Хмаринка, щоб 

допомогти нам налаштуватися. 

Психогімнастика «Хмаринка» 

 

ІV. Досліди з водою. 

- Зараз ми з вами будемо досліджувати воду . 

Дослід 1. Вода – рідина 

Матеріал: 2 стаканчика один пустий, один з водою. 

Хід досліду: продемонструвати властивості води, переливається вода з 

стакану в стакан в різних напрямках. 

Висновок: вода – рідина? ллється. 

Дослід 2. Чи має вода форму. 

Матеріал: чашка, чайник, пробірка чи колба. 

Хід досліду: переливання води в різні посудини. 

Висновок: вода не має форми. 
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Під час виконання дослідів Дідус повідомляє: в лабораторії повинно бути 

чисто, працювати треба охайно. 

Дослід 3. Чи має вода запах і смак ? 

Матеріал: стаканчики з соком і водою, трубочки. 

Хід досліду: діти нюхають та пробують воду на смак. 

Висновок: вода не має смаку і запаху 

(Перед дослідом Дідух повідомляє про те, що не всі предмети можна 

нюхати, бо можна отруїтися парами) 

Дослід 4. Чи вода прозора? 

Матеріал: стакан з водою та стакан з молоком, ложечки. 

Хід досліду: в стакан з водою та в стакан з молоком ставимо ложечки. 

Висновок: вода прозора в ній видно ложечку, а в молоці ні. 

Діти, Дім-Дімич нам передав подарунки, як ви гадаєте, що це ? 

(до лабораторії заносять піднос із льодовими фігурками). 

- А як ви гадаєте лід це вода чи ні ? (відповіді дітей) 

- А в природі де ми можемо зустріти лід ? (відповіді дітей) 

- А ми поспостерігаємо чи перетвориться лід у воду. 

 (Піднос з льодом відставляється на спіл для спостереження під час 

заняття ) 

Дослід 5. Вода – розчинник. 

Матеріал: стаканчики з водою, сіль, цукор, олія, пісок, рідке мило. 

Хід досліду: діти по черзі розчиняють: цукор, сіль, пісок, олію, мило. 

Висновок: вода розчиняє, але не всі речовини 

- Доречі, а деж це Дім-дімич ? Здається він в школі. А давайте, ми з вами 

подивимось чим він там займається ? 

Фізкультхвилинка 

Дослід-гра 6. Мешканці водоймищ. 

Фіксики, Дім-Дімичу задали домашнє завдання про морських мешканців, 

а він не знає як його робити. Допоможемо? 

Діти роздивляються шаблони мешканців водоймищ. 

Хото ж це такі ? (відповіді дітей) 
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Дослід 7 Лід. 

Матеріал: фігурки з льоду 

Хід досліду: діти спостерігають за талим льодом 

Подивимось, що ж сталося з нашими льодяними фігурками? 

Поки ми малювали наш лід почав танути. 

Висновок: маленьки фігурки з льоду розтанули швидше чим великі. 

Дослідники, ми з вами розглянули стан води, як рідина, як тверде тіло-лід. 

А що буде, якщо воду нагріти до стану кипіння ? 

Ну що ж мої любі дослідники, наші 

дослідження добігають кінця. Та на нас чекають ще 

цікаві завдання. 

Ось ми бачимо водойму, але щось з нею не 

так. Нам треба поселити сюди морських 

мешканців. 

 

V. Мнемотехніка. Розвиток пам’яті.  

- Скоро настане осінь. У вигляді чого ми бачимо воду восени найбільше? 

- Давайте вивчимо вірш про воду в цьому стані. 

 

VІ. Підсумок заняття. 

Без води не може пташка 

Навіть будь-яка комашка, 

І дерева хочуть пити, 

І барвисті квіточки, 

Без води не звариш їжу, 

Без води не вмиєш личко, 

І купатись добре в річці 

У яскравий літній день, 

Без води нема життя 

То ж давайте берегти 

Цей природний скарб життя. 

Воду потрібно берегти, не забруднювати, економно використовувати. А ви 

малята, як будете поводитися з водою? Лабораторія фіксіків закривається.  

Ми з вами дуже добре попрацювали.  

Заняття 8 

Тема. Казковий світ. 

Мета і завдання: закріпити вміння розв’язувати «казкові» загадки; 

складати нові казки про поданих героїв казок. Формувати мовну культуру, 
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комплекс особистісних якостей, потрібних людині як суб’єкту сучасного 

виробництва і культурного розвитку суспільства. Розвивати вміння аналізувати 

незвичайні загадки по змісту знайомих казок, відповідати на запитання 

поширеними реченнями, висловлювати свою думку. Виховувати стійкий інтерес 

до технічної творчості, вміння працювати колективно. 

Обладнання: ілюстрації до казок; прислів’я; казкові загадки; лічильний 

матеріал, оголошення від казкових героїв. 

 

Хід заняття 

І . Ранкова зустріч. 

«Гарний настрій» – діти стають у коло і дарують посмішки та 

компліменти один одному. 

- Ви любите отримувати компліменти? А робити компліменти іншим? Це 

приємно? Компліменти покращують настрій? 

«Долонька успіху» – покажіть свою праву долоньку. Давайте пригадаємо, 

як називаються наші пальчики – помічники. Стисніть мізинчик ті, кого сьогодні 

зранку поцілувала мама (тато, бабуся…). Стисніть безіменний пальчик ті, хто 

сьогодні зранку вмився і почистив зубки. Стисніть середній пальчик ті, у кого 

сьогодні гарна зачіска. Стисніть вказівний пальчик ті, хто сьогодні побачив своїх 

друзів. Покажіть, що у вас вийшло. (лайк) 

 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності. 

- Сьогодні фіксики запрошують нас у подорож казками. 

 

Дід і баба все журились,  

Що без діток залишились. 

Якось в ліс вони пішли 

І дарунок там знайшли. 

 

- У яких казках дідусь та бабуся живуть самі? (Відповіді дітей).  

Про яку казку йдеться далі: 

 

Що за диво, оттак-так! 

Хто ж це тут прибрав отак? 

Хто ж це їсти наварив? 

От так диво, диво з див! 

 

- Молодці, діти, відгадали, це казка «Кривенька качечка».  
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- Кого ж побачили бабуся з дідусем? Покажіть руками, як обережно вони 

взяли качечку, принесли додому, зробили їй гніздечко, обклали його пір’ячком і 

посадили туди хвору пташку.  

- Що станеться далі? 

- Чи подобається вам те, що качечка полетіла зі своєю зграєю, а дідусь і 

бабуся залишилися знову одні? 

- Чи можна було б начарувати так, щоб качечка назавжди залишилася б 

дівчиною-красунею?  

 Давайте всі разом вигадаємо нове закінчення казки.  

Діти вигадують закінчення 

 

ІІІ. Казкова математика. 

- Молодці, дітки! А зараз до нас в гості завітала казкова математика. 

Порахуйте: 

 Дівчинка з казки «Кривенька качечка» щодня робила по дві добрі 

справи. Скільки добрих справ виходило: 

 а) за один день; 

 б) за два дні; 

 в) за три дні. 

 Півник спік десять пиріжків, мишенята з’їли вісім. Скільки ж 

залишилось Півнику? 

 Казкові герої зібралися в гості до фіксиків, але загубилися між багатьма 

пасажирами потягу. Щоб зібрати тих , хто з нами буде подорожувати, треба їх 

покликати. Давайте запросимо тих персонажів, які підходять нам за наступними 

словесними портретами: (назвіть персонажів та з яких вони творів) 

1. «Їх було шестеро, прегарних дівчаток, але кращою за всіх була 

наймолодша. Вона була ніжна і прозора, немов пелюстка троянди, з очима 

синіми, ніби глибоке море..» (Русалочка з однойменної казки Г.Х.Андерсена) 
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2. «Росте той синок та й росте – і такий став гарний, що баба з дідом не 

натішаться з нього. От як підріс він, то й каже : «Зробіть мені, тату, золотий 

човник і срібне веселечко. (Івасик-Телесик з української народної казки 

«Телесик») 

3. «Не журіться хазяїне. Давайте-но мені лантух та замовте пару чобіт, щоб 

легше було блукати лісом, і ви побачите, що вас не так уже й обділили, як вам 

зараз здається!» (кіт із казки Ш.Перро «Кіт у чоботях») 

4. «…Щоки в неї були рожеві, а губи червоні, немов корали. І хоч очі її 

були щільно закриті, чути було, що вона потихесеньку дихає. Значить це й 

насправді був сон, а не смерть.» (Принцеса Ш.Перро «Спляча красуня») 

 

ІV. Розвиток зв’язного мовлення. 

Нулик геть позабував назви казок, а скоро у школі «Тиждень казки», тому 

нам потрібно допомогти йому та назвати казку за поясненням : 

1. Цей дім ніхто не будував, жити в ньому мали право лише п’ять братів, 

але в крутну хвилину вмістилося майже все лісове царство (Рукавичка) 

2. Мандрував дорогами все своє життя. Співав пісні, вважав себе 

невловимим, та пісня його обірвалась на півслові. (Колобок) 

3. Коли годинник б’є дванадцять разів, багатство перетворюється на 

бідність і можна загубити те, що потім принесе щастя. Хто і що загубив? 

(Попелюшка – Черевичок) 

4. Красень-чоловік у повному розквіті сил. Високо літає, але низько ніколи 

не падає. Полюбляє варення, одночасно він – нянька, друг, привид та 

джентльмен. (Карлсон) 

5. Не бик, а реагує на червоні чоботи. Любить обдурити. Примусила всіх, 

щоб повтікали з хати. Улюблене дерево – клен. Боялася знаку на тілі. (Коза-

дереза) 

6. Неперевершений шибеник, представник сімейства овочів. Скоїв 

правопорушення і сидів за гратами. (Чиполіно). 

7. Зріст приблизно 2 см 54 мм , ліжко – горіхова шкарлупа, покривало – 

трояндова пелюстка. Хто це?(Дюймовочка) 

8. Ви вірите в дитяче кохання? А воно може подолати багато перешкод. 

Власне, перешкоди долала вона, а він ніяк не міг скласти одне слово із льоду. 

Назвіть це слово і казку, де дівчинка і хлопчик були головними героями.(Снігова 

королева) 

9. Цій героїні казки сонце було абсолютно заборонено (Снігурочка) 
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10. Сидів у бочці і тремтів за своє життя. А потім, дякуючи тому, що було 

в цій бочці, став повелителем, бо відрізнявся від усіх, хто він і з якої казки? (Лис, 

«Фарбований лис») 

 

V. Розвиток пам’яті та мислення. Гра «Книжковий магазин» 

Нулик сам намагався пригадати всі казки, які знає, але ось що у нього 

вийшло. Він переплутав всі назви казок. Давайте допоможемо. 

1. Півник Ряба – Курочка Ряба 

2. Даша і ведмідь – Маша і ведмідь 

3. Вовк і двоє ягнят – Вовк і семеро козенят 

4. Качки-лебеді – Гуси-лебеді 

5. По риб’ячому велінню – По щучому велінню 

6. Кіт в босоніжках (Ш. Перро «Кіт в чоботях»). 

 

VІ. Ситуація «Загадкові оголошення» 

- Ой, погляньте, тут фіксикам залишили якісь оголошення. Давайте 

відгадаємо хто їх автор. Але ви спочатку покажіть, а потім назвіть. 

- Приходьте до мене в гості, адреси не маю. Свій будиночок ношу завжди 

із собою. 

- Друзі, кому потрібні голки, звертайтеся до мене. 

- Допоможу всім, у кого зламався будильник. 

- Прошу розбудити мене навесні. Приходити краще з медом. 

 

VІІ. Підсумкова вправа «Вінегрет з казок» 

Дівчинка з казки «Кривенька качечка» зустріла Сімку. На основі цієї 

зустрічі діти складають нові казки.  

Ось і підходить до кінця наша подорож по казках. Сьогодні ви показали 

себе справжніми знавцями казок. Багато казок ми згадали. Що найголовніше у 

всіх казках? (Добро перемагає зло.) Я бачу ваші радісні обличчя, а це значить, 

що ми разом з вами отримали масу позитивних емоцій. На цьому наша подорож 

закінчується. Скажемо казкам «До побачення!» 

 

Заняття 9 

Тема. Професії такі різні. 

Мета і завдання: відкривати дошкільникам багатий світ професій, 

ознайомити з трудовою діяльністю дорослих, розповісти про деякі види 

технічної праці в побуті та на виробництві, про різновиди професій, розвивати 

уяву, мислення та пам’ять. Виховувати повагу до людей різних професій. 
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Обладнання: демонстраційний плакат «Кому це належить?», професійні 

предмети представників різних професій, роздаткові картки «Хто чим 

займається», інвентар до гри «Кравчині», лінійки, олівці. 

 

Хід заняття 

І. Ранкове коло. Щоденні новини. 

- Який сьогодні день?  

- Яка погода? 

- Яка пора року?  

- Який місяць? 

 

ІІ. Інформаційна бесіда. 

Ви – скоро першокласники, це початок вашого шляху у навчанні, але ви 

вже мрієте кимось стати, коли підростете.  

Ось Нулик каже, що він завжди мріяв працювати лише фіксиком. Сьогодні 

я пропоную вам вирушити у цікаву подорож світом професій. Світ професій 

дуже великий, їх налічується близько 6 тисяч. Існують смішні, мужні, жіночі, 

чоловічі та інші професії. У професіях є свої різновиди, з якими ми будемо 

знайомитись. Отже, вирушаємо…. 

 

ІІІ. Гра «Відгадай професію». 

Цікаво! Чи знаєте ви, які предмети належать до 

тієї чи іншої професії. Сімка дуже хоче перевірити 

вас. Хто вгадає, кому це належить? 

Термометр, шприц, білий халат……лікар. 

Ножиці, гребінець, фен, дзеркало…..перукар. 

Каструля, ніж, плита…..повар. 

Машина, руль, дорога…..водій. 

Покупець, ціна, товари…продавець. 

Вогнегасник, шланг, пожежа….пожежник. 

Тканина, ножиці, голка…..швець. 

Ви, молодці, добре знаєте, які існують професії. 

Вірш «Головна професія» 

Вчитель, лікар чи геолог, 

Письменник, слюсар чи кресляр – 

Всі називають головною 

Одну професію – школяр. 

Бо всім відомо, що без школи, 

Без знань, що мусиш ти набути, 

Не станеш у житті ніколи 

Тим, ким з дитинства мрієш бути! 
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ІV. Гра «А я ще знаю…» 

Дітям пропонуються картки із зображеннями різних 

професій. Перший учасник витягує одну картку, 

наприклад, із зображенням водія, і говорить: «Я знаю, що 

водій керує транспортом». Наступний учасник продовжує: 

«А я ще знаю, що водій подорожує». І так далі.. 

 

V. Рефлексія заняття. 

- Про які професії ви дізналися? Які професії були 

для вас новими? А які вас здивували? А ви вже 

визначилися, ким хочете стати в житті? 

 

Заняття 10  

Тема. Подорож у Всесвіт. 

Мета і завдання: узагальнити знання дітей про Космос, підвести до 

поняття Космосу, як простору, що існує за межами планети Земля. Розширити та 

закріпити знання дітей про супутник Землі – Місяць, називати народні прикмети 

про місяць. Закріпити уявлення дітей про будову Сонячної системи (планети, їх 

кількість). Закріплювати знання про геометричні фігури, дні тижня, навички 

прямої та зворотної лічби. Розвивати мислення, уяву. Виховувати бажання 

пізнавати світ, інтерес до занять технічною творчістю. 

Обладнання: роздаткові картки для штрихування, геометричний матеріал 

«Виклади ракету», ножиці, клей, олівці, ілюстрації із зображенням космічних тіл, 

м’яч.  

 

Хід заняття. 

І. Ранкове привітання. 

- Доброго дня діти. Сьогодні я запрошую вас у подорож, але вона буде не 

звичайна, а космічна. 

- Діти, хто з вас мріяв про політ над Землею? Тоді покличемо нашого 

друга – Папуса, він дуже любить все космічне. 

Папусе, Папусе, ти маєш друзів щирих  

Папусе, Папусе, серед дітей щасливих. 

З’являється Папус. 

Раз, два, три, чотири, пять, 

Нумо в мандри вирушать. 

Ти зі мною, я з тобою, 

І не будем сумувать! 
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Разом з Папусом ми побуваємо у космосі. А що ти нам приніс? 

- Скафандри, в них зручніше буде у польоті. Треба оздобити їх за своїм 

смаком. 

 

ІІ. Вправа з підготовки руки до письма «Одягни скафандр». 

 
- А який вид транспорту ми оберемо для космічної мандрівки? (Ракету). 

 
 

ІІІ. Дидактична вправа «Виклади ракету» 

  
- Ну ж бо, глянемо, з яких геометричних фігур побудована наша ракета. 

Скільки прямокутників, трикутників? Якого вони кольору? Скільки кругів? Які 

вони за величиною: рівні чи різні? 

Займаємо місця в ракеті. До польоту готові? За правилами відлік часу 

починаємо у зворотному порядку: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1 Старт! 
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ІV. Розвиток пізнавальної діяльності. 

Зараз ми перебуваємо у стані невагомості, бо вже далеко від Землі. Давайте 

перевіримо, чи не заважає це нам міркувати. 

Запитання до дітей: 

- Який сьогодні день? 

- Який був учора? 

- Який буде завтра? 

- Скільки днів має тиждень? 

- Як називається планета, де ми живемо? 

Політ триває, ми наближаємось до якогось небесного тіла. До якого? 

 Всю ніч ходить навмання, прокладає шлях до дня. 

 Не електрика, не газ, але світить в нічний час. 

 Що вночі горить, а вдень гасне? 

Відгадали загадки? Звісно, всі вони про Місяць – вічний супутник Землі. 

(Показ ілюстрації). 

- Це кам’яна куля, вся поверхня вкрита камінням. Як і все в космосі, 

Місяць постійно рухається. Його орбіта, тобто шлях по якому він рухається, 

проходить навколо Землі. Оскілки Місяць рухається навкодо Землі, то Сонце 

освітлює різні його чостини. Тому ми можемо бачити Місяць різної форми. 

Повний оберт навколо Землі Місяць здійснює за чотири тижні. 

- Це молодий Місяць – нагадує серпик (показ). Через тиждень ми бачимо 

півколо. Проходить ще сім днів і в небі з'являється повний Місяць. А ще через 

сім днів від Місяця залишається знову половинка. Протягом наступних 7 днів він 

зменшується до тоненького і вузенького. 

За допомогою Місяця можна визначати погоду. 

- Які ви знаєте прикмети про Місяць? 

 Якщо взимку місяць блідий – чекайте великого снігопаду. 

 Якщо навколо місяця з’являються великі кола, чекай морозу. 

 Місяць на небі яскравий – до ясної погоди. 

 Якщо місяць червоного кольору – буде вітряно. 

Можна здійснити посадку на Місяці. 

Папус Ми на Місяць прилетіли  

 Вдалою була посадка  

 А тепер, щоб розім’ятись 

 Зробим місячну зарядку. 

 

  

~
Ч
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V. Фізкультхвилинка  

Вирушаємо далі. А поки ми летимо, нам потрібно виконати завдання і дати 

правильні відповіді. 

 

VІ. Космічна вікторина. 

- Що таке Сонце? (Зірка) 

- Що таке Сонячна система? (Сонце і планети, що рухаються навколо 

Сонця). 

- Скільки планет в Сонячній системі? (9). 

- Яка планета найбільша? (Юпітер) 

- Яка планета має кільця? (Сатурн) 

- Як називається макет нашої планети? (Глобус) 

- Що таке орбіта? (Шлях, по якому рухається планета) 

- Хто з космонавтів першим побував у космосі? (Юрій Гагарін) 

 

VІІ. Рухлива гра «Планети» 

Діти стають в коло, а керівник з м’ячем в центрі. 

Стали всі планети в ряд, 

Ніби справді на парад. 

Раз – Меркурій, два – Венера, 

Три – Земля, чотири – Марс, 

П’ять – Юпітер, шість – Сатурн, 

Сім – Уран, вісім – Нептун, 

Дев’ять – Плутон. 

В мандрах космічних ми побувати 

 Планети системи всі ми назвали. 

- Ось і закінчується наша подорож. Час повертатися на нашу рідну Землю. 

 

VІІІ. Підсумок заняття. Психогімнастика «Планета Земля» 

  Я – планета. Я донька великого Сонця. Сонечко любить та зігріває 

мене, а я радісно кружляю навколо нього цілий рік, не втомлюючись та не 

зупиняючись. Я сильна. Я дихаю вільно та спокійно. Мої легені-ліси наповнюють 

мене чистим повітрям. Живильною вологою напоюють моє тіло струмочки та 

річки, що кожного дня поспішають до морів та океанів. Я велика. Я всім дарую 

притулок. Але бережіть мене. І я віддячу вам квітучим килимом – весною, 

теплим дощем – влітку, чудовим врожаєм – восени, а взимку – пухнастим 

снігом. Тож шануйте мене. Я планета Земля. Я ваш рідний дім. 
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- Діти, любіть і бережіть свою планету, дбайте про неї, бо це наш дім. 

Нехай вона завжди буде красивою. 

 

Заняття 11  

Тема. Чарівний світ книги. 

Мета і завдання: пробуджувати і підтримувати у дітей інтерес до книжки, 

до читання; ознайомити з найпростішими структурними елементами дитячої 

книжки; формувати практичні компетентності особистості для повсякденної 

життєдіяльності, сприяти глибшому розумінню змісту прослуханого твору 

шляхом відтворення міміки й жестів персонажів; розвивати конструктивну 

діяльність гуртківців; виробляти у дітей навички правильного сидіння, уміння 

користуватися ручкою, олівцем; виховувати бажання пізнавати нову 

інформацію, дбайливе ставлення до книжки. 

Обладнання: виставка книг, ілюстрації до казок, клей, ножиці, кольоровий 

папір, олівці, маски казкових героїв. 

Хід заняття 

І. Організаційний момент. Привітання. 

Доброго дня, ліси і поля!  

Доброго дня, плането Земля! 

Щастя й здоров’я всім людям бажаємо, 

З радістю у світ знань поспішаємо.  

ІІ. Мотивація навчальної діяльності  

1. Загадка 

Дуже я потрібна всім: 

І великим, і малим. 

Всіх я розуму учу, 

А сама завжди мовчу. (Книга)  

2. Розповідь «Як книжка потрапила до людей»  

- Хто з вас любить читати? Розгортаєш книжку – й опиняєшся у далекій 

казковій країні. Розглядання книжок із малюнками. 

- Давно на землі не існувало книжок, а люди не вміли їх виготовляти. 

Вони писали на каміннях, стінах печер, вояцьких щитах, адже не було ані паперу, 

ані олівців, ані ручок. Потім почали писати на книжках, виготовлених із глини. 

Дещо згодом люди навчилися писати на тонкій телячій шкірі, на папірусі 

(болотяній рослині). Справжній папір, на якому пишуть зараз, люди навчилися 

виготовляти дві тисячі років тому. Тоді почали писати книги, хоча це 

потребувало багато часу. Нині книги друкують. Сьогодні книжка всюди поруч із 

нами. Вона – наш друг і порадник. 
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ІІІ. Фізкультхвилинка 

Станем струнко! Руки в боки!  

Пострибаєм, як сороки,  

Як сороки-білобоки.  

Стрибу-стрибу! Скоки-скоки! 

А тепер, як жабенята,  

Хочеш трохи пострибати?  

Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!  

Щоб спочила голова. 

 

ІV. Робота з книгою 

1. Розглядання книг з дітьми. Ознайомлення з правилами збереження 

книги. 

- Як улаштована книга?  

Діти розглядають книгу з першої та четвертої сторінки обкладинки 

(ілюстрації, назва). Згодом ознайомлюються з книгою посторінково.  

- Розгляньмо обкладинку книжки.  

- Хто (що) зображено на малюнку?  

- Розгортаємо першу сторінку… 

Правила поводження з книгою 

 Книжки не можна рвати, бруднити, заламувати сторінки.  

 Перегортати сторінки можна лише за краї.  

 Надірвані сторінки необхідно охайно підклеювати.  

 Слід користуватися закладкою.  

 

2. До якої казки загадка? 

На городі виростала, 

Сили набирала, 

Непомітно, дуже швидко, 

Великою стала. 

Став тут дід усіх гукати 

Та красуню рвати. 

А цю казку, діти, ви 

Встигли відгадати? («Ріпка») 

 

3. Бесіда за прочитаним з використанням ілюстрацій до казки з книги 

та додаткових малюнків героїв казки 
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V. Практичні вправи 

1. Інсценування епізодів казки з імітацією рухів 

2. Розглядання малюнка пилки. Письмо ліній, «як у пилки» 

3. Письмо паличок, півовалів, овалів 

 

VІ. Підсумок заняття  

- Чого навчилися на занятті?  

- Що вам найбільше запам’яталося? 

 

Заняття 12  

Тема. Підсумок. Святково – підсумкове заняття -квест «Знаю сам – 

навчу друзів» 

Мета і завдання: цілеспрямоване мотивування емоційної, 

інтелектуальної, творчої активності дитини; пошуковий характер освітньої 

діяльності; упровадження квест – технології; закріпити знання про технічну 

діяльність та інтерес до науково – технічної творчості. Розвивати логічне 

мислення, технічні навички, пам'ять, уяву. Виховувати повагу до традицій 

України та до традицій інших країн, дружелюбність, згуртованість. 

Обладнання: листи, маршрутний лист(схема), предметні картинки, 

маски, конверти із завданнями, дипломи.  

 

Хід заходу 

- Дорогі діти, шановні батьки, гості! Сьогодні у нас незвичайне заняття. Ми 

зібралися в цьому залі, щоб гарно відсвяткувати закінчення підготовчого курсу 

«Навчалочка. Фіксі-ігри». Ще день і наші дітки стануть першокласниками. Вони 

дуже старанно готувалися до цього важливого дня: справно ходили на заняття, 

уважно слухали, відповідали, рахували, читали – писали, гарно малювали й у 

веселі ігри грали! Їхня праця принесла гарні плоди, тому прошу підтримати 

майбутніх першокласників оплесками. (Виходять дітки, сідають в ряд на 

стільчики) 

Вранці сонце пробудилось 

І над обрієм з’явилось. 

Вереснева йде пора – 

Час до школи, дітвора! 

- Хочете до школи?  

- Чим незвичайний перший день вересня? 

- Що зміниться у вашому житті? 

- У якій школі будете навчатись? 
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- У якому класі? 

Добре, ви гарно попрацювали, старалися, регулярно відвідували заняття і, 

думаю, прийшов час вручити вам заслужені дипломи про закінчення 

підготовчого курсу. (Діти з керівником знаходять лист від Нулика.) 

Фіксі-привіт, друзі! Я вітаю вас із закінченням «Навчалочки», із першим 

святом у Будинку творчості, з тим що ви вже зовсім скоро станете 

школяриками. Я знаю, як ви гарно працювали і старанно готувалися, нам із 

Сімкою у всьому допомагали. Дуже вам дякую! Сьогодні ви отримаєте дипломи 

про те, що гарно підготувалися і вже повністю готові до школи. 

Але…але…соромно зізнатись…я зробив вам шкоду… Дуже хотів глянути на 

ваші дипломи і пробрався до вашого кабінету, щоб Сімка не бачила. Але коли 

йшов назад, трохи заблукав і згубив ключика від кабінету десь у залі. Аж до 

ранку шукав – і не знайшов! Може вам вдасться його знайти?Пропоную ходити 

по зупинках… Тільки, будь ласка, не видавайте мене дорослим, адже фіксики – 

великий-великий секрет! Я залишив вам підказки на зупинках. Ще раз прошу 

вибачення… 

- Щоб отримати ключ від кабінету з дипломами, нам слід здійснити цікаву 

подорож різними зупинками. Перед вами карта нашої подорожі. ВСІ ГОТОВІ ?  

Яких правил ми повинні дотримуватися під час нашої подорожі? 

(Йти парами, не штовхатися, голосно не розмовляти, вітатися з усіма 

дорослими.) 

 

І зупинка «Загадкова 

 

Хто скликає на урок? 

То дзвенить шкільний….. (Дзвінок) 

 

Незабаром стрінуть вас 

Школа і просторий …. (Клас). 

 

Для письма сказати прошу, 

Що потрібно взяти ….(Зошит). 

 

Малювать в альбомі цім, 

Вам поможуть…. (Олівці). 

 

Ручки та олівці – щоб знали, 

Ми кладемо у…..(Пенали). 
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Молодці!  

Ви старались, як ніколи, 

Всі готові йти до школи, 

З радістю і без заминки 

Вас пускаю на зупинку. «артистичну»! 

 

ІІ зупинка «Артистична» 

Інсценізація «Ходить гарбуз по городу» 

 

ІІІ зупинка «Математична»  

Пісня (флешмоб) 

 

ІV зупинка «Шкільна»  

Гра «Склади портфель» 

 

V зупинка «Англійська» 

 – Любі дітки, а зараз я прошу вас дати урочисту обіцянку бути 

сумлінними, працьовитими і старанними учнями. Після кожної строфи обіцянки, 

ви маєте дружно відповісти «обіцяємо»! 

 

Буду я в школі вчитись читати,  

Гарно писати і рахувати. 

Усі діти (разом): Обіцяємо!  

Обіцяю не лінитись, 

Добросовісно трудитись. 

Усі (разом): Обіцяємо!  

Книги й зошити любити, 

Берегти, а не губити.  

Усі (разом): Обіцяємо!  

Вчитись будемо сумлінно 

І поводитись відмінно, 

Щоб батьки могли радіти, 

Що такі в них гарні діти!  

Усі (разом): Обіцяємо!  
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- Що зазвичай бажають люди одне одному, вітаючи зі святами? (Щастя, 

благополуччя, добра, миру). 

- Так, про це мріє кожен. Але щоб зберегти мир на нашій планеті, в нашій 

країні, примножити добро і домогтися добробуту для всіх, потрібно навчитися 

розуміти один одного, приймати один одного такими, якими ми є, поважати 

культуру і внутрішній світ інших. Україна багатонаціональна, багатомовна, але 

Україна єдина. Пам’ятаємо, не забуваємо і цінуємо нашу Батьківщину. 

Збережемо наш патріотизм, віру та силу духу для наступних поколінь. 

І наостанок батькам передбачення від Фіксиків, де можна прочитати, що 

чекає їх в цьому навчальному році: 

169 разів зранку посміхнутись своїй дитині і побажати гарного дня у школі 

169 разів зустріти посмішкою дитину зі школи 

169 разів лагідно запитати дитину як пройшов день у школі 

169 разів приготувати смачний і корисний перекус у школу 

Терпляче сім днів на тиждень почитати з дитиною та з цікавістю запитати 

про що вона прочитала 

П’ять разів на тиждень з цікавістю розгорнути щоденник, щоб дізнатися 

про успіхи дитини в школі 

З задоволенням відвідувати батьківські збори, на які запросить вчитель 

З цікавістю спілкуватися з вчителем стосовно успіхів дитини в школі 

Охоче брати участь у проведенні масових шкільних заходів 

З посмішкою перевірити виконання домашніх завдань дитиною (навіть 

якщо пізно приїхали з роботи)  

Охоче допомогти у виконанні домашніх завдань, які не під силу 

справитись дитині самій 

З посмішкою 169 разів цікавитись, що дитина робила сьогодні в школі 

З ніжністю обговорити з дитиною про досягнення та труднощі в школі 

Лагідно запитати яких речей(папір, клей і т. д.) не вистачає дитині у школі 

Цікавитись відносинами дитини з однокласниками в школі, дати пораду  

Дорогі діти! Шановні гості! Наше заняття добігає свого кінця. Ми щиро 

вдячні тим, хто завітав на наші перші жнива. Сподіваюсь, що зібрані зернятка 

знань проростуть рясним урожаєм у майбутньому, а тепло сьогоднішнього свята 

залишиться у серцях наших дітей назавжди! І скоро малі першокласники із 

задоволенням бігатимуть до нас на гуртки) 

Бажаю вам, дорогі діти, успіхів у навчанні, а вам, шановні батьки, – бачити 

своїх дітей завжди здоровими і щасливими. 
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«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

ГУМАНІТАРНОГО НАПРЯМУ. ГУРТОК АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ» 

 

Петраш Олена Євгеніївна 

Позашкільний навчальний заклад  

«Центр естетичного виховання 

Хортицького району»  

м.Запоріжжя 

 

АНОТАЦІЯ  

Навчальна програма розрахована на 10 років навчання: 

початковий рівень – 3 роки навчання; 

основний рівень – 5 роки навчання; 

вищий рівень – 2 роки навчання. 

Обґрунтування актуальності досвіду  

Мовна освіта є важливим засобом, який формує свідомість особистості та 

її здатність бути соціально мобільною у суспільстві, сприяє веденню діалогу 

культур у світі, що глобалізується навколо розв’язання різноманітних проблем. 

Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця – 

бажання до самореалізації, прагнення до самовдосконалення, «навчання 

упродовж життя», яка дає усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності 

особистості та його готовності опановувати нові знання, в т. ч. вивчати 

англійську мову. 

Гурток англійської мови у позашкільному закладі освіти – це доступна 

добровільна освітня структурна одиниця в системі позашкільної освіти для дітей 

різних здібностей віком від 6 до 17 років, де формуються базові механізми 

іншомовного спілкування, які в майбутньому вихованці зможуть розвивати і 

удосконалювати відповідно до власних потреб. Своєю діяльністю він забезпечує 

естетичне виховання дітей та підлітків, їхній інтелектуальний та духовний 

розвиток, підготовку до професійної й громадської діяльності та організації 

змістовного дозвілля. 

Інноваційність  

Дана програма є слідством того факту, що не існує типової міністерської 

програми навчання іноземним мовам для позашкільних закладів освіти, а також 

існують деякі невідповідності у викладанні іноземних мов у загальноосвітніх 

навчальних та позашкільних закладах. 

Метою навчання англійської мови у гуртку є сприяння вироблення у 

здобувачів позашкільної освіти необхідних життєвих компетентностей, що у 
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майбутньому давали б можливість комфортно почуватися в сучасному світовому 

мультинаціональному просторі у процесі формування у них такого рівня 

спеціальнопредметної комунікативної компетенції, якого було б достатньо для 

здійснення спілкування в усному (говоріння, аудіювання) та писемному 

(читання, письмо) форматі у межах визначених тематикою ситуативного 

мовлення, на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу, сформованих 

мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних, орфографічних) та 

розвинених на основі знання реалій країн, мова яких вивчається, що 

забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим та країнознавчим досвідом, 

узгодженим з їхніми віковими можливостями.  

Основні завдання: 

- навчити вихованців користуватися мовою в різних життєвих ситуаціях 

через створення на занятті комунікативних ситуацій, наближених до життєвих; 

- навчити вихованців планувати свою інформаційну та інноваційну 

діяльність і вміти здобувати знання самим, сформувати творчий підхід до 

використання знань на практиці, тобто створити умови для розвитку життєвих 

компетентностей; 

- створити належні умови для реалізації вихованцем свого природного 

потенціалу, враховуючи вікові та індивідуальні особливості кожної дитини; 

- забезпечити гармонійний та різнобічний розвиток кожного вихованця; 

- викликати у вихованців інтерес до вивчення англійської мови та 

підтримувати цей інтерес упродовж усього періоду навчання; 

- розвити інтелектуальні та пізнавальні здібності використовувати 

англійську мову як інструмент спілкування у діалозі культур і цивілізацій 

сучасного світу, а також бажання до подальшого самовдосконалення у галузі 

володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування; 

- актуалізувати в процесі навчання позитивні риси характеру, сприяти 

формуванню культури спілкування, загальнолюдських моральних якостей; 

- виховати естетичне сприйняття пісенно-поетичного матеріалу, 

толерантне ставлення до інших культур; 

- розвити творчий рівень вихованців, їхній артистизм. 

Практична значимість роботи  

Навчання англійської мови в позашкільному закладі освіти слід розглядати 

як спеціальний курс. Відповідна альтернативна, доповнююча форма вивчення 

англійської мови в межах діяльності позашкільного закладу освіти одночасно 

здатне вирішити такі завдання: 
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- допомагати учням шкіл, які мають проблеми в вивченні основного курсу, 

визначеного програмою для загальноосвітніх закладів або спеціалізованих шкіл 

з поглибленим вивченням іноземної мови; 

- поглиблювати та розширювати навчальний матеріал основного курсу 

шкіл; 

- розширяти світогляд вихованців, розвивати їхні пізнавальні здібності; 

- розвивати творчі здібності, самостійність, естетичні смаки вихованців; 

- виховувати у вихованців любов та повагу до людей рідного краю та країн, 

мова яких вивчається. 

Висновки: аналіз очікуваних та отриманих результатів 

Запропонована система роботи у гуртку англійської мови у позашкільному 

закладі освіти повинна: 

- сприяти формуванню цілісних знань, яких було б достатньо для 

здійснення спілкування в усній та писемній формах у межах визначених 

тематикою ситуативного мовлення, на основі вивченого мовного і мовленнєвого 

матеріалу та сформованих мовних навичок; 

- формувати здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх 

реалізацію у відповідній галузі людської діяльності за рахунок таких наскрізних 

ключових компетентностей (математичної, інформаційно-цифрової, особистої, 

соціально-комунікативної, навчальної, здоров’язберігаючої, громадянської, 

підприємницької компетентностей), які у майбутньому давали б можливість 

комфортно почуватися в сучасному світовому мультинаціональному просторі; 

- активізувати пізнавальну діяльність вихованців. 

Примітка! 

В зв’язку з тим, що конкурсний матеріал перевищує зазначений об’єм, він 

був оформлений як супроводжуючий матеріал. 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Пояснювальна записка  

Навчально-тематичний план, зміст програми, ключові 

компетентності, очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 

здобувачів позашкільної освіти за рівнями, етапами та роками навчання  

Початковий рівень, 1-ий рік навчання  

Початковий рівень, 2-ий рік навчання  

Початковий рівень, 3-ий рік навчання  

Основний рівень, 1-ий рік навчання  

Основний рівень, 2-ий рік навчання  

Основний рівень, 3-ий рік навчання  
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Основний рівень, 4-ий рік навчання  

Основний рівень, 5-ий рік навчання  

Вищий рівень, 1-ий рік навчання  

Вищий рівень, 2-ий рік навчання  

Список літератури, на якій ґрунтується програма  

Додатки  

Додаток 1  

Додаток 2  

Додаток 3  

Додаток 4  

Додаток 5  

Додаток 6  

Додаток 7  

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Актуальність навчальної програми.  

Глобалізація суспільства, потреба особистості в швидкій адаптації до умов 

полікультурного світу, який постійно змінюється, посилює інтерес до мовної 

освіти як важливого інструменту життєдіяльності людини в полікультурній і 

мультилінгвальній спільноті людей. Мовна освіта є важливим засобом, який 

формує свідомість особистості та її здатність бути соціально мобільною у 

суспільстві, сприяє веденню діалогу культур у світі, що глобалізується навколо 

розв’язання різноманітних проблем. Нові освітні реалії передбачають 

формування філософії сучасного європейця – бажання до самореалізації, 

прагнення до самовдосконалення, «навчання упродовж життя», яка дає 

усвідомлення необхідності самоосвітньої діяльності особистості та його 

готовності опановувати нові знання, в т. ч. вивчати нові мови. На першому місці 

за популярністю, звичайно, непорушно стоїть англійська мова – офіційна мова 

міжнародного бізнесу та торгівлі, Інтернету і техніки, науки і мистецтв. 

Володіння англійською мовою – вже не дивовижна навичка, а необхідність; це 

перепустка у світ успіху.  

Навчальна програма реалізується у гуртку гуманітарного напряму. 

Гурток англійської мови у позашкільному закладі освіти – це доступна 

добровільна освітня структурна одиниця в системі позашкільної освіти для дітей 

різних здібностей віком від 6 до 17 років, де формуються базові механізми 

іншомовного спілкування, які в майбутньому вихованці зможуть розвивати і 

удосконалювати відповідно до власних потреб. Своєю діяльністю він забезпечує 

естетичне виховання дітей та підлітків, їх інтелектуальний та духовний розвиток, 
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підготовку до професійної й громадської діяльності та організації змістовного 

дозвілля. 

Гурток англійської мови – це додаткова допоміжна форма вивчення 

іноземної мови.  

Дана програма є слідством того факту, що не існує типової міністерської 

програми навчання іноземним мовам для позашкільних закладів освіти, а також 

існують деякі невідповідності у викладанні іноземних мов у загальноосвітніх 

навчальних та позашкільних закладах. При підготовці програми були враховані 

основні положення чинного законодавства в галузі освіти. Вона базується на 

навчальній програмі з іноземних мов для загальноосвітніх та спеціалізованих 

навчальних закладів (1-4 класи), навчальній програмі з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов (5-9 класи), навчальній програмі з іноземних мов для 

загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим 

вивченням іноземних мов (10-11 класи). Програма передбачає опору на 

фундаментальні досягнення сучасних дидактичних, психологічних та 

методичних наук.  

Дана програма є додатком до базового компоненту освіти, вона поглиблює 

та систематизує граматичні, фонетичні, лінгвістичні та країнознавчі знання. 

 

Оригінальність.  

Навчальну програму побудовано із врахуванням таких принципів:  

 дитиноцентрованості і природовідповідності; 

 узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання; 

 відповідність сучасному рівню розвитку суспільства і науки; 

 науковості, доступності і практичної спрямованості змісту; 

 наступності і перспективності навчання; 

 взаємозв’язаного формування ключових і спеціальнопредметних 

компетентностей; 

 логічної послідовності і достатності засвоєння здобувачами 

позашкільної освіти спеціальнопредметних компетентностей; 

 творчого використання керівником гуртка програми залежно від умов 

навчання; 

 адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних 

можливостей, потреб та інтересів дітей. 

 використання та поглиблення знань, отриманих вихованцями в інших 

закладах освіти. 
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Навчання англійської мови в позашкільному закладі освіти слід розглядати 

як спеціальний курс, який покликаний вирішувати такі питання: 

 допомагати учням шкіл, які мають проблеми в вивченні основного 

курсу, визначеного програмою для загальноосвітніх закладів або 

спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови; 

 поглиблювати та розширювати навчальний матеріал основного курсу 

шкіл; 

 розширяти світогляд вихованців, розвивати їхні пізнавальні здібності; 

 розвивати їхні творчі здібності, самостійність, естетичні смаки; 

 виховувати любов та повагу до людей рідного краю та країн, мова яких 

вивчається. 

Навчальний рік у позашкільному закладі розпочинається з 15 вересня та 

закінчується 31 травня. Під час шкільних канікул гурток працює за окремим 

планом, тобто практично весь рік. Основний набір у групи відбувається в період 

з 1 по 15 вересня. 

Заняття з англійської мови рекомендовано проводити не менш як 2 рази на 

тиждень з невеликими групами дітей. Тривалість занять у позашкільному 

навчальному закладі визначається освітніми планами і програмами з 

урахуванням навантаження для різних вікових категорій і становить для 

вихованців: 

 віком від 5 до 6 років – 30 хвилин; 

 віком від 6 до 7 років – 35 хвилин; 

 інших – 45 хвилин. 

Відповідно до «Положення про порядок організації індивідуальної та 

гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах» (наказ МОН України від 

10.12.2008р. № 1123) рекомендовано при реалізації навчальної програми гуртка 

англійської мови «RAINBOW» проводити індивідуальні заняття з одним 

вихованцем, а чисельний склад групи оптимально може складатися із 6-7 

вихованців (наказ ДОНМС ЗМР № 228р від 19.06.2014р.). 

 

Для комплектації груп після моніторингу керівником гуртка наявного 

рівня знань здобувачів позашкільної освіти раціональна організація 

навчального процесу обов’язково передбачає врахування: 

а) психологічних факторів навчання: 

 вік вихованців; 

 рівень їхнього загального розвитку; 

 коло їхніх інтересів, бажань, нахилів; 
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 б) педагогічних факторів навчання: 

 ступінь навчання; 

 мовна та мовленнєва підготовка вихованців; 

 час, який відводиться на навчання.  

Програма розрахована на початковий, основний, вищий рівні навчання у 

позашкільному закладі; 10 років навчання. Обсяг навчальних годин – 72 год. на 

рік, 2 год. на тиждень. Вікова категорія вихованців – 6-17 років. 

 

Поетапність навчання можна представити у вигляді таблиці: 

 

№ 

ступеня 

Назва ступеня 

(кількість років) 

Етап 

нав-

чання 

Рік нав-

чання 

Вік 

здобувачів 

позашкільної 

освіти 

Рівень 

навчання у 

позашкільному 

закладі 

I 
Beginner  

(1 рік) 

В.1. 1-й р.н. 6-8 рр. початковий 

II 
Elementary  

(2 роки) 

Е.1. 2-й р.н. 7-9 рр. 

Е.2. 3-й р.н. 8-10 рр. 

III 

Pre-intermediate 

(2 роки) 

Р.1. 1-й р.н. 

(загалом 

4-й р.н.) 

9-11 рр. основний 

Р.2. 2-й р.н. 

(загалом 

5-й р.н.) 

10-12 рр. 

IV 

Intermediate 

(3 роки) 

І.1. 3-й р.н. 

(загалом 

6-й р.н.) 

11-13 рр. 

І.2. 4-й р.н. 

(загалом 

7-й р.н.) 

12-14 рр. 

І.3. 5-й р.н. 

(загалом 

8-й р.н.) 

13-14 рр. 

V 

Upper-intermediate 

(2 роки) 

U.1. 1-й р.н. 

(загалом 

9-й р.н.) 

14-16 рр. вищий 

U.2. 2-й р.н. 

(загалом 

10-й р.н.) 

15-17 рр. 
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В разі потреби зробити будь-які зміни або доповнення до програми, 

керівник гуртка має право вносити до неї додатки. 

Тематичне планування, кількість годин є орієнтовним. Вибір форм і 

методів навчання керівник гуртка визначає самостійно, враховуючи конкретні 

умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних 

результатів, зазначених у програмі. Програма не обмежує самостійності й 

творчої ініціативи керівника гуртка, передбачаючи гнучкість у відборі та 

розподілі навчального матеріалу відповідно до інтересів та потреб вихованців, їх 

кількості у групі, стану матеріально-технічного забезпечення й обраних засобів 

навчання. 

Метою навчання англійської мови у гуртку є сприяння вироблення у 

здобувачів позашкільної освіти необхідних життєвих компетентностей, що у 

майбутньому давали б можливість комфортно почуватися в сучасному світовому 

мультинаціональному просторі у процесі формування у них такого рівня 

спеціальнопредметної комунікативної компетенції, якого було б достатньо для 

здійснення спілкування в усному (говоріння, аудіювання) та писемному 

(читання, письмо) форматі у межах визначених тематикою ситуативного 

мовлення, на основі вивченого мовного і мовленнєвого матеріалу, сформованих 

мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних, орфографічних) та 

розвинених на основі знання реалій країн, мова яких вивчається, що 

забезпечується лінгвістичним, мовленнєвим та країнознавчим досвідом, 

узгодженим з їхніми віковими можливостями.  

Основні завдання: 

- навчити вихованців користуватися мовою в різних життєвих ситуаціях 

через створення на занятті комунікативних ситуацій, наближених до життєвих; 

- навчити вихованців планувати свою інформаційну та інноваційну 

діяльність і вміти здобувати знання самим, сформувати творчий підхід до 

використання знань на практиці, тобто створити умови для розвитку життєвих 

компетентностей; 

- створити належні умови для реалізації вихованцем свого природного 

потенціалу, враховуючи вікові та індивідуальні особливості кожної дитини; 

- забезпечити гармонійний та різнобічний розвиток кожного вихованця; 

- викликати у вихованців інтерес до вивчення англійської мови та 

підтримувати цей інтерес упродовж усього періоду навчання; 

- розвити інтелектуальні та пізнавальні здібності використовувати 

англійську мову як інструмент спілкування у діалозі культур і цивілізацій 

сучасного світу, а також бажання до подальшого самовдосконалення у галузі 

володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування; 
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- актуалізувати в процесі навчання позитивні риси характеру, сприяти 

формуванню культури спілкування, загальнолюдських моральних якостей; 

- виховати естетичне сприйняття пісенно-поетичного матеріалу, 

толерантне ставлення до інших культур; 

- розвити творчий рівень вихованців, їхній артистизм. 

Вимоги до реалізації програми: 

- дотримування принципу єдності навчання, виховання та розвитку 

дитини; 

- використання сучасних освітніх технологій; 

- надання переваги загальному розвитку дитини, а не конкретним 

знанням, умінням та навичкам; 

- турбота про здоров’я дитини та її психологічний комфорт. 

Основними підходами до навчання англійської мови є:  

 особистісно-орієнтований,  

 комунікативно-діяльнісний,  

 компетентісний. 

 Вони реалізуються на основі диференціації та індивідуалізації навчання, 

використання нових інформаційних технологій, дотримання принципів 

продуктивності навчання, автономії учня, наступності, орієнтації на 

мовленнєвий розвиток, навчання у «співробітництві», а також методом 

«проектів». 

 Удосконалення освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на 

розвиток особистості дитини, навчання його самостійно оволодівати новими 

знаннями. Сучасна людина об’єктивно змушена бути більш мобільною, 

інформованою, критично і творчо мислячою, а значить і більш мотивованою до 

самонавчання і саморозвитку. Новий етап у розвитку освіти пов’язаний із 

упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації 

навчального процесу. Удосконалення освітнього процесу з урахуванням 

компетентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити дітей застосовувати 

набуті знання й уміння в конкретних навчальних та життєвих ситуаціях. 

Зміст навчання спеціальнопредметної компетентності охоплює такі 

компоненти: 

 мовний матеріал (фонетика, орфографія, лексика, граматика); 

 мовленнєвий матеріал (тексти, діалоги, зразки спілкування); 

 теми, ситуації спілкування; 

 країнознавчу інформацію. 
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Зміст предметної комунікативної компетентності можна представити у 

вигляді схеми: 

 

 
Спеціальнопредметна комунікативна компетентність формується на 

основі взаємопов’язаності усіх її компонентів відповідно до вікових 

особливостей та інтересів вихованців на кожному етапі оволодіння іноземною 

мовою. 

Основною стратегічною лінією у підготовці змісту є визначення цілей та 

завдань. Відповідно здійснюється відбір навчального матеріалу, визначаються 

методи, форми і засоби оволодіння ним. 

Програмою визначено той мінімум, яким мають оволодіти здобувачі 

позашкільної освіти кожного ступеня. Кожний рівень навчання (початковий, 

основний, вищий) характеризується різною тематикою для спілкування, різним 

обсягом навчального матеріалу, а в зв’язку з цим, різними методами, формами і 
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видами навчальної діяльності відповідно до рівня розвитку вихованців і їхніх 

інтересів та досвіду. 

Здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх реалізацію у 

різних галузях людської діяльності формується за рахунок таких наскрізних 

ключових (надпредметних, транспредметних, міжпредметних, базових) 

компетентностей: 

 математична компетентність,  

 інформаційно-цифрова компетентність,  

 особиста, соціально-комунікативна компетентність,  

 навчальна компетентність (навчання впродовж життя),  

 екологічна компетентність,  

 здоров’язберігаюча компетентність (здоров’я та безпека),  

 підприємницька компетентність (підприємливість) і фінансова 

грамотність,  

 громадянська компетентність,  

 компетентність культурної обізнаності. 

Програмою визначено орієнтовний мінімум ключових компетентностей, 

якими мають оволодіти вихованці кожного ступеня.  

Основні методи навчання : 

1. традиційний; 

2. активний; 

3. інтерактивний. 

Також до основних методів навчання слід віднести: 

 презентація (ознайомлення); 

 тренінг (тренування); 

 практика (застосування); 

 контроль. 

Основною формою навчання у гуртку англійської мови є заняття. Зміст 

його визначає сам керівник гуртка. Він спирається на навчально-тематичний 

план, враховує рівень навченості вихованців і умови, у яких відбувається 

навчання. Види діяльності на занятті залежать від мети і завдань, вікових 

особливостей та інтересів вихованців. Заняття мають бути комунікативно 

спрямованими, а тому пріоритетними видами діяльності є ті, що пов’язані з 

формуванням у вихованців умінь і навичок використовувати мову як засіб 

спілкування. Зацікавленість вихованців у засвоєнні мови значною мірою 

залежить від умотивованості навчальних дій, які виконуються на занятті. 
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Інші форми роботи гуртка: 

 лекції та бесіди; 

 ігри (рухливі, навчальні, пізнавальні, комунікативні, логічні, рольові, 

дидактичні, лінгвістичні); 

 конкурси, вікторини; 

 проектна робота; 

 інформаційно-ігрові програми. 

Оскільки контингент вихованців може змінюватися, та є певні складності 

з придбанням однакових підручників, як основний засіб навчання активно 

використовуються розроблені та виготовлені керівником гуртка дидактичний й 

роздавальний матеріали: 

 різноманітна наочність; 

 тексти для аудіювання; 

 тестові завдання; 

 посібники для навчання читання; 

 посібники з різних тематичних ситуацій. 

Керівник гуртка може досягти повнішої оптимізації процесу, вимагаючи 

від вихованців ведення та використання таких засобів навчання для 

вихованців, як: 

 зошитів для записів; 

 зошитів для роботи на занятті та вдома; 

 тематичних словничків; 

 альбомів для малювання; 

 карток з літерами; 

 карток зі знаками транскрипції; 

 карток з правилами читання; 

 карток-шпаргалок з граматичних структур та явищ.  

Закріплення набутих знань досягається через використання відповідних 

засобів навчання: 

 технічних (аудіо матеріали, відео матеріали); 

 електронних (імітаційні, моделюючі, контролюючі комп’ютерні 

програми; бази даних та бази знань; електронні підручники та посібники; 

електронні словники; публікації у комп’ютерній мережі, презентації). 

Вони не тільки урізноманітнюють освітній процес, але й сприяють його 

ефективності, дозволяють індивідуалізувати та диференціювати навчальну 

діяльність вихованців відповідно до їхніх особистісних рис, здібностей та рівнів 

навчання. 
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Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

позашкільної освіти здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що 

передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у 

процесі навчання. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу 

кожного вихованця у навчанні, а визначення їхніх особистих результатів не 

передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному 

обліку.  

Упродовж навчання у гуртку здобувачі позашкільної освіти опановують 

способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню 

відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у 

знаннях, уміннях, навичках та їх корекції. 

Контроль навчання може бути: 

 поточний,  

 рубіжний; 

 підсумковий. 

 

№ Контроль 

навчання 

Вид контролю Здійснювання 

контролю 

Оцінювання  

1. поточний відповіді на запитання за 

темою, яка вивчається, в 

усній або письмовій формі. 

кожне заняття вербальне 

2. рубіжний тестування за матеріалом, 

який вивчається в курсі. 

після закінчення 

роботи над 

темою, 

тематичним 

циклом. 

значки «+» та  

« – « у журналі 

обліку та успішності 

вихованців, який 

веде керівник гуртка 

3. підсумковій - творча робота (проектна 

робота); 

- портфоліо; 

- анкетування; 

- участь у підсумковій 

тематичній інформаційно-

ігровій програмі. 

в кінці 

відповідної 

складової 

частини 

навчання 

(півріччя, рік, 

ступінь) 

самооцінювання 

 

 Для забезпечення безпеки життєдіяльності вихованців на початку 

кожного навчального року з вихованцями проводяться вступній та первинний 

інструктажі з забезпечення безпеки життєдіяльності, раз на місяць – тематичні 

інструктажі. На початку кожного заняття гуртківців інструктують щодо 

безпечної поведінки на робочому місці та використання інструментів і 

обладнання. При організованому виїзді вихованців за межи закладу для участі у 

масових заходах також проводяться відповідні інструктажі. 
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ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ 

І СТУПІНЬ «BEGINNER» (1 рік) 

ЕТАП В.1. 

1-й рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема  Кількість годин 

теорія практика разом 

1 Вступне заняття 1 - 1 

2 Лексика 4 10 14 

3 Фонетика 4 6 10 

4 Читання 5 6 11 

5 Письмо  4 6 10 

6 Граматика  2 3 5 

7 Говоріння: діалогічне мовлення 1 6 7 

8 Говоріння: монологічне мовлення 1 4 5 

9 Аудіювання 1 6 7 

10 Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 23 49 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП В.1. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного 

спілкування 
Людина: 

- сім’я, родинні зв’язки, друзі; 

- частини тіла; 

- зовнішність. 

Навчання: 

- приладдя для навчання;  

- кабінет для навчання; 

- на занятті; 

- правила поведінки. 

М
о
в
н

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та наявним 

навчальним матеріалам. 

Граматика Частини мови. 

Структура англійського речення.  

Форми дієслова to be в Present Simple. 

Форма дієслова to have в Present Simple. 

Форми модального дієслова can в Present Simple. 

Множина іменників. 

Особові займенники.  

Вказівні займенники.  

Присвійні займенники. 

Неозначений артикль. 

Означений артикль. 
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Числівники (1-10). 

Прикметник. 

Фонетика Зарядка для артикуляційного апарата. 

Вимова слів та виразів, що відповідає 

тематиці спілкування. 

Інтонація стверджувального, заперечного, питального 

речень. 

М
о
в
л
ен

н
єв

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Представлення себе, своїх одногрупників.  

Опис малюнків.  

Опис фото. 

Опис предметів. 

Діалог Вітання. 

Прощання. 

Діалог-розпитування. 

Читання Букви алфавіту. 

Транскрипція. 

Слова, словосполучення, речення з основними звуко-

буквеними відповідниками. 

Письмо Букви алфавіту. 

Транскрипція. 

Слова, словосполучення, речення з основними звуко-

буквеними відповідниками. 

Диктанти.  

Аудіювання Мова керівника гуртка.  

Мова одногрупників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності 

реалій країн, мова яких 

вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова якої 

вивчається, у межах тематики ситуативного спілкування, 

пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- міжособистісні стосунки. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП В.1. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

рахування предметів; 

послідовність чисел у межах 1-10; 

уживання кількісних числівників. 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

знайомство з різними джерелами та видами інформації; 

сукупність знань, що відображають систему сучасного 

інформаційного суспільства; робота з медіапродукцією. 

Особиста, соціально-

комунікативна 

компетентність 

вміння розраховувати на себе, рідних, близьких, 

знайомих, товаришів;вміння гідно вигравати та 

програвати; 

вміння оптимістично ставитися до труднощів, вміння 

мобілізовуватися на їх подолання; 

вміння проявляти витримку в стресових ситуаціях; 

вміння вислуховувати, погоджуватися, відстоювати 

власну точку зору, домовлятися. 

Навчальна 

компетентність 

(навчання впродовж 

життя) 

вміння організовувати свій час і навчальний простір; 

уважне стеження за презентованою інформацією; 

ефективна співпраця під час парної та групової роботи. 

Екологічна компетентність знання про природу, особливості життєдіяльності живих 

організмів, існування неживих об’єктів природи; 

вміння пояснювати залежність людини від природних 

ресурсів; 

приклади внеску своєї родини в ефективне та раціональне 

використання природних ресурсів. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність (здоров’я та 

безпека) 

розуміння значущості рухового режиму для зміцнення 

здоров’я та фізичного розвитку; 

дотримування правил безпечної поведінки для себе та 

одногрупників у процесі рухової та змагальної діяльності; 

знання правил догляду за органами тіла; 

здатність дотримуватися правил внутрішнього 

розпорядку, безпеки праці та санітарних норм під час 

занять; 

вміння організувати робоче місце. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова грамотність 

демонстрація розуміння цінності працьовитості для 

досягнення добробуту. 

Громадянська 

компетентність 

здатність демонструвати себе як учасника малої громади 

– свого гуртка, своєї групи, своєї команди. 

Компетентність 

культурної обізнаності 

розуміння несхожості інших людей, їхньої 

індивідуальності, відмінностей за національними, 

культурними, релігійними та іншими ознаками. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП В.1. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

М
о
в
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Лексика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

лексику, що відповідає тематиці спілкування. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

вивчені граматичні структури та явища. 

Фонетика - вміють відтворювати рухи за керівником гуртка 

під час зарядки для артикуляційного апарата; 

- вміють дотримуватися апроксимованої вимови з 

урахуванням особливостей англійської мови. 
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Говоріння Монолог - вміють робити короткі повідомлення з теми; 

- вміють описувати предмети, фото, малюнки; 

- вміють представляти себе, своїх одногрупників. 

Діалог - вміють привітатися, прощатися; 

- вміють вести діалог-розпитування.  

Читання - знають букви алфавіту; 

- знають транскрипцію; 

- вміють читати слова, словосполучення, 

речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

Письмо - вміють за зразком відтворювати графічний образ 

букв, слів, словосполучень, речень; 

- вміють писати букви алфавіту; 

- вміють писати транскрипційні знаки; 

- вміють писати слова, словосполучення,  

речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками; 

- вміють писати під диктовку керівника гуртка; 

- вміють самостійно складати нескладні речення на 

основі опор.  

Аудіювання - розуміють мову керівника гуртка, одногрупників.  

- розуміють основну ідею аудіо- / відео запису; 

- розрізняють загальновживані слова; 

- реагують на запитання; 

- розуміють інструкції, команди. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, 

мова якої вивчається, у межах ситуативного 

спілкування; 

- вміють вживати та вибирати форми привітань, 

звертання, вигуків; 

- знають правила ввічливості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал.  
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ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ 

ІІ СТУПІНЬ «ELEMENTARY» (2 роки) 

ЕТАП Е.1. 

2-й рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема  Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 10 14 

3. Фонетика 3 4 7 

4. Читання 5 8 13 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  3 4 7 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 6 7 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 6 7 

9. Аудіювання 1 6 7 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 21 51 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП Е.1. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного спілкування Природа: 

- пори року, погодні явища. 

- тварини; 

Дозвілля: 

- іграшки, ігри. 

Шкільне життя: 

- школа; 

- навчальні предмети; 

- розпорядок дня. 

Література:  

- книга (літературні жанри, улюблений письменник, 

літературний герой). 
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 Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам. 

Граматика Множина іменників. 

Безособові речення.  

Вказівні речення.Наказові речення. 

Неозначений артикль. 

Означений артикль. 

Числівники (1-20). 

Речення з конструкцією there is/are в Present Simple. 

Present Simple. 
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Фонетика Вимова слів та виразів, що відповідає 

тематиці спілкування. 

Особливості англійської вимови: 

- наявність довгих і коротких голосних; 

- злита вимова допоміжних слів з повнозначними; 

- відсутність приглушення кінцевих дзвінких 

приголосних. 

Інтонація наказових речень. 
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Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Опис об’єктів.  

Опис малюнків.  

Опис іграшок. 

Опис погодних явищ.  

Опис тварин. 

Спонукання до виконання дії  

(наказувати, пропонувати тощо). 

Зміст прослуханого тексту. 

Діалог Діалог за формою:  

- твердження-згода; 

- твердження-незгода. 

Діалог-обмін думками. 

Читання Слова, словосполучення, речення з основними 

звуко-буквеними відповідниками. 

Короткі тексти.  

Кросворди, загадки. 

Письмо Слова, словосполучення, речення з основними 

звуко-буквеними відповідниками. 

Короткі тексти. 

Диктанти.  

Аудіювання Мова керівника гуртка.  

Мова одногрупників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова якої 

вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- міжособистісні стосунки. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП Е.1. 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

рахування предметів; послідовність чисел у межах 1-20;  

уживання кількісних числівників; користування календарем 

для відстеження подій у своєму житті, спостережень у природі 

тощо; використання формул для пояснення та вживання 

граматичних структур. 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

використання джерел інформації для власного розвитку; 

використання інтернет-ресурсів (спеціальних програмних 

засобів, ігор, соціальних мереж) для отримання нових знань; 

використання таблиць, схем, як джерел інформації, та 

передбачення складання опорних схем, таблиць, як результату 

роботи вихованців з інформацією.  

Особиста, соціально-

комунікативна 

компетентність 

вміння в разі потреби звернутися до людей за допомогою; 

вміння узгоджувати свої бажання з можливостями та вимогами; 

вміння контролювати та регулювати свою поведінку, 

утримуватися від негативних проявів; вміння брати до уваги 

думку інших людей, рахуватися з їхніми бажаннями та 

інтересами, визнавати сильні сторони; 

вміння приймати соціальні правила і норми, знаходити 

правильні орієнтири для побудови своєї соціальної поведінки. 

Навчальна 

компетентність 

(навчання впродовж 

життя) 

вміння планувати й організовувати власну навчальну 

діяльність; ефективне використання навчальних можливостей у 

навчальних ситуаціях; усвідомлення мети поставленого 

завдання. 

Екологічна 

компетентність 

вміння обговорювати природні і погодні явища; 

вміння пояснювати взаємозв’язок людини і навколишнього 

середовища, у тому числі з тваринним і рослинним світом; 

вміння не шкодити своєю діяльністю довкіллю. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та безпека) 

розвиток комплексу якостей, пов’язаних з основами безпечної 

життєдіяльності особистості; вміння впорядковувати власний 

робочий день, тиждень з дотриманням здорового способу 

життя; вміння пояснювати значення і правила фізкультурних 

хвилинок та фізкультурних пауз для фізичного розвитку та 

здоров’я людини. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова грамотність  

здатність розповідати про доцільне використання кишенькових 

грошей. 

Громадянська 

компетентність 

демонстрація себе як учасника малої громади – свого гуртка, 

своєї групи, своєї команди; вміння обговорювати шкільні 

правила та правила поведінки у гуртку. 

Компетентність 

культурної обізнаності 

презентація результатів власної творчості (спів пісень, 

виконання танцювальних рухів); участь у мистецьких заходах 

(концертах, інсценізаціях); участь в обговореннях власних 

вражень від творів різних видів мистецтва, зокрема, змісту 

улюблених книжок; потреба читання літературних творів для 

естетичної насолоди та рефлексії над прочитаним. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП Е.1. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
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Лексика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

лексику, що відповідає тематиці спілкування. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

вивчені граматичні структури та явища. 

Фонетика - вміють дотримуватися апроксимованої вимови з 

урахуванням особливостей англійської мови. 

М
о
в
л
ен

н
єв

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Говоріння Монолог - вміють робити короткі повідомлення з теми; 

- уміти описувати погодні явища,  

об’єкти, малюнки, іграшки, тварин; 

- вміють спонукати до виконання дії  

(наказувати, пропонувати тощо); 

- уміти передавати зміст прослуханого тексту.  

Діалог - вміють вести діалог за формою: 

- твердження-згода; 

- твердження-незгода; 

- вміють вести діалог-обмін думками.  

Читання - вміють читати слова, словосполучення, речення з 

основними звуко-буквеними відповідниками; 

- вміють читати і розуміти нескладні тексти; 

- вміють розуміти мову кросвордів, загадок; 

- вміють користуватися двомовними словниками. 

Письмо - вміють писати слова, словосполучення, речення з 

основними звуко-буквеними відповідниками; 

- вміють писати короткі тексти; 

- вміють писати диктанти різних типів; 

- вміють самостійно складати речення на основі опор.  

Аудіювання - розуміють мову керівника гуртка, одногрупників.  

- розуміють основну ідею аудіо- / відео запису. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах ситуативного спілкування; 

- вміють вживати та вибирати форми привітань, 

звертання, вигуків; 

- знають правила ввічливості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ 

ІІ СТУПІНЬ «ELEMENTARY» (2 роки) 

ЕТАП Е.2. 

3-й рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема  Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 10 14 

3. Фонетика 3 4 7 

4. Читання 5 8 13 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  3 4 7 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 6 7 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 6 7 

9. Аудіювання 1 6 7 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 21 51 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП Е.2. 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тематика ситуативного спілкування Мій світ: 

- одяг (елементи одягу, аксесуари); 

- мода, культура одягу; 

- гігієна одягу та взуття. 

Мій світ: 

- помешкання, будинок, квартира; 

- кімната, умеблювання, посуд; 

- домашні обов’язки; 

- безпека вдома. 
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Лексика Лексика, що відповідає тематиці 

спілкування та наявним навчальним 

матеріалам. 

Граматика Present Progressive. 

Future Simple.  

Past Simple. 

Irregular verbs. 

Множина іменників. 

Числівники (1-100). 

Порядкові числівники. 

Прийменники часу.  

Прислівники. 
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Фонетика Вимова слів та виразів, що відповідає 

тематиці спілкування. 

Наголос у реченнях. 

Відсутність наголосу. 

Наголос у словах. 

М
о
в
л
ен

н
єв

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Опис об’єктів.  

Опис місця. 

Зміст прослуханого тексту. 

Діалог Діалог-розпитування.  

Діалог-домовленість. 

Діалог-обмін думками. 

Читання Слова, словосполучення, речення з 

основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі.  

Кросворди, загадки. 

Письмо Слова, словосполучення, речення з 

основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі. 

Диктанти.  

Аудіювання Мова керівника гуртка.  

Мова одногрупників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності реалій країн, 

мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, 

мова якої вивчається, у межах тематики 

ситуативного спілкування, пов’язаної з 

такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- міжособистісні стосунки. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП Е.2. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

рахування предметів; 

послідовність чисел у межах 1-100;  

уживання кількісних і порядкових числівників. 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

самостійний пошук та відбір інформації за допомогою 

реальних об’єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, 

комп’ютер, принтер, модем, копір тощо) й інформаційних 

технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, 

Інтернет). 

Особиста, соціально-

комунікативна 

компетентність 

вміння орієнтуватися у своїх правах та обов’язках; 

вміння налагоджувати з однолітками та дорослими гармонійні 

взаємини, домовлятися з ними;  

вміння уникати конфліктів або розв’язувати їх мирним шляхом, 

утримуватися від образливих слів та агресивних дій; 

вміння бути здатною до самопокладання, відповідальності, 

ініціювати допомогу та підтримку іншому; 

вміння добирати корисні для свого соціального розвитку ролі, 

поводитися відповідально. 

 

Навчальна 

компетентність 

(навчання впродовж 

життя) 

бажання та вміння організувати свою працю для досягнення 

успішного результату;  

сприймання нового досвіду (нову мову, нових людей, нові 

способи поведінки тощо);  

застосовування дій у специфічній навчальній ситуації (на 

основі спостереження, здогадки, запам’ятовування тощо); 

вміння здійснювати самооцінювання результатів власної 

діяльності, рефлексію. 

Екологічна 

компетентність 

здатність брати відповідальність за свої вчинки перед людьми, 

рослинним і тваринним світом. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та безпека) 

вміння пояснювати вибір одягу залежно від погоди; 

вміння пояснювати необхідність дотримання правил особистої 

гігієни. 

 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова грамотність  

вміння оперувати грошима в уявному (ігровому) процесі 

купівлі-продажу; 

здатність пояснювати ефективне та раціональне використання 

комунальних постачальних послуг; 

демонстрація розуміння необхідності використання 

енергозбережувальних технологій. 

Громадянська 

компетентність 

вміння розповідати про розподіл обов’язків у родині; 

вміння наводити приклади взаємодопомоги членам родини. 

Компетентність 

культурної обізнаності 

презентація результатів власної творчості (демонстрація 

власних творчих проектів). 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП Е.2. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Мовна 

компетентність 

Лексика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні лексику, що відповідає тематиці 

спілкування. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні вивчені граматичні структури та 

явища. 

Фонетика - вміють дотримуватися апроксимованої 

вимови з урахуванням особливостей 

англійської мови. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог - вміють робити короткі повідомлення з теми; 

- вміють описувати об’єкти,місце; 

- вміють передавати зміст прослуханого 

тексту. 

Діалог - вміють вести діалог-розпитування; 

- вміють вести діалог-домовленість; 

- вміють вести діалог-обмін думками.  

Читання - вміють читати слова, словосполучення, 

речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками; 

- вміють читати і розуміти тексти відповідно 

до теми; 

- вміють розуміти мову кросвордів, загадок. 

Письмо - вміють писати слова, словосполучення, 

речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками; 

- вміють писати тексти відповідно до теми; 

- вміють писати диктанти різних типів.  

Аудіювання - розуміють мову керівника гуртка, 

одногрупників.  

- розуміють основну ідею аудіо- / відео запису. 

Компетентність обізнаності реалій країн, 

мова яких вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії 

спільноти, мова якої вивчається, у межах 

ситуативного спілкування; 

- вміють вживати та вибирати форми 

привітань, звертання, вигуків; 

- знають правила ввічливості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ 

ІІІ СТУПІНЬ «PRE-INTERMEDIATE» (2 роки) 

ЕТАП Р.1. 

1-й рік навчання (загалом 4-й рік навчання) 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Тема 
Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 10 14 

3. Фонетика 2 3 5 

4. Читання 2 7 9 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  4 6 10 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 6 7 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 6 7 

9. Аудіювання 1 9 10 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 18 54 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП Р.1. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Тематика ситуативного 

спілкування 
Природа: 

- час, одиниці часу; 

- годинник; 

- календар (дні тижня, місяці), гороскоп. 

Дозвілля: 
- захоплення, хобі; 

- спорт (види спорту, обладнання); 

- англійська мова як хобі; 

- свята, традиції. 

М
о
в
н
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Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам.  

Граматика Irregular verbs. 

Спеціальні питальні слова. 

Типи запитань. 

Ступені порівняння. 

Кількісні займенники. 

Займенники: особові, присвійні, зворотні. 

Іменник: злічувальні та незлічувальні. 

Неозначені займенники. 

Фонетика Вимова слів та виразів, що відповідає 

тематиці спілкування. 
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Поділ речення на мовні такти. 

Англійський ритм. 

Інтонація запитань різних типів. 

Інтонація речень з порівняннями. 

Інтонація реплік поздоровлення. 

Інтонація реплік побажання. 

Інтонація реплік запрошення. 

Інтонація реплік вибачення. 

Інтонація реплік сумніву та вагання. 

Емфатична інтонація. 

М
о
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ть

 

Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Визначення часу. 

Виступ перед аудиторією.  

Зміст прослуханого тексту.  

Діалог Діалог-обмін інформацією. 

Діалог-пропозиція-контрпропозиція. 

Розмовні фрази: 

- «Поздоровлення»; 

- «Побажання»; 

- «Запрошення»; 

- «Вибачення»; 

- «Сумніви, вагання». 

Читання Тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі.  

Запрошення.  

Оголошення. 

Письмо Тексти, побудовані на засвоєному мовному матеріалі. 

Запрошення.  

Оголошення. 

Диктанти.  

Аудіювання Мова керівника гуртка.  

Мова одногрупників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності 

реалій країн, мова яких 

вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова якої 

вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- умови життя; 

- соціальні правила поведінки. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості. 

Вирази народної мудрості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП Р.1. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

розгадування ребусів, головоломок; 

користування годинником і календарем як засобами 

вимірювання часу; 

класифікація речей, понять за певними ознаками. 

Інформаційно-цифрова 

компетентність 

створення інформаційних сторінок у гуртковому куточку; 

розуміння проблеми та здатність розробити систему запитань, 

які дозволять знайти та одержати необхідну інформацію; 

пошукові вміння, суттєві з Інтернетівським пошуковим сервісом. 

Особиста, соціально-

комунікативна 

компетентність 

знання особливостей і проблем тих осіб, із якими потрібно 

спілкуватися; 

вміння проявляти гнучкість у сприйнятті нових вражень та їх 

оцінці, прилаштовуватися до вимог соціальної групи, зберігаючи 

водночас власне обличчя; 

здатність до самопрезентації. 

Навчальна 

компетентність 

(навчання впродовж 

життя) 

вміння самостійно працювати з підручником, шукати нову 

інформацію з різних джерел та критично оцінювати її;  

здатність формулювати, висловлювати, доводити власну думку; 

готовність безперервного самопізнання. 

 

Екологічна 

компетентність 

здатність розглядати природу як цілісну систему; 

вміння пояснювати необхідність бережливого ставлення до 

природи, правила поведінки на природі. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та безпека) 

вміння розрізняти безпечні та небезпечні ситуації під час 

активного відпочинку; 

здатність надавати рекомендації щодо дотримання здорового 

способу життя; 

здатність переконувати в необхідності дотримання особистої 

гігієни, займаючись спортом; 

здатність давати поради щодо техніки безпеки під час 

спортивних занять та змагань; 

здатність обговорювати вплив на здоров’я аматорського і 

професійного спорту. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова грамотність  

усвідомлення обмеженості ресурсів родини для задоволення 

власних потреб; 

здатність співвідносити власні потреби з можливостями 

сімейного бюджету. 

Громадянська 

компетентність 

вміння планувати траєкторію власного життя; 

вміння формулювати особисті ціннісні пріоритети; 

здатність порівнювати сімейні традиції; 

здатність порівнювати свята й традиції в різних країнах; 

висловлювання поваги до спортсменів з обмеженими 

можливостями; 

здатність оцінювати інфраструктуру дозвілля власної громади. 

Компетентність 

культурної обізнаності 

участь у колективному виконанні творчого задуму (оформлення 

кімнати для заняття, флеш-моби). 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП Р.1. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

М
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 Лексика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

лексику, що відповідає тематиці спілкування. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

вивчені граматичні структури та явища. 

Фонетика - вміють дотримуватися апроксимованої вимови з 

урахуванням особливостей англійської мови. 
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Говоріння Монолог - вміють послідовно робити розгорнуте повідомлення з 

теми; 

- вміють визначати та вказувати час; 

- вміють робити підготовлену презентацію зі сфери 

своїх інтересів; 

- вміють передавати своїми словами зміст почутого у 

формі розповіді, опису. 

 

Діалог - вміють брати участь у діалозі, обмінюючись 

інформацією, використовуючи при цьому всі типи 

запитань; 

- вміють вести діалог-пропозиція-контрпропозиція. 

- вміють використовувати в мовленні розмовні фрази. 

 

Читання - вміють читати і розуміти тексти відповідно до теми; 

- вміють читати і розуміти зміст запрошень, оголошень. 

 

Письмо - вміють писати тексти відповідно до теми; 

- вміють писати під диктовку; 

- вміють складати речення на основі опор; 

- вміють писати листа, оголошення, запрошення з 

опорою на зразок. 

 

Аудіювання - вміють розуміти інформацію під час безпосереднього 

спілкування зі співрозмовником; 

- вміють розуміти інформацію під час опосередкованого 

спілкування (записи). 

Компетентність обізнаності 

реалій країн, мова яких 

вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах ситуативного спілкування; 

- вміють вживати та вибирати форми привітань, 

звертання, вигуків; 

- знають правила ввічливості; 

- знають вирази народної мудрості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ 

ІІІ СТУПІНЬ «PRE-INTERMEDIATE» (2 роки) 

ЕТАП Р.2. 

2-й рік навчання (загалом 5-й рік навчання) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема  Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 10 14 

3. Фонетика 2 3 5 

4. Читання 2 7 9 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  4 6 10 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 6 7 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 6 7 

9. Аудіювання 1 9 10 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 18 54 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП Р.2. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного спілкування Життя суспільства: 
- відвідування магазинів (види магазинів, 

покупки, основний асортимент товарів, ціна); 

- гроші; 

- права споживачів. 

Мій світ: 

- харчування (їжа, напої, приготування їжі, 

способи обробки продуктів);  

- культура харчування (сервірування столу, 

кухонні прилади, посуд, правила поведінки за 

столом);  

- здорове харчування;  

- заклади громадського харчування. 

Мовна 

компетентність 

Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам.  

Граматика Irregular verbs. 

Present Perfect. 

Past Progressive. 

Past Perfect. 

Future Progressive. 

Future Perfect. 

Вживання вивчених граматичних часів. 
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Прислівники. 

Фонетика Вимова слів та виразів , що відповідає тематиці 

спілкування. 

Низхідний тон. Висхідний тон. 

Логічний наголос. 

Інтонація реплік прохання.  

Інтонація реплік подяки. 

Інтонація реплік схвалення. 

Інтонація реплік несхвалення. 

Емфатична інтонація. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Опис власного досвіду.  

Зміст прослуханого тексту. 

Діалог Діалог етикетного характеру. 

Діалог-обмін інформацією. 

Діалог-наказ-запитання про умови виконання 

наказу або про його причину. 

Розмовні фрази: «Прохання»; «Подяка»; 

«Схвалення»; «Несхвалення». 

Читання Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі. Прості інструкції щодо приготування 

їжі. 

Письмо Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі. Простий лист або електронне 

повідомлення фактологічного характеру з 

описом власного досвіду. Диктанти.  

Аудіювання Мова керівника гуртка.  

Мова одногрупників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- умови життя; 

- соціальні правила поведінки. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості.  

Вирази народної мудрості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП Р.2. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

розгадування ребусів, головоломок; 

використання позначень маси, місткості. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

організація, перетворювання, зберігання та передача інформації; 

створювання «персональної інформаційної стратегії» та 

здійснювання portfolio-підхід з відбором джерел та механізмів 

доставки. 

Особиста, 

соціально-

комунікативна 

компетентність 

дотримання норм етики й етикету; 

здатність запобігати конфліктам та врегулювати ті, що виникли; 

навички конструктивної взаємодії з оточуючими та самостійна і 

впевнена поведінка в незнайомих ситуаціях; 

володіння знаннями та досвідом у соціальній сфері (роль 

споживача, покупця). 

Навчальна 

компетентність 

(навчання 

впродовж життя) 

здатність визначати власні потреби та цілі; 

вміння докладати зусилля до досягнення результату навчальної 

діяльності; вміння використовувати адекватні матеріали для  

самостійного навчання; вміння знаходити, розуміти і при 

необхідності передавати нову інформацію. 

Екологічна 

компетентність 

вміння обговорювати питання, пов’язані зі збереженням 

навколишнього середовища. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та 

безпека) 

вміння обговорювати вибір продуктів, корисних для здоров’я; 

здатність наводити приклади купівлі продуктів для здорового 

харчування; 

вміння наводити приклади збалансованості власного раціону; 

здатність обговорювати різні способи приготування їжі для 

збереження здоров’я та дотримання безпеки. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова 

грамотність  

система уявлень про українські та британські (американські) 

грошові одиниці, про співвідношення між ними, про те, як 

проводити прості розрахунки; 

оперування грошима в уявному процесі купівлі-продажу та в 

практичній діяльності; 

здатність складати перелік покупок; 

ідентифікація власних прав та обов’язків як споживача; 

вміння обговорювати можливості купівлі товарів та замовлення 

послуг у мережі Інтернет;  

вміння аргументувати раціональність покупки; 

вміння тлумачити функцію грошей у суспільстві; 

здатність розподіляти кошти на продукті харчування; 

демонстрація розуміння корисності раціонального харчування. 

Громадянська 

компетентність 

вміння пояснювати правила поведінки в громадських місцях 

(магазинах, закладах громадського харчування), що ґрунтуються 

на врахуванні інтересів інших. 

Компетентність 

культурної 

обізнаності 

дотримування правил взаємодії і творчої співпраці; 

уміння дотримуватися правил етикету; 

уміння вести боротьбу з відхиленнями поведінки людей від норм 

культури. 



 

174 

 

Всеукраїнський конкурс -рейтинг  «Школа –  джерело талантів»  

 

 

 

 

 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП Р.2. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Мовна 

компетентність 

Лексика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні лексику, що відповідає тематиці 

спілкування; 

- розширяють свій пасивний словник. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні вивчені граматичні структури та явища. 

Фонетика - вміють дотримуватися апроксимованої вимови з 

урахуванням особливостей англійської мови. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог - вміють послідовно робити розгорнуте 

повідомлення з теми; 

- вміють детально розповідати про власний 

досвід, описувати почуття та реакцію; 

- вміють передавати своїми словами зміст 

почутого у формі розповіді, опису, давати йому 

оцінку. 

Діалог - вміють брати участь у діалозі, обмінюючись 

інформацією; 

- вміють вести діалог етикетного характеру; 

- вміють вести діалог-наказ-запитання про умови 

виконання наказу або про його причину; 

- вміють використовувати в мовленні розмовні 

фрази. 

Читання - вміють читати і розуміти тексти відповідно до 

теми;  

- вміють читати і розуміти зміст простих 

інструкцій щодо приготування їжі. 

Письмо - вміють писати тексти відповідно до теми; 

- вміють писати під диктовку; 

- вміють складати речення на основі опор; 

- вміють писати простий лист або електронне 

повідомлення фактологічного характеру з описом 

власного досвіду. 

Аудіювання - вміють розуміти інформацію під час 

безпосереднього спілкування зі співрозмовником; 

- вміють розуміти інформацію під час 

опосередкованого спілкування (записи). 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, 

мова якої вивчається, у межах ситуативного 

спілкування; -вміють вживати та вибирати форми 

привітань, звертання, вигуків;- знають правила 

ввічливості;- знають вирази народної мудрості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ 

ІV СТУПІНЬ «INTERMEDIATE» (3 роки) 

ЕТАП І.1. 

3-й рік навчання (загалом 6-й рік навчання) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 10 14 

3. Фонетика 1 4 5 

4. Читання 2 5 7 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  4 6 10 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 11 12 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 6 7 

9. Аудіювання 1 6 7 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 17 55 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП І.1. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного спілкування Людина: 

- особисті дані, автобіографія. 

Робота: 

- професії (характеристика професій, професійні 

якості, майбутня професія); 

- безробіття. 

Життя суспільства: 
- у лікарні (медичні заклади, медичні 

працівники, відвідування лікаря); 

- захворювання, симптоми захворювань, 

- лікарські засоби; 

Охорона здоров’я: 

- стиль життя (здоровий спосіб життя, шкідливі 

звички). 

Мовна 

компетентність 

Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам.  

Лексика автентичних текстів. 

Граматика Вживання вивчених граматичних часів. 

Узгодження часів. 

Непряма мова. 

Артикль. 
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Фонетика Вимова слів та виразів , що відповідає тематиці 

спілкування.  

Інтонація складного речення. 

Особливості інтонації складносурядних та 

складнопідрядних речень. 

Інтонація реплік жалю.  

Інтонація реплік співчуття.  

Інтонація реплік заохочення. Інтонація реплік 

надії. 

Емфатична інтонація. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Опис власного досвіду.  

Зміст прочитаного. 

Діалог Діалог з елементами аргументації. 

Розмовні фрази: 

- «Жаль»; 

- «Співчуття»; 

- «Заохочення»; 

- «Надія». 

Читання Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі.  

Інформація на упаковках про вживання 

лікарських засобів. 

Зміст почутого. 

Письмо Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі. 

Анкета.  

Автобіографія. 

Простий лист або електронне повідомлення 

фактологічного характеру з описом власного 

досвіду. 

Аудіювання Мова співрозмовників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- умови життя; 

- міжособистісні стосунки; 

- норми поведінки; 

- соціальні правила поведінки; 

- здатність використовувати різні стратегії для 

контакту з представниками інших культур. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості.  

Вирази народної мудрості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП І.1. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

називання днів народження (свого, членів своєї родини); 

формулювання визначення. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

систематизація й узагальнення інформації знайденої on-line. 

Особиста, 

соціально-

комунікативна 

компетентність 

знання про себе та своє місце у світі, планування власного 

життєвого сценарію; деякі акторські здібності; 

мистецтво емпатії; 

володіння знаннями та досвідом у соціальній сфері (роль клієнта), 

у галузі професійного самовизначення. 

Навчальна 

компетентність 

(навчання 

впродовж життя) 

вміння користуватися різними джерелами довідкової інформації 

(словники, енциклопедії, онлайн-ресурси тощо); 

вміння складати алгоритм навчальної діяльності;  

здатність здійснювати навчальну діяльність у взаємодії, 

прогнозувати результат такої діяльності. 

Екологічна 

компетентність 

здатність усвідомлювати екологічні проблеми. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та 

безпека) 

демонстрація розуміння впливу звичок на стан здоров’я; 

застосування навичок здорового способу життя; 

турбота про власне здоров’я; 

вміння обговорювати шляхи профілактики захворювань;  

готовність вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній, 

психічній та духовній сферах; 

вміння обговорювати важливості емоційного комфорту в 

майбутній професії. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова 

грамотність  

демонстрація розуміння цінності праці для досягнення добробуту; 

прояв обізнаності і своє ставлення до фінансових можливостей 

сучасних професій; 

здатність розуміти матеріальні критерії та мотиви для вибору 

професії; оцінка фінансових можливостей сучасних професій; 

уміння аналізувати ситуацію на ринку праці; здатність змінюватись 

і пристосовуватись до нових потреб ринку праці. 

Громадянська 

компетентність 

здатність пояснювати вибір особистих символів; 

вміння формулювати особисті ціннісні пріоритети; 

вміння проектувати власну професійну діяльність відповідно до 

своїх схильностей і потреб суспільства;  

здатність свідчити на користь необхідності толерантного ставлення 

до людей з особливими потребами;  

вміння пояснювати правила поведінки в громадських місцях 

(лікарнях), що ґрунтуються на врахуванні інтересів інших; 

вміння давати поради щодо правил поведінки під час епідемії. 

Компетентність 

культурної 

обізнаності 

прояв потреби до відкритості до міжкультурної комунікації; 

уміння вести боротьбу з відхиленнями поведінки людей від норм 

культури. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП І.1. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Мовна 

компетентність 

Лексика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

лексику, що відповідає тематиці спілкування; 

- розширюють свій пасивний словник. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні вивчені граматичні структури та явища. 

Фонетика - вміють дотримуватися апроксимованої вимови з 

урахуванням особливостей англійської мови. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог - вміють послідовно робити розгорнуте 

повідомлення з теми; 

- вміють детально розповідати про власний 

досвід, описувати почуття та реакцію; 

- вміють передавати своїми словами зміст 

почутого. 

Діалог - вміють вести бесіду з однією чи кількома 

особами в контексті певної ситуації спілкування, 

використовуючи аргументацію; 

- вміють вживати в мовленні розмовні фрази. 

Читання - вміють читати і розуміти тексти відповідно до 

теми; 

- вміють читати і розуміти інформацію про 

вживання лікарських засобів. 

- вміють використовувати коментарі, знаки та 

інший додатковий апарат з метою кращого 

усвідомлення змісту прочитаного. 

Письмо - вміють писати тексти відповідно до теми; 

- вміють заповнювати анкету; 

- вміють написати автобіографію;  

- вміють писати простий лист або електронне 

повідомлення фактологічного характеру з описом 

власного досвіду. 

Аудіювання - вміють розуміти висловлювання 

співрозмовників; 

- вміють вибирати потрібну інформацію з 

почутого. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, 

мова якої вивчається, у межах ситуативного 

спілкування; 

- вміють вживати та вибирати форми привітань, 

звертання, вигуків; 

- знають правила ввічливості; 

- знають вирази народної мудрості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ 

ІV СТУПІНЬ «INTERMEDIATE» (3 роки) 

ЕТАП І.2. 

4-й рік навчання (загалом 7-й рік навчання) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема  Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 10 14 

3. Фонетика 1 4 5 

4. Читання 2 5 7 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  4 6 10 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 11 12 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 6 7 

9. Аудіювання 1 6 7 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 17 55 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП І.2. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного спілкування Мій світ: 

- Україна; 

- моє місто; 

- Київ. 

Життя суспільства: 

- на карті (географічні назви, географічні 

поняття); 

- транспорт; 

- автомобіль; 

- подорож світом ( підготовка до подорожі, 

проїзні документи). 

Мовна 

компетентність 

Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам.  

Граматика Passive Voice. 

Модальні слова. 

Артикль. 
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 Фонетика Вимова слів та виразів , що відповідає тематиці 

спілкування.  

Особливості інтонації речень з однорідними 

членами. 

Інтонація реплік вітання.  

Інтонація реплік прощання.  

Інтонація реплік знайомства. Інтонація реплік 

здивування. 

Емфатична інтонація. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Зміст прочитаного. 

Діалог Діалог з елементами аргументації, переконання. 

Розмовні фрази: 

- «Вітання»; 

- «Прощання»; 

- «Знайомство»; 

- «Здивування». 

Читання Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі.  

План прочитаного. 

Оголошення в аеропортах, на вокзалах, у 

літаках, автобусах і потягах. 

Інструкції з техніки безпеки у громадському 

транспорті. 

Письмо Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі. 

Опис події, недавньої подорожі (реальної чи 

уявної). 

Аудіювання Мова співрозмовників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- умови життя; 

- міжособистісні стосунки; 

- норми поведінки; 

- соціальні правила поведінки; 

- здатність використовувати різні стратегії для 

контакту з представниками інших культур. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості.  

Вирази народної мудрості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП І.2. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

знаходження, аналіз, порівняння інформації, яка подана в 

таблицях, схемах, на діаграмах; 

розрізняння істинних й хибних тверджень;  

складання плану. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

конструювання інформаційної бази з різних джерел, опираючись 

на здатність зібрати та оцінити факти та судження без 

упереджень. 

Особиста, соціально-

комунікативна 

компетентність 

уявлення про соціальні норми, правила та закони;  

розуміння соціальної дійсності, дивергентне та творче мислення 

щодо побудови соціальної взаємодії, продуктивного вирішення 

конфліктів, співробітництва, поведінки у складних ситуаціях 

тощо; 

розуміння закономірностей суспільного буття та розвитку 

суспільства і світу; 

володіння знаннями та досвідом у соціальній сфері (роль 

туриста). 

Навчальна 

компетентність 

(навчання впродовж 

життя) 

здатність організувати власні стратегії для досягнення цілей 

відповідно до своїх особливостей та здібностей; 

вміння використовувати адекватні матеріали для  

самостійного навчання. 

Екологічна 

компетентність 

здатність критично оцінювати результати людської діяльності в 

природному середовищі; 

вміння дискутувати довкола питань екології; 

здатність обговорювати переваги екологічних видів транспорту. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та безпека) 

вміння пояснювати життєво важливу потребу дотримання 

правил дорожнього руху, поведінки на воді та в інших місцях;  

здатність аналізувати наслідки порушення правил дорожнього 

руху. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова 

грамотність  

вміння порівнювати вартість подорожі різними видами 

транспорту; 

вміння оцінювати обсяг фінансових витрат під час подорожі; 

вміння обговорювати можливості замовлення квитків онлайн. 

Громадянська 

компетентність 

прояв поваги до національних символів (Герба, Прапора, Гімну 

України); 

розвиток уміння презентувати свою країну у світі, культуру і 

побут свого народу, святкові обряди і культурні цінності, 

національні особливості та реалії життя; 

демонстрація розуміння необхідності жити разом у мирі; 

вміння обговорювати громадянську позицію та власні погляди 

на різноманітні соціальні проблеми своєї країни. 

Компетентність 

культурної 

обізнаності 

опанування толерантного ставлення до народних традицій, 

мистецтва рідного краю. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП І.2. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Мовна 

компетентність 

Лексика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні лексику, що відповідає тематиці 

спілкування; 

- розширюють свій пасивний словник. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні вивчені граматичні структури та явища. 

Фонетика - вміють дотримуватися апроксимованої вимови 

з урахуванням особливостей англійської мови. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог - вміють послідовно робити розгорнуте 

повідомлення з теми; 

- вміють передавати своїми словами зміст 

прочитаного. 

Діалог - вміють вести бесіду з однією чи кількома 

особами в контексті певної ситуації спілкування, 

використовуючи аргументацію, переконання; 

- вміють вживати в мовленні розмовні фрази. 

Читання - вміють читати і розуміти тексти відповідно до 

теми; 

- вміють складати план прочитаного; 

- вміють розуміти інформацію під час читання 

оголошень в аеропортах, на вокзалах, у літаках, 

автобусах і потягах; 

- вміють розуміти інформацію інструкцій з 

техніки безпеки у громадському транспорті. 

Письмо - вміють писати тексти відповідно до теми; 

- вміють описати події, недавні подорожі 

(реальні чи уявні). 

Аудіювання - вміють розуміти висловлювання 

співрозмовників; 

- вміють диференціювати основні факти і 

другорядну інформацію з почутого. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, 

мова якої вивчається, у межах ситуативного 

спілкування; 

- вміють вживати та вибирати форми привітань, 

звертання, вигуків; 

- знають правила ввічливості; 

- знають вирази народної мудрості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ОСНОВНИЙ РІВЕНЬ 

ІV СТУПІНЬ «INTERMEDIATE» (3 роки) 

ЕТАП І.3. 

5-й рік навчання 

(загалом 8-й рік навчання) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 10 14 

3. Фонетика 1 4 5 

4. Читання 2 5 7 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  4 6 10 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 11 12 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 6 7 

9. Аудіювання 1 6 7 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 17 55 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП І.3. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного спілкування Життя суспільства: 

- суспільство, політичний і державний устрій 

країни. 

Країни, мова яких вивчається: 
- Велика Британія,  

- Лондон. 

Культура: 

- театр (жанри, актори, відвідування вистави); 

кіно (жанри, актори, характеристика фільму); 

- телебачення (теле- / радіо програми, ведучі), 

преса (періодичні видання, рубрики), реклама; 

- музика (музичні стилі, інструменти, 

композитори, виконавці, відвідування концерту); 

- мистецтво (види мистецтва, видатні митці, 

музеї, виставки, галереї). 

Мовна 

компетентність 

Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам.  

Граматика Present Perfect Progressive. Past Perfect Progressive. 

Future Perfect Progressive. 

Вживання вивчених часів. Типи умовних речень. 

Conditional Mood. 



 

184 

 

Всеукраїнський конкурс -рейтинг  «Школа –  джерело талантів»  

 

 

 

 

 

 

 

Фонетика Вимова слів та виразів , що відповідає тематиці 

спілкування.  

Інтонація реплік згоди. 

Інтонація реплік незгоди.  

Інтонація реплік радості та захоплення.  

Інтонація реплік удачі та успіху. 

Емфатична інтонація. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог Повідомлення з теми.  

Обґрунтування власної думки.  

Зміст прочитаного. 

План прочитаного. 

Діалог Діалог з елементами полеміки та дискусії. 

Розмовні фрази: 

- «Згода»; 

- «Незгода»; 

- «Радість. Захоплення»; 

 – «Удача. Успіх». 

Читання Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі.  

Газета. 

Рекламні оголошення у газетах та журналах. 

Письмо Тексти, побудовані на засвоєному мовному 

матеріалі. 

Рекламні оголошення. 

Аудіювання Мова співрозмовників.  

Аудіо- / відео запис. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- умови життя; 

- міжособистісні стосунки; 

- норми поведінки; 

- соціальні правила поведінки; 

- здатність використовувати різні стратегії для 

контакту з 

представниками інших культур. 

Форми привітань. 

Форми звертання.  

Форми вигуків. 

Правила ввічливості.  

Вирази народної мудрості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП І.3. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

перетворювання інформації з однієї форми в іншу (текст – графік, 

таблиця, схема, мапа, презентація тощо); 

виокремлювання головної та другорядної інформації; 

діяльність за алгоритмом.   

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

керування «мультимедійним потоком», використовуючи 

інформаційні фільтри та агенти. 

Особиста, 

соціально-

комунікативна 

компетентність 

вміння аналізувати жести, міміку та інтонації співрозмовника; 

вміння аргументувати власні погляди та відстоювати їх; 

обізнаність з азами ораторського мистецтва, їх практичне 

застосування. 

Навчальна 

компетентність 

(навчання 

впродовж життя) 

вміння постійно поповнювати власний словниковий запас; 

оволодіння вміннями та навичками саморозвитку, самоаналізу, 

самоконтролю та самооцінки; 

розвиток необхідних сучасній людині особистісних якостей, 

формування психологічної грамотності, культури мислення та 

поведінки. 

Екологічна 

компетентність 

здатність екологічно мислити та усвідомлювати свою екологічну 

відповідальність; 

опанування традицій різних народів, позитивного досвіду 

збереження навколишнього середовища.  

Здоров’язберігаюч

а компетентність 

(здоров’я та 

безпека) 

вміння наводити приклади впливу музики на здоров’я і самопочуття; 

вміння давати поради щодо техніки безпеки під час масових 

культурних заходів;  

вміння дискутувати щодо впливу мистецтва на емоційний стан 

людини. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) 

і фінансова 

грамотність  

вміння обговорювати можливості замовлення квитків онлайн; 

демонстрація розуміння співвідношення можливості відвідування 

мистецьких заходів із власною фінансовою спроможністю; 

здатність визначати орієнтовну вартість перебування в країни 

виучуваної мови. 

Громадянська 

компетентність 

вміння аргументовано й грамотно висловлювати власну думку щодо 

суспільно-політичних питань; 

вміння толерантно ставиться до цінностей і переконань, культурних 

надбань інших народів; 

вміння пояснювати правила поведінки в громадських місцях 

(театрах, кінотеатрах, музеях, галереях), що ґрунтуються на 

врахуванні інтересів інших; 

вміння визначати достовірність інформації; 

вміння критично оцінювати роль медіа у житті громадянської 

спільноти. 

Компетентність 

культурної 

обізнаності 

спроможність аналізувати, цінувати найважливіші досягнення 

національної, європейської та світової культур; 

уміння вести боротьбу з відхиленнями поведінки людей від норм 

культури. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП І.3. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

М
о
в
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Лексика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

лексику, що відповідає тематиці спілкування; 

- розширюють свій пасивний словник. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному мовленні 

вивчені граматичні структури та явища. 

Фонетика - вміють дотримуватися апроксимованої вимови з 

урахуванням особливостей англійської мови. 

М
о
в
л
ен

н
єв

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Говоріння Монолог - вміють послідовно робити розгорнуте повідомлення з 

теми; 

- вміють передавати своїми словами зміст прочитаного; 

- вміють наводити приклади або пояснення до плану 

прочитаного; 

- вміють висловлювати власну думку щодо питань, 

пов’язаних із тематикою спілкування; 

Діалог - вміють вести групове обговорювання в контексті 

певної ситуації спілкування, використовуючи елементи 

полеміки та дискусії (давати поради, реагувати на 

поради інших, аргументувати свою точку зору);  

- вміють вживати в мовленні розмовні фрази. 

Читання - вміють читати і розуміти тексти відповідно до теми; 

- вміють переглянути серію текстів з метою пошуку 

потрібної інформації та оцінки її значення; 

- вміють переглянути газету, знайти статтю, яка 

цікавить. 

- вміють розуміти важливу інформацію у простих, чітко 

структурованих рекламних оголошеннях у газетах та 

журналах. 

Письмо - вміють писати тексти відповідно до теми; 

- вміють писати тексти рекламні оголошення; 

- вміють передавати зміст прочитаного; 

- вміють робити короткі записи стосовно прочитаного. 

Аудіювання - вміють розуміти висловлювання співрозмовників; 

- вміють узагальнювати інформацію з почутого і 

оцінювати отриману інформацію з точки зору її 

правдивості. 

Компетентність обізнаності 

реалій країн, мова яких 

вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах ситуативного спілкування; 

- вміють вживати та вибирати форми привітань, 

звертання, вигуків; 

- знають правила ввічливості; 

- знають вирази народної мудрості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ВИЩИЙ РІВЕНЬ 

V СТУПІНЬ «UPPER-INTERMEDIATE» (2 роки) 

ЕТАП U.1. 

1-й рік навчання (загалом 9-й рік навчання) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема  Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 9 13 

3. Фонетика 1 4 5 

4. Читання 2 5 7 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  4 6 10 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 6 7 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 12 13 

9. Аудіювання 1 6 7 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 17 55 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП U.1. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного спілкування Життя суспільства: 

- релігія. 

Країни, мова яких вивчається: 
- США; 

- Вашингтон. 

Наука і технічний прогрес: 

- сучасні засоби комунікації, 

телефон; 

- комп’ютерні технології 

(комп’ютер,обладнання, операції, Інтернет); 

- сучасні пристрої в житті і побуті; 

- наукові відкриття, винаходи, досягнення. 

Мовна 

компетентність 

Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам. 

Інтернаціональна лексика. 

Сленг. 

Граматика Gerund. 

Infinitive. 

Прийменники. 

Сполучники. 

Узагальнення та систематизація вивченого 

матеріалу. 
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Фонетика Випадки наголошення прийменників, 

сполучників у реченнях. 

Особливості фонетики американського варіанту 

англійської мови. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог Обговорення теми. 

Виступ перед аудиторією. 

Діалог Дискусія. 

Найпопулярніші вигуки англійської мови. 

Читання Тексти різного жанру і стилю (листи, 

газетні/журнальні публікації, публіцистичні та 

інші статті). 

Інструкції до побутових приладів. 

 

Письмо Електронні повідомлення. 

Особисті листи с досить детальним описом 

власного досвіду, почуттів та подій. 

Телефонні повідомлення. 

Резюме. 

Лист-заява. 

Лист-замовлення. 

Лист-запит. 

Рекомендаційний лист. 

Лист-скарга.  

Аудіювання Мова співрозмовників. 

Тексти різного жанру і стилю (листи, публікації, 

оголошення, інтерв’ю). 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- цінності, ідеали, норми поведінки; 

- соціальні правила поведінки; 

- здатність використовувати 

різні стратегії для контакту з представниками 

інших культур; 

- здатність привести до спільного займенника 

рідну й іноземну культуру в межах змісту 

програми.  

Вирази народної мудрості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 
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КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП U.1. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

розуміння тенденцій, закономірностей, процесів;  

встановлення причиново-наслідкових зв’язків; 

абстрактне мислення. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

критичне ставлення до медійної інформації; 

виявлення маніпулятивних технологій. 

 

Особиста, 

соціально-

комунікативна 

компетентність 

розширення поняття успіху; 

самоповага та повага до інших; 

знання себе (оцінка своїх сильних та слабких сторін); 

зростання впевненості та відповідальності; 

здатність виражати почуття; 

здатність давати і отримувати зворотній зв’язок; 

вміння спостерігати і фіксувати результати. 

Навчальна 

компетентність 

(навчання 

впродовж життя) 

здатність використовувати новітні технології;  

потреба і готовність постійно навчатися у професійному, 

особистому, суспільному житті. 

Екологічна 

компетентність 

здатність обговорювати важливість сучасних засобів комунікації та 

комп’ютерних технологій для розв’язання екологічних проблем; 

здатність аналізувати вплив науково-технічного прогресу на життя 

людини і довкілля. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та 

безпека) 

вміння пояснювати правила безпечної поведінки онлайн; 

вміння обговорювати позитивні та негативні наслідки від певних 

винаходів; 

вміння аналізувати вплив науково-технічного прогресу на життя 

людини; 

здатність оцінювати позитивні та негативні наслідки певних 

винаходів для здоров’я людини. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова 

грамотність  

демонстрація розуміння ролі сучасних засобів комунікації та 

комп’ютерних технологій у розвитку грошових відносин; 

аналіз та оцінка шляхів фінансування (наприклад, гранти) розвитку 

науки і техніки; 

здатність визначати орієнтовну вартість перебування в країни 

виучуваної мови. 

Громадянська 

компетентність 

толерантне ставлення до цінностей і переконань представників 

іншої культури; 

здатність порівнювати безпосереднє спілкування з віртуальним; 

вміння визначати достовірність інформації. 

 

Компетентність 

культурної 

обізнаності 

взаємоповага до іншої мови, релігії; 

спроможність аналізувати, цінувати найважливіші досягнення 

національної, європейської та світової культур. 
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП U.1. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

М
о
в
н

а 

к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 Лексика - вміють активно використовувати в усному та писемному 

мовленні лексику, що відповідає тематиці спілкування; 

- розширюють словниковий запас за рахунок сленгу та 

інтернаціональної лексики. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному мовленні вивчені 

граматичні структури та явища. 

Фонетика - знають особливості фонетики американського варіанту 

англійської мови. 

М
о
в
л
ен

н
єв

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Г
о
в
о
р
ін

н
я 

Монолог - вміють обговорювати теми в межах тематики спілкування, 

висловлюючи своє переконання, думку, згоду або незгоду тощо 

у відповідь на отриману інформацію; 

- вміють робити достатньо чітку, підготовлену презентацію теми 

в межах тематики спілкування, досить чітко пояснюючи основні 

моменти. 

Діалог - вміють вступати в дискусію, відстоюючи свої погляди; 

- вміють вживати в мовленні найпопулярніші вигуки англійської 

мови. 

Читання - вміють читати і розуміти тексти відповідно до теми; 

- вміють розуміти інструкції до приладів; 

- уміти розуміти основний зміст текстів різного жанру і стилю 

відповідно до теми, осмислюючи причинно-наслідкові 

взаємозв’язки фактів і подій, критично оцінюючи інформацію; 

- уміти використовувати лінгвістичну і контекстуальну здогадку 

з метою кращого усвідомлення змісту прочитаного. 

Письмо - вміють писати електронні повідомлення с досить детальним 

описом власного досвіду, почуттів та подій; 

на теми, зумовлені тематикою ситуативного спілкування та 

пов’язані з особистими інтересами, висловлюючи особисте 

ставлення до подій чи певного досвіду; 

- вміють писати особисті листи на теми, зумовлені тематикою 

ситуативного спілкування та пов’язані з особистими інтересами, 

висловлюючи особисте ставлення до подій чи певного досвіду; 

- вміють записувати телефонні повідомлення; 

- вміють писати резюме; 

- вміють писати листи різних видів.  

Аудіювання - вміють сприймати найголовніші моменти дискусії; 

- вміють розуміти основний зміст текстів різного жанру і стилю. 

Компетентність 

обізнаності реалій 

країн, мова яких 

вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, мова якої 

вивчається, у межах ситуативного спілкування; 

- знають вирази народної мудрості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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ВИЩИЙ РІВЕНЬ 

V СТУПІНЬ «UPPER-INTERMEDIATE» (2 роки) 

ЕТАП U.2. 

2-й рік навчання (загалом 10-й рік навчання) 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема  Кількість годин 

теорія практика разом 

1. Вступне заняття 1 - 1 

2. Лексика 4 9 13 

3. Фонетика 1 4 5 

4. Читання 2 5 7 

5. Письмо  2 5 7 

6. Граматика  4 6 10 

7. Говоріння: діалогічне мовлення 1 6 7 

8. Говоріння: монологічне мовлення 1 12 13 

9. Аудіювання 1 6 7 

10. Підсумкове заняття - 2 2 

 Усього: 17 55 72 

 

СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

ЕТАП U.2. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Тематика ситуативного спілкування Країни, мова яких вивчається: 
- Канада;  

- Австралія; 

- Нова Зеландія. 

Моє місце в світі: 

- здоровий спосіб життя в родині, захист прав 

дитини;  

- гендерні стосунки. 

Навколишній світ: 

- екологічна робота , захист навколишнього 

середовища. 

- екологічні проблеми (природні катаклізми та їх 

наслідки, техногенні катастрофи). 

Мовна 

компетентність 

Лексика Лексика, що відповідає тематиці спілкування та 

наявним навчальним матеріалам. 

Сленг. 

Словотворення. 

Граматика Participle. 

Словотворення. 

Пунктуація. 

Узагальнення та систематизація вивченого 

матеріалу. 
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Фонетика Наголос у складних іменниках, прикметниках, 

прислівниках тощо. 

Особливості фонетики американського варіанту 

англійської мови. 

Мовленнєва 

компетентність 

Говоріння Монолог Обговорення теми. 

Виступ перед аудиторією. 

Діалог Дискусія. 

Читання Тексти різного жанру і стилю (листи, 

газетні/журнальні публікації, публіцистичні та 

інші статті). 

Акроніми. Абревіатура.  

Письмо Есе, описи. 

Лист-запрошення. 

Лист-вітання. 

Лист-співчуття. 

Лист-вдячність. 

Лист-подяка. 

Лист ввічливості.  

План виступу.  

Аудіювання Мова співрозмовників. 

Тексти різного жанру і стилю (листи, публікації, 

оголошення, інтерв’ю). 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

Суспільні та культурні реалії спільноти, мова 

якої вивчається, у межах тематики ситуативного 

спілкування, пов’язаної з такими аспектами: 

- повсякденне життя; 

- цінності, ідеали, норми поведінки; 

- соціальні правила поведінки; 

- здатність використовувати 

різні стратегії для контакту з представниками 

інших культур; 

- здатність привести до спільного займенника 

рідну й іноземну культуру в межах змісту 

програми.  

Вирази народної мудрості. 

Пісенно-поетичний матеріал. 

 

КЛЮЧОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ЕТАП U.2. 

 

Компетентність Компоненти 

Математична 

компетентність 

роздум (визначення тези, добір аргументів, наведення 

прикладів, формулювання висновків); 

висунення гіпотези та її обґрунтування; 

абстрактне мислення. 

Інформаційно-

цифрова 

компетентність 

безпека в Інтернеті та кібербезпека;  

етика роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна 

власність тощо). 
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Особиста, соціально-

комунікативна 

компетентність 

здатність працювати спільно, терпляче ставитися до інших, 

підтримувати їх, шукати їхні сильні та слабкі сторони; 

усвідомлення важливості лідерства, вплив різних стилів 

лідерства; 

здатність отримувати інформацію та ділитися нею; 

здатність виконувати щоденні завдання, планувати, визначати 

пріоритети, контролювати свій час, приймати рішення, вести 

перемовини; 

володіння знаннями та досвідом у сфері сімейних стосунків та 

обов’язків. 

Навчальна 

компетентність 

(навчання впродовж 

життя) 

вміння використовувати ефективні навчальні стратегії для 

вивчення мови відповідно до власного стилю навчання; 

засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального 

саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; 

здатність навчатися протягом усього життя. 

Екологічна 

компетентність 

вміння розробляти плани дій щодо проведення екологічних 

заходів; 

вміння проектувати власні дії на захист довкілля та збереження 

ресурсів; 

оперативне реагування на технологічні зміни. 

Здоров’язберігаюча 

компетентність 

(здоров’я та безпека) 

статева грамотність; 

здатність зберігати фізичне, соціальне, психічне та духовне 

здоров’я – своє та інших людей. 

вміння критично оцінювати вплив деструктивних молодіжних 

рухів на життя однолітків; 

вміння аналізувати вплив конфліктної поведінки на здоров’я. 

демонстрація розуміння впливу екологічних чинників на 

здоров’я людини. 

Підприємницька 

компетентність 

(підприємливість) і 

фінансова 

грамотність  

здатність усвідомлювати необхідність бути заощадливим для 

покращення добробуту родини; 

здатність визначати орієнтовну вартість перебування в країни 

виучуваної мови.  

 

Громадянська 

компетентність 

здатність обговорювати систему цінностей сучасної родини; 

демонстрація розуміння прав та обов’язків молоді; 

здатність усвідомлювати права людини, важливість 

толерантного ставлення до поглядів і переконань з 

урахуванням інтересів і потреб інших; 

прояв поваги до життєвого вибору сучасної людини, її 

можливості зберегти свою індивідуальність; 

толерантне ставлення до цінностей і переконань представників 

іншої культури. 

Компетентність 

культурної 

обізнаності 

спроможність аналізувати, цінувати найважливіші досягнення 

національної, європейської та світової культур; 

опановування моделі толерантної поведінки, створювання умов 

для конструктивної співпраці в умовах культурних, мовних і 

релігійних відмінностей між людьми та народами. 

 



 

194 

 

Всеукраїнський конкурс -рейтинг  «Школа –  джерело талантів»  

 

 

 

 

 

 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБІВАЧІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(СПЕЦІАЛЬНОПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ) 

ЕТАП U.2. 

 

НА КІНЕЦЬ РОКУ ЗДОБУВАЧІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

М
о
в
н

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Лексика - вміють активно використовувати в усному та 

писемному мовленні лексику, що відповідає 

тематиці спілкування; 

- розширюють словниковий запас за рахунок 

сленгу; 

- розширюють словниковий запас за рахунок 

похідних слів, утворених за допомогою 

засвоєних суфіксів та префіксів; 

- мають достатній словниковий запас для 

більшості загальних тем. 

Граматика - вміють вживати в усному та писемному 

мовленні вивчені граматичні структури та 

явища; 

- правильно вживають поширені структури в 

передбачуваних ситуаціях. 

Фонетика - знають особливості фонетики американського 

варіанту англійської мови; 

- використовують належну інтонацію, 

правильно ставлять наголос і чітко 

артикулюють звуки. 

М
о
в
л
ен

н
єв

а 
к
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 

Говоріння Монолог - вміють обговорювати теми в межах тематики 

спілкування, висловлюючи власні припущення 

та прогнозуючи ймовірність подій і наслідків; 

- вміють робити виступ, описуючи проблеми, 

досягнення та виявляючи їхні причини і 

наслідки.  

Діалог - вміють вступати в дискусію, привертаючи 

увагу співрозмовника, та підтримувати 

дискусію, розгортаючи, уточнюючи, вносячи 

корективи, у висловлювання співрозмовника 

або змінюючи тему розмови.  

Читання - вміють читати і розуміти тексти відповідно до 

теми; 

- вміють розуміти основний зміст текстів 

різного жанру і стилю відповідно до теми, 

осмислюючи причинно-наслідкові 

взаємозв’язки фактів і подій, критично 

оцінюючи інформацію; 

- вміють використовувати лінгвістичну і 

контекстуальну здогадку з метою кращого 

усвідомлення змісту прочитаного; 

- розуміють акроніми та абревіатуру. 
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Письмо - вміють писати есе, описи на теми, зумовлені 

тематикою ситуативного спілкування та 

пов’язані з особистими інтересами, 

висловлюючи особисте ставлення до подій чи 

певного досвіду;  

- вміють писати листи різних видів; 

- вміють скласти план виступу.  

Аудіювання - вміють сприймати найголовніші моменти 

дискусії; 

- вміють розуміти основний зміст текстів 

різного жанру і стилю. 

Компетентність обізнаності реалій 

країн, мова яких вивчається 

 

- знають суспільні та культурні реалії спільноти, 

мова якої вивчається, у межах ситуативного 

спілкування; 

- знають вирази народної мудрості; 

- використовують пісенно-поетичний матеріал. 
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10. Концепція Нової української школи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://osvita.ua/doc/files/news/520/52062/new-school.pdf 

11. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-
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15. Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

позашкільну освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

Тлумачення наскрізних ключових компетентностей 

Здатність приймати рішення й нести відповідальність за їх реалізацію у 

різних галузях людської діяльності формується за рахунок таких наскрізних 

ключових (надпредметних, транспредметних, міжпредметних, базових) 

компетентностей: 

- математична компетентність, що передбачає виявлення простих 

математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та 

ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, 

усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному 

житті людини; 

http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/inozemna-mova-1-4-.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0)/inozemna-mova-1-4-.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/inozemni-movi-10-11-19.09.2017.pdf
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- інформаційно-цифрова компетентність, що передбачає опанування 

основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, впевнене, а водночас 

критичне застосування інформаційно-комунікаційних технологій для створення, 

пошуку, обробки, обміну інформацією, здатність безпечного та етичного 

використання інформаційних засобів у навчанні та інших життєвих ситуаціях;  

- особиста, соціально-комунікативна компетентність, що передбачає 

здатність особистості гнучко орієнтуватися в постійно мінливих соціальних 

умовах та ефективно взаємодіяти з соціальним середовищем, тобто здатність до 

співробітництва в групі та команді, уміння адаптуватись і визначати особисті цілі 

та виконувати різні ролі й функції в колективі, уміння визначати й реалізовувати 

мету комунікації в залежності від обставин; підтримувати взаємини; 

розв’язувати проблеми в різних життєвих ситуаціях; 

- навчальна компетентність (навчання впродовж життя), що 

передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого 

навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової 

інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, 

визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення; 

- екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи 

екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної 

поведінки, ощадного використання природних ресурсів, готовність оцінювати 

наслідки діяльності людини на оточуюче середовище та усвідомлення 

відповідальності перед майбутніми поколіннями, розуміючи важливість 

збереження природи для сталого розвитку суспільства; 

- здоров’язберігаюча компетентність (здоров’я та безпека), що 

передбачає докладання зусиль на формування вихованця, який має бути фізично 

повноцінним громадянином, дотримується здорового способу життя, активно 

долучається до облаштування безпечного для життя й діяльності середовища; 

- підприємницька компетентність (підприємливість) і фінансова 

грамотність, що передбачає докладання зусиль на навчання вихованця, який 

вміє раціонально використовувати кошти, планувати витрати, заощаджувати, 

для того, щоб успішно діяти в технологічно швидкозмінному середовищі та 

краще розуміти практичні аспекти фінансових питань (інвестування, 

запозичення, страхування, кредитування тощо) та реалізовувати лідерські 

ініціативи;  

- громадянська компетентність, що передбачає ідентифікацію себе як 

громадянина України та пов’язана з ідеями демократії, патріотичної 

самосвідомості, відповідальності, готовності трудитися для розвитку держави, 

захищати її, підносити її міжнародний авторитет; 
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- компетентність культурної обізнаності, що передбачає залучення до 

різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) 

шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження 

особистості. 

 

Додаток 2 

Методичні рекомендації до програми 

1. Мотивація вивчення англійської мови 

 Мотивація як спонука – важливий «рушійний» механізм активної 

діяльності дитини. Будь-яка діяльність зумовлена мотивом – спонукальною 

причиною: заради похвали, щоб пізнати щось нове, для самоствердження.  

 Мотивація як система спонукальних чинників є вихідним психологічним 

фактором успішного оволодіння англійською мовою, її визначають потреби, 

бажання, інтереси та емоції дитини.  

 Завдання керівника гуртка – створити умови для формування позитивної 

мотивації навчання і максимального розкриття творчого потенціалу особистості 

у процесі оволодіння вихованцями іноземною мовою як засобом спілкування на 

елементарному міжкультурному рівні. 

 

2. Ігрові методи як основа здійснення навчального процесу 

 Для навчання англійської мови повинні використовуватися форми й 

методи, що базуються на використанні різноманітних компонентів ігрової 

діяльності у поєднанні з виконанням різноманітних вправ і прийомів. 

Ігри, що використовуються на занятті англійської мови, повинні 

задовольнити такі основні вимоги: 

 ігри мають бути адекватними меті навчання; 

 ігри повинні відповідати психолого-віковим особливостям дітей та їхнім 

інтересам; 

 ігри повинні відбивати особистий досвід вихованців, сприяти 

розширенню контексту їхньої діяльності. 

 Настанова на гру, яка відповідає віковим інтересам дітей, викликає у них 

позитивний настрій і стимулює готовність до іншомовної діяльності як до засобу 

проведення гри. В вихованців активізуються уява, фантазія, процеси мислення, 

робота пам’яті, пізнавальна і комунікативна ініціатива, посилюється 

самостійність. Гра дозволяє надавати комунікативної цінності практично будь-

якій мовній одиниці. Вона сприяє орієнтації вихованців у новому мовному 

матеріалі, а також у процесі мовленнєвої взаємодії. Подання серйозних 

навчальних завдань в доступній, привабливій і розважальній ігровій формі 
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зумовлює мимовільний характер засвоєння мовного матеріалу і стереотипів 

мовленнєвої поведінки у типових ситуаціях іншомовного спілкування. 

Застосування ігрових вправ звільняє заняття від зайвого академізму і зберігає на 

ньому атмосферу дитинства, що є одним із найважливіших чинників 

гармонійного розвитку дитини: психологічного, фізичного, духовного. 

Якого б типу не було заняття, який би метод на уроці не застосовувався – 

гра використовується як засіб впливу на вихованців у наступних напрямках: 

 розвитку пізнавальних можливостей і їхніх нахилів; емоційного 

сприйняття навчального матеріалу; 

 активізації розумової діяльності на підставі підвищення інтересу до 

предмета; 

 розвитку умінь і навичок самостійної розумової праці. 

На занятті справа мається з навчальними іграми, що на відміну від 

розважальних, мають специфічну методичну мету, яку керівник гуртка повинен 

завжди собі уявити, однак ні в жодному разі не слід показувати вихованцям, що 

його цікавить дидактичний підтекст. Він повинен сміятися і радіти разом з 

вихованцями, підкреслюючи, що його цікавить ігровий зміст вправи, а не 

навчальний. Якщо керівник гуртка розкриє вихованцям свою мету, то гра 

перетвориться у звичайну вправу. Для керівника гуртка ж будь-яка навчальна гра 

– це перш за все вправа. 

 

4. Вимоги до вихованців 

Керівник гуртка повинен слідкувати за систематичним відвідуванням 

занять вихованцями. Діти повинні усвідомити, що відвідування занять – 

обов’язок кожного. Пропускаючи заняття без поважних причин, дитина порушує 

принцип систематичності та циклічності у процесі оволодіння іноземною мовою. 

Розуміння цього зміцнює дисципліну, формує свідоме, сумлінне ставлення до 

навчання. 

 

4. Оцінювання успіхів вихованців 

 Особливістю організації роботи гуртка є відсутність оцінок, які виражені 

в балах. Заохоченням вихованцям до більш успішної діяльності на занятті може 

бути: 

 вербальний позитивний (схвальний) відгук керівника гуртка; 

 підбадьорювання, яке може бути виражено як вербально, так і за 

допомогою міміки, жестів, модуляції голосу; 
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 популяризація (висвітлення) успіхів гуртківців у стінній газеті (куточку 

«English»); 

 аргументована взаємоперевірка; 

 залучення вихованця до проведення частини заняття; 

 пропозиція одному вихованцю надати дієву допомогу тому вихованцю, 

який її потребує. 

 Система оцінювання повинна мати мотивуючий, стимулюючий, а не 

караючий учня характер. 

 Система оцінювання повинна постійно вдосконалюватись. 

 

5. Домашнє завдання  

 Варто зазначити, що однією з вирізняючих особливостей роботи гуртка є 

рекомендоване до самостійного виконання невеличке домашнє завдання. 

Оскільки пропонована система навчання передбачає з боку вихованця «рух 

назустріч» зусиллям керівника гуртка, важливо, аби дитина усвідомлювала 

необхідність опрацювання вивченого матеріалу вдома не тому, що це може 

викликати нарікання чи невдоволення керівника гуртка, а винятково як засіб 

вдосконалити власні знання з іноземної мови. Таким чином, у разі невиконання 

домашнього завдання з будь-якої причини, кожен з вихованців може твердо 

розраховувати на розуміння, допомогу і підтримку з боку керівника гуртка.  

 

6. Підсумковий контроль 

 Підсумковий контроль може здійснюватися за участю вихованця у 

підготовці й проведенні підсумкової звітної тематичної інформаційно-ігрової 

програми для батьків та однолітків. 

 

7. Особливості навчання на кожному ступені навчання 

 Виділення 3 рівнів та 5 ступенів навчання пов’язане з необхідністю 

поступового оволодіння іншомовною діяльністю. У свою чергу успішне 

навчання іноземної мови залежить від урахування психолого-педагогічних 

характеристик дітей, які зумовлюють використання методично раціональних 

прийомів, форм та засобів навчання. 

Успішність організації освітнього процесу забезпечується урахуванням 

прийомів роботі: 

 ігрових – на початковому рівні; 

 ігрових пошукових – на основному рівні; 

 пошукових – на вищому рівні. 
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Особливості навчання іноземної мови:  

Початковий рівень: 

 широке використання наочності; 

 різноманітність прийомів навчання, їх часта зміна; 

 використання ігрових прийомів роботи; 

 репродуктивний характер мовленнєвої діяльності вихованців; 

 переважання хорових та фронтальних форм роботи. 

Основний рівень: 

 широке використання вправ, що стимулюють розвиток логічного 

мислення, ініціативності вихованців; 

 переважання вербальної наочності; 

 зростання ролі самостійної роботи вихованців; 

 використання парних та групових форм роботи. 

Вищий рівень: 

 послідовне здійснення комунікативно-пізнавального навчання; 

 використання прийомів, що спонукають до розвитку критичного 

мислення вихованців; 

 творчий характер навчальної діяльності вихованців; 

 широке застосування самостійно роботи вихованців; 

 використання колективних форм роботи.  

 

8. Передумови успішного навчання: 

 Керівник гуртка має досконало володіти англійською мовою та 

методикою роботи з дітьми різного віку. 

 Керівник гуртка має вносити зміни до програми в процесі навчання 

відповідно до особливостей групи; обирати методи й прийоми роботи, які 

сприяють створенню розвивального середовища для кожної дитини. 

 Керівник гуртка повинен працювати в тісному контакті з вчителями 

шкіл, уважно вивчати дітей, вести за ними психолого-педагогічні 

спостереження, підтримувати постійний зв'язок з їхніми батьками. 

 Для проведення занять необхідний кабінет англійської мови, відповідна 

матеріальна база. 

Формула успіху роботи гуртка є професійність керівника гуртка плюс 

бажання вихованців плюс допомога батьків. 

Усе це в значній мірі буде сприяти успішному виконанню завдань 

навчання, які визначені у програмі. 
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Додаток 3 

Календарне планування до навчальної програми на прикладі групи В.1. 

початковій рівень, 1-ий рік навчання 

 

№ Тема Кількість годин 

разом 1 півріччя 2 півріччя 

1. Вступне заняття 1 1  

2. Лексика 14 6 8 

2 2 2 2 2 2 2 

3. Фонетика 10 6 4 

2 2 2 1 1 1 1 

4. Читання 11 3 8 

1 1 1 2 2 2 2 

5. Письмо  10 3 7 

1 1 1 2 2 2 1 

6. Граматика  5 3 2 

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

7. Говоріння: діалогічне 

мовлення 

7 3 4 

1 1 1 1 1 1 1 

8. Говоріння: монологічне 

мовлення 

5 3 2 

1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

9. Аудіювання 7 3 4 

1 1 1 1 1 1 1 

10. Підсумкове заняття 2 1 1 

 Усього: 72   

 

заняття 1 лексика, фонетика, читання, письмо 

заняття 2 граматика 

заняття 3 діалог 

заняття 4 монолог 

заняття 5 аудіювання 

заняття 6 читання, письмо 

заняття 7 граматика 

заняття 8 діалог 

заняття 9 монолог 

заняття 10 аудіювання 

 

лексика 

І-е півріччя 1. Людина. Сім’я, родинні зв’язки, друзі. 

І-е півріччя 2. Людина. Частини тіла. 

І-е півріччя 3. Людина. Зовнішність.  

ІІ-е півріччя 1. Навчання. Приладдя для навчання. 

ІІ-е півріччя 2. Навчання. Кабінет для навчання. 

ІІ-е півріччя 3. Навчання. На занятті. 

ІІ-е півріччя 4. Навчання. Правила поведінки. 
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фонетика 

І-е півріччя 1. Вимова слів, що відповідає ТС. Зарядка для артикуляційного 

апарата. 

І-е півріччя 2. Вимова слів, що відповідає ТС. Зарядка для артикуляційного 

апарата. 

І-е півріччя 3. Вимова слів, що відповідає ТС. Зарядка для артикуляційного 

апарата. 

ІІ-е півріччя 1. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація стверджувальних речень. 

ІІ-е півріччя 2. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація питальних речень. 

ІІ-е півріччя 3. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація питальних речень. 

ІІ-е півріччя 4. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація заперечних речень. 

 

граматика 

І-е півріччя 1. Особові займенники. Вказівні займенники. Неозначений артикль. 

І-е півріччя 2. Присвійні займенники. Множина іменників. 

І-е півріччя 3. Частини мови. Структура англійського речення. Означений артикль. 

ІІ-е півріччя 1. Числівники (1-10). Прикметник. 

ІІ-е півріччя 2. Форми дієслова to be в Present Simple. 

ІІ-е півріччя 3. Форми дієслова to have в Present Simple. 

ІІ-е півріччя 4. Форми модального дієслова can в Present Simple. 

 
діалог 

І-е півріччя 1. Вітання, прощання. 

І-е півріччя 2. Діалог-розпитування. 

І-е півріччя 3. Діалог-розпитування. 

ІІ-е півріччя 1. Діалог-розпитування. 

ІІ-е півріччя 2. Діалог-розпитування. 

ІІ-е півріччя 3. Діалог-розпитування. 

ІІ-е півріччя 4. Діалог-розпитування. 

 

читання 

І-е півріччя 1. Букви алфавіту. 

І-е півріччя 2. Букви алфавіту. 

І-е півріччя 3. Транскрипція. 

ІІ-е півріччя 1. Слова, речення з основними звуко-буквеними відповідниками. 

ІІ-е півріччя 2. Слова, речення з основними звуко-буквеними відповідниками. 

ІІ-е півріччя 3. Слова, речення з основними звуко-буквеними відповідниками. 

ІІ-е півріччя 4. Слова, речення з основними звуко-буквеними відповідниками. 

 

письмо 

І-е півріччя 1. Букви алфавіту. Диктант. 

І-е півріччя 2. Букви алфавіту. Диктант. 

І-е півріччя 3. Транскрипція. Диктант. 
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письмо 

ІІ-е півріччя 1. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

Диктант. 

ІІ-е півріччя 2. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

Диктант. 

ІІ-е півріччя 3. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

Диктант. 

ІІ-е півріччя 4. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

Диктант. 

 

аудіювання 

І-е півріччя 1. Аудіозапис. 

І-е півріччя 2. Аудіозапис. 

І-е півріччя 3. Аудіозапис. 

ІІ-е півріччя 1. Аудіозапис. 

ІІ-е півріччя 2. Аудіозапис. 

ІІ-е півріччя 3. Аудіозапис. 

ІІ-е півріччя 4. Аудіозапис. 

 

Монолог 

І-е півріччя 1. Представлення себе, своїх одногрупників. 

І-е півріччя 2. Повідомлення з теми. 

І-е півріччя 3. Опис фото. 

ІІ-е півріччя 1. Опис предметів. 

ІІ-е півріччя 2. Опис малюнків. 

ІІ-е півріччя 3. Повідомлення з теми. 

ІІ-е півріччя 4. Повідомлення з теми. 

 

I півріччя 

№ Теми розділів програми 
Кількість 

годин 

Календарні 

строки 

виконання 

І. Організаційна робота   

1. Набір у гурток.   

2. Організаційні збори.   

3. Комплектація груп.   

4. Планування роботи.   

ІІ. Навчально-тематична робота   

1. Вступне заняття. 1  

 Тематична ситуація «Людина. Сім’я, родинні 

зв’язки, друзі» 

10  

2. Лексика. Лексика, що відповідає ТС. 2  

3. Фонетика. Вимова слів, що відповідає ТС. Зарядка для 

артикуляційного апарата. 

2  

4. Читання. Букви алфавіту. 1  

5. Письмо. Букви алфавіту. Диктант. 1  
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6. Граматика. Особові займенники. Вказівні займенники. 

Неозначений артикль. 

1  

7. Діалог. Вітання, прощання. 1  

8. Монолог. Представлення себе, своїх одногрупників. 1  

9. Аудіювання. Аудіо запис. 1  

 Тематична ситуація «Людина. Частини тіла» 10  

2. Лексика. Лексика, що відповідає ТС. 2  

3. Фонетика. Вимова слів, що відповідає ТС. Зарядка для 

артикуляційного апарата. 

2  

4. Читання. Букви алфавіту. 1  

5. Письмо. Букви алфавіту. Диктант. 1  

6. Граматика. Присвійні займенники. Множина іменників. 1  

7. Діалог. Діалог-розпитування. 1  

8. Монолог. Повідомлення з теми. 1  

9. Аудіювання. Аудіо запис. 1  

 Тематична ситуація «Людина. Зовнішність» 10  

2. Лексика. Лексика, що відповідає ТС. 2  

3. Фонетика. Вимова слів, що відповідає ТС. Зарядка для 

артикуляційного апарата. 

2  

4. Читання. Транскрипція. 1  

5. Письмо. Транскрипція. Диктант. 1  

6. Граматика. Частини мови. Структура англійського 

речення. Означений артикль. 

1  

7. Діалог. Діалог-розпитування. 1  

8. Монолог. Опис фото. 1  

9. Аудіювання. Аудіо запис. 1  

10. Підсумкове заняття. 1  

 

II півріччя 

№ Теми розділів програми 
Кількість 

годин 

Календарні 

строки 

виконання 

ІІ. Навчально-тематична робота   

 Тематична ситуація «Навчання. Приладдя для 

навчання» 

10  

2. Лексика. Лексика, що відповідає ТС. 2  

3. Фонетика. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація 

стверджувальних речень. 

1  

4. Читання. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

2  

5. Письмо. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. Диктант. 

2  

6. Граматика. Числівники (1-10). Прикметник. 0,5  

7. Діалог. Діалог-розпитування. 1  

8. Монолог. Опис предметів. 0,5  

9. Аудіювання. Аудіо запис. 1  

 Тематична ситуація «Навчання. Кабінет для 

навчання» 

10  

2. Лексика. Лексика, що відповідає ТС. 2  
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3. Фонетика. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація 

питальних речень. 

1  

4. Читання. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

2  

5. Письмо. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. Диктант. 

2  

6. Граматика. Форми дієслова to be в Present Simple. 0,5  

7. Діалог. Діалог-розпитування. 1  

8. Монолог. Опис малюнків. 0,5  

9. Аудіювання. Аудіо запис. 1  

 Тематична ситуація «Навчання. На занятті» 10  

2. Лексика. Лексика, що відповідає ТС. 2  

3. Фонетика. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація 

питальних речень. 

1  

4. Читання. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

2  

5. Письмо. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. Диктант. 

2  

6. Граматика. Форми дієслова to have в Present Simple. 0,5  

7. Діалог. Діалог-розпитування. 1  

8. Монолог. Повідомлення з теми. 0,5  

9. Аудіювання. Аудіо запис. 1  

 Тематична ситуація «Навчання. Правила 

поведінки» 

9  

2. Лексика. Лексика, що відповідає ТС. 2  

3. Фонетика. Вимова слів, що відповідає ТС. Інтонація 

заперечних речень. 

1  

4. Читання. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. 

2  

5. Письмо. Слова, речення з основними звуко-буквеними 

відповідниками. Диктант. 

1  

6. Граматика. Форми модального дієслова can в Present 

Simple. 

0,5  

7. Діалог. Діалог-розпитування. 1  

8. Монолог. Повідомлення з теми. 0,5  

9. Аудіювання. Аудіо запис. 1  

10. Підсумкове заняття. 1  

 

Додаток 4 

 

Підсумкова тематична інформаційно-ігровa програма як різновид 

контролю 

Успішно застосовується у гуртку по вивченню іноземної мови такий 

різновид контролю, як підсумкова двомовна тематична інформаційно-ігровa 

програма. Вона викликає у вихованців яскраві позитивні емоції і сповнює 

бажанням бути причетним до святкової дії під час її підготовки й проведення, 
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оскільки запрошеними гостями на ньому присутні батьки, родичі та друзі-

однолітки. 

Завдання заходу – визначити загальну та індивідуальну підготовленість 

певної групи вихованців до практичного застосування знань та вмінь у межах 

певної тематики ситуативного спілкування, використовуючи ігрові прийоми для 

формування позитивного ставлення до англійської мови як засобу комунікації.  

Мета проведення таких заходів – узагальнення й перевірка знань, умінь 

та навичок у передбачених програмою видах діяльності, після опанування 

відповідного її розділу. Змістовна й цікава форма проведення тематичного свята 

сприяє розвитку лінгвістичної та соціокультурної компетенції вихованців, 

розширенню їхнього світогляду, підвищенню мотивації щодо вивчення 

англійської мови. Також у період його підготовки й проведення значно 

розвиваються креативні здібності дітей, формуються навички колективної 

роботи. 

 

№ 
Тематична 

ситуація 

Назва 

тематичної 

інформаційно-

ігрової програми 

Назви команд 
Творчий конкурс – 

домашнє завдання 

1. Clothes «It’s time to get 

dressed» 

1. Buttons 

2. Zippers 

3. Patches 

Конкурс поробок «Спідниця, 

виконана з будь-якого 

матеріалу, окрім тканини» 

2. Work and 

professions 

«All professions 

are important» 

1. Builders 

2. Farmers 

3. Doctors 

Конкурс-фантазія «Ким я 

стану, коли виросту» 

3. Books and 

literature 

«Bookland» 1. Cinderella  

2. Red Riding 

Hood 

3. Pinocchio  

Конкурс-фантазія «Оживи 

англійську літеру» 

4. Ecology «3 R’s: reduce, 

recycle, reuse» 

1. Herbicides  

2. Pesticides 

3. Nitrates 

Конкурс проектів «Врятуємо 

нашу планету» 

5. Nature  «Four lovely 

seasons» 

1. Spring 

2. Summer 

3. Autumn 

4. Winter 

Конкурс малюнка «П’ята 

пора року» 

6. Food «I like food» 1. Mars  

2. Sneakers 

3. Bounty 

Конкурс поробок, 

виготовлених лише з 

продуктів харчування 

7. School «Live and learn» 1. Exclamation 

Mark 

2. Question Mark 

3. Comma 

Конкурс пародій «Ох, вже це 

наш педагог зі своєю 

англійською мовою» 
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8. Animals «Such an 

interesting world 

of animals» 

1. Sharks 

2. Lions 

3. Bugs 

Конкурс малюнка-фантазія 

«Тварина на Луні» 

 

 

9. House «The house that 

Jack built» 

1. The ground 

floor 

2. The first floor 

3. The second 

floor 

Конкурс поробок 

«Найоригінальніший 

будиночок» 

10. Time «Time is gliding 

fast away» 

1. Present 

2. Past 

3. Future 

Конкурс поробок 

«Найоригінальніший 

годинник» 

11. Travelling «We go, go, go 

from here to there» 

1. Drivers 

2. Passengers 

3. Pedestrians  

Конкурс рекламних проектів 

«Їдемо до …» 

12. Great Britain «Welcome to Great 

Britain» 

1. Scottish 

2. Welsh 

3. Irish 

Конкурс стінгазет «Ласкаво 

просимо до Великої 

Британії» 

13. The USA «Welcome to the 

USA» 

1. Cowboys 

2. Pilgrims 

3. Indians 

Конкурс поробок 

«Найоригінальніший прапор 

США» 

14.  Hobby «A hobby a day 

keeps the doldrums 

away» 

1. Collectors 

2. Readers 

3. Sportsmen 

Конкурс-презентація  

«Моє хобі» 

15. Games and 

sport 

«Citius, altius, 

fortius!» 

1. Fans 

2. Trainers 

3. Athletes  

Конкурс ігор  

«Найцікавіша гра» 

16. English and 

American 

holidays 

«Hurray to the 

holiday» 

1. Easter Bunny 

2. Santa Claus 

3. Jack-o’-lantern 

Конкурс поробок 

«Найліпший подарунок до 

свята» 

17. Маn. Family «What are little 

boys and girls  

made of?» 

1. Chubby lads 

2. Terrors 

3. Merry fellows 

Конкурс-презентація  

«Моє ім’я» 

 

Додаток 5 

 

Інструкція з техніки безпеки під час проведення занять у кабінеті 

гуртка англійської мови 

 До занять допускаються діти, які прослухали інструктаж з питань 

охорони праці й техніки безпеки для вихованців. 

 Заняття проводяться тільки під постійним наглядом керівника гуртка. 

Керівник гуртка несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я 

вихованців під час освітнього процесу. 

 Заняття проводяться у чистому, добре провітреному приміщенні. 

Освітлення кабінету має відповідати санітарно-гігієнічним нормам. 

 Вихованці зобов’язані заходити в кабінет у змінному взутті. 
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 Вихованці повинні бути розміщені у навчальній аудиторії з урахуванням 

їхніх особливостей здоров’я. 

 Вихованці мають дотримуватися загальних норм безпечної поведінки. 

 Без дозволу керівника гуртка вихованцям забороняється користуватися 

будь-яким обладнанням, приладдям. 

 Кожен вихованець несе відповідальність за своє робоче місце, цілісність 

обладнання, яке є в кабінеті.  

 

Додаток 6 

 

Матеріально-технічне забезпечення гуртка англійської мови 

 

№ Назва обладнання Кількість  

1. Стенд «Куточок «ENGLISH»«  1 шт. 

2. Стіл для вихованців 5 шт. 

3. Стілець для вихованців 10 шт. 

4. Стіл для керівника гуртка 1 шт. 

5. Стілець для керівника гуртка 1 шт. 

6. Вішалка для одягу з дзеркалом та тумбою 1 шт. 

7. Шафа  3 шт. 

8. Тумба  1шт. 

9. Мультимедійна система (сенсорна дошка-екран; проектор; ноутбук)  1 шт. 

10. Колонки  1 пара 

11. Дошка 1 шт. 

12. Наочне приладдя в наявності 

13. Навчальна література в наявності 

14. Методична література в наявності 

 

Додаток 7 

 

Розшифрування скорочень та назв груп у гуртку англійської мови 

 

B. Beginner початковий курс 

E. Elementary базовий курс 

P. Pre-Intermediate курс для продовжуючих 

I. Intermediate курс для середнього рівня 

U. Upper- Intermediate просунутий курс 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ДОПИТЛИВІ РОЗУМНИКИ» 

1 рік навчання 

 

Сидор Марія Русланівна 

Львівський міський  

координаційно-методичний центр 

 «Галицьке юнацтво» 

м.Львів 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Ввічливість та вихованість, що разом складають культуру поведінки 

людини є не менш важливими ніж володіння науками та професією. Невід’ємним 

атрибутом сучасного суспільства є вихована та всебічно розвинена людина. 

Пропагування таких засад у шкільному віці дають змогу підвищувати 

культурний рівень підростаючого покоління та країни загалом. Одним з 

найважливіших завдань школи сьогодні є створення оптимальних умов для 

всебічного гармонійного розвитку дітей, для морального та духовного 

відпочинку у синтезі з отриманням нових знань. 

Для виховання свідомої та всебічного вихованої людини потрібно уміло 

синтезувати знання з різних галузей знань вже у молодшому шкільному віці за 

допомогою різних методів. Наскрізна методика, яка є основою програми гуртка, 

як альтернативна форма позашкільного навчання та виховання, сприяє 

полегшеному засвоєнню. Програма гуртка «Допитливі розумники» спрямована 

на дітей, які хочуть активно розвивати творчий потенціал, екологічну свідомість, 

креативність та розвиватись у таких галузях як: географія, історія, біологія, 

екологія, зоологія. 

Програма гуртка передбачає всебічний розвиток школярів, заохочує до 

творчого розвитку особистості та пошуку себе. Це дає змогу розвинути таланти, 

нахили учнів до тих чи інших наук, патріотизм та любов до рідного краю.  

 Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості через вивчення географії, історії, біології; творчий розвиток 

вихованців, збагачення емоційно-естетичного досвіду, створення умов для 

всебічного розвитку дітей, виховання патріотизму. 

Основні завдання програми полягають у формуванні таких 

компетентностей: 

- пізнавальні:; поглиблення знань, умінь і навичок з окремих предметів; 

формування зацікавленості у пошуковій та дослідницькій роботі; популяризації 
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екологічної та географічної наук; виховання ораторських здібностей; виховання 

екологічної свідомості та фінансової грамотності; 

- практичні: вміння орієнтуватись на карті світу, формування мовної 

культури та збільшення словникового запасу, засвоєння географічної, 

біологічної, екологічної, історичної термінології, формування досвіду 

екологічно-компетентної взаємодії з довкіллям, вміння складати порівняльні 

таблиці та асоціативні кущі; 

- творчі: розвиток творчих здібностей, уяви та креативності, образного та 

просторового мислення, пам’яті, вміння висловлювати свою думку; 

- соціальні: здатність до командної праці, соціальної активності, 

свідомого ставлення до культури, поваги до людей, власної відповідальності за 

стан довкілля, формування працелюбства, відповідальності, посидючості, 

акуратності, наполегливості, самостійності, виховання доброзичливості та 

людяності, виховання любові до рідного краю 

Програма гуртка розрахована на роботу з учнями 2-4 класів протягом 1 

року. Кількісний склад групи – 15 осіб. 

Рівень навчання: основний. 

На опрацювання навчального матеріалу відводиться така кількість годин: 

- основний рівень (1 рік ) – 144 години (4 години на тиждень). 

Головний принцип – добровільність участі у діяльності гуртка та 

необмеженість у віці учасників ( у вищезгаданих вікових рамках). Подана 

послідовність тем програми враховує рівень підготовки, вік, інтереси та 

захоплення вихованців.  

Навчальна програма передбачає поєднання теоретичних та практичних 

завдань. На заняттях гуртка використовуються різноманітні форми (урок, 

екскурсія тощо) та методи навчання: пояснювально-ілюстративні (розповідь, 

пояснення, бесіда, презентація, ілюстрація, відео), репродуктивні 

(відтворювальні), тренінгові (розвиток вмінь та навичок), дискусійні. 

Перевірка набутих знань здійснюється під час практичних занять у вигляді 

розвиваючих та пізнавальних ігор, розумового штурму, бліц опитувань, 

командних змагань, вікторин, індивідуальних завдань, кросвордів та ребусів, 

творчих завдань, участі у конкурсах. 

На заняттях використовуються довідники, книжки, посібники, 

картографічний матеріал, роздавальний матеріал. 

Керівник гуртка може змінювати розподіл навчального часу: розподіл 

годин за темами – орієнтований. Також можливе внесення змін до порядку і 

змісту тем залежно від інтересів вихованців. 
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Початковий рівень 

(Допитливі розумники) 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 2 4 

2 Цікава географія. 24 12 36 

3 Астрономія.  4 2 6 

4 Екологія. 24 10 34 

5 Історія життя. 3 3 6 

6 Цікава зоологія. 16 18 34 

7 Види професій 4 8 12 

8 Екологія свідомості: людяність, 

ввічливість, патріотизм, традиції. 

6 4 10 

9 Підсумок 1 1 2 

 Разом  84 60 144 

 

ЗМІСТ ПРОРМИ 

(основний рівень) 

1. ВСТУП (2 год) 

Теоретична частина. Знайомство дітей із завданнями,змістом гуртка та 

особливістю діяльності. Визначення актуальності гуртка та практичного 

значення у житті кожної людини. Правила безпеки життєдіяльності і поведінки 

у навчальному закладі та безпосередньо на заняттях гуртка, правила безпеки при 

виконанні майбутніх практичних робіт, під час екскурсій. 

Практична частина. Очікування вихованців від вивчення курсу. 

2. ЦІКАВА ГЕОГРАФІЯ (36 год)  

2.1. Географія. Особливості та гілки (4 год) 

Теоретична частина. Формування первинних знань, навичок та уявлень 

про географію та навколишнє середовище. Особливості фізичної та суспільної 

географії, картографії. Оболонки землі. Частини світу. Материки та океани.  

Практична частина. Вивчення карти світу, розвиток геопросторової 

орієнтації. Робота з картою: «Частини світу», «Материки та океани». Глобус. 

Асоціативний кущ: «Оболонки землі». Прослуховування пісні: «Урок географії» 

(Г. Желуденко). Перегляд відео: «Про географію» (Л. Лагода). Виготовлення 

лепбуку: «Оболонки землі». 
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2.2. Атмосфера (9 год) 

Теоретична частина. Поняття та значення атмосфери. Будова атмосфери. 

Погода та її складові. Пори року. Клімат. Проблеми забруднення атмосфери та 

шляхи їх вирішення.  

Практична частина. Складання таблиці та малюнка-схеми: «Будова 

атмосфери». Аплікація: «Погода». Складання таблиці: «Види хмар», «Сила 

вітру». Обговорення («мозковий штурм») на теми: «Користь та шкода вітру», 

«Користь та шкода опадів». Обговорення на тему: «Моя улюблена пора року». 

Робота з картою: «Клімат на землі». Експеримент: оберт планети навколо сонця 

(зміна дня і ночі, пір року). Перегляд мультфільму: «Фіксики: Глобус».  

2.3. Гідросфера (9 год) 

Теоретична частина. Поняття гідросфери та її частини. Світовий океан. 

Проблеми гідросфери та способи їх вирішення. Морська та прісна вода. 

Льодовики.  

Практична частина. Складання таблиці : «Частини гідросфери». Робота з 

картою. Складання порівняльної схеми: «Світовий океан», «Океан, море, озеро, 

річка». Перегляд відео: « Наскільки великим є океан».  

2.4. Літосфера (8 год) 

Теоретична частина. Поняття літосфери. Земна кора. Геологічна будова 

Землі. Поняття та роль ґрунту.  

Практична частина. Малювання малюнку «Геологічна будова Землі». 

Експеримент: «Рух літосферних плит». Перегляд відео: «Що трапляється з 

ґрунтом? І чому це важливо!».  

2.5. Біосфера (8 год) 

Теоретична частина. Загальна характеристика біосфери. Взаємодія з 

іншими оболонками Землі. Вплив людини на біосферу. Проблеми біосфери.  

Практична частина. Складання малюнка-схеми: «Взаємодія біосфери з 

оболонками Землі», «Точки дотику». Екскурсія до парку з метою вивчення теми: 

«Вплив людини на біосферу». Дослідницько-пошукова робота на тему: «Я бачу 

проблеми біосфери». Створення стін-газети: «Правила спільного життя людини 

з живими істотами».  

3. АСТРОНОМІЯ (6 год) 

3.1. Астрономія – наука про космос(2 год) 

Теоретична частина. Поняття астрономії. Небесні тіла: зірки та планети, 

галактики. Масштаби Всесвіту. Астрономи.  

Практична частина. Ліплення з пластиліну моделі Всесвіту. Гра 

(асоціативний кущ) на теми: «Космос», «Астрономія». Обговорення на тему: 
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«Яким я бачу космос». Складання таблиці: найважливіші космічні дослідження 

та астрономи. Виготовлення аплікації: «Космонавт». 

3.2. Сонячна система (4 год) 

Теоретична частина. Поняття Сонячної системи. Планети Сонячної 

системи. Сонце та його роль для життя на Землі.  

Практична частина. Перегляд відео: «Планети Сонячної системи. Цікаві 

факти про планети. Дітям про планети». Виготовлення лепбуку «Сонячна 

система». Виготовлення проекту макету «Планети Сонячної системи» – для 

шкільної виставки. Складання порівняльної таблиці-схеми: «Розміри планет: від 

гігантів до карликів» та ліплення з пластиліну планет. Складання асоціативного 

куща: «Що дає нам Сонце?». Обговорення на тему: «Якщо б не було Сонця». 

4. ЕКОЛОГІЯ (34 год) 

4.1. Екологія та її історія. Екологічні організації.(2 год) 

Теоретична частина. Поняття екологія. Як і чому виникла екологія. 

Формування екологічної свідомості та мислення. Для чого нам екологічне 

мислення? Перелік організацій які займаються екологічними питаннями. 

Практична частина. Перегляд мультфільму «ВОЛЛ-І», обговорення. 

Розвиваюча гра: екологічна таблиця (зроби свій вибір). Малюнок: «Людина 

екологічно свідома – щаслива». Перегляд слайдів із переліком екологічних 

організацій, бесіда щодо впливу тих чи інших організацій на довкілля.  

4.2. Екологічні дати та події (2год) 

Теоретична частина. Що таке екологічний календар. Найважливіші 

екологічні дати та події.  

Практична частина. Формування відривного календаря. Малювання 

титульної сторінки календаря на тему «Планета в обіймах дерев». Заповнення 

календаря найважливішими екологічними датами та подіями.  

4.3. Екологічні проблеми (20 год) 

4.3.1. Класифікація екологічних проблем (2 год) 

Теоретична частина. Поняття екологічної проблеми. Класифікація 

екологічних проблем. 

Практична частина. Заповнення таблиці: «Класифікація екологічних 

проблем». Створення лепбуку: «Найважливіші екологічні проблеми». 

Формування еко-плану реальних дій для покращення екологічної ситуації.  

4.3.2. Атмосфері екологічні проблеми (4 год) 

Теоретична частина. Роль повітря для живих організмів. Якість повітря. 

Смог, лісові пожежі, пилові бурі, техногенні забруднювачі повітря, вирубування 

лісів. Необхідні заходи для покращення стану атмосфери. 
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Практична частина. Обговорення («мозковий штурм») на тему: «Як 

забруднене повітря впливає на здоров’я людей». Виготовлення стінгазети : 

«Екологічні проблеми атмосфери». Перегляд відео: «Повітря. Відео для дітей». 

Досліди: «Я чую рух повітря», «Повітря у воді», «Повітря у поліетиленовому 

пакеті». Колективна робота-дослід «Де чистіше повітря: парк, зупинка 

транспорту, дім» (за допомогою клейкої стрічки). Формування схеми: «Дії на 

покращення стану повітря». Дихальні вправи: «Я відчуваю повітря». 

4.3.3. Водні екологічні проблеми (4 год) 

Теоретична частина. Важливість води для життя. Забруднення морів, 

океанів, рік, підземних вод. Нераціональне використання водних ресурсів.  

Практична частина. Перегляд відео: «Корисні підказки. Вода». 

(Телеканал ПЛЮСПЛЮС). Перегляд соціального ролика: «Пластиковий океан: 

як врятувати моря від сміття» та обговорення. Творча робота (об’ємна аплікація) 

: «Кит видихає сміттям». Малювання схеми: «Нераціональне використання 

води». Завдання-гра: «Я – контролер раціонального використання води в себе в 

дома». Командна робота: малювання плакату «Поради з водозбереження». 

4.3.4. Ґрунтові та біотичні екологічні проблеми (2 год) 

Теоретична частина. Забруднення ґрунтів. Проблеми. Втрати ґрунту. 

Заходи з охорони. Поняття запустинювання. Зменшення рослинності.  

Практична частина. Малювання схеми-впливу стану ґрунтів на живу 

природу. Висадка рослин, подальший догляд. Малювання зображення: «Як 

втрачається грунт». Прогулянка районом проживання з метою виявлення втрати 

ґрунтів під забудову тощо.  

4.3.5. Найважливіші екологічні проблеми України (4год) 

Теоретична частина. Визначення найважливіших екологічних проблем 

України та шляхи вирішення. Чорнобильська катастрофа.  

Практична частина. Виставка творчих робіт гуртківців: «Збережи планету 

– збережи Україну». Схема: «Виготовлення паперу». Збір макулатури. Участь в 

акції: «Подаруй дереву колечко». Обговорення та адаптація до власного 

повсякденного життя теми «Живи екологічно».  

4.4. Відходи (2 год)  

Теоретична частина. Види відходів.. Сортування відходів. Раціональне 

споживання. Небезпечні відходи та їх утилізація. Періоди розкладу сміття.  

Практична частина. Дослідження: «Сміття у домі» ( кількість, склад 

відходів). Складання таблиці: «Друге життя сміття». Мозковий штурм: 

«Використовуй повторно». Дидактична гра: «Сортуємо сміття». Настільна гра: 

«Екомемо». Схема розкладу сміття. Дослід з розкладання відходів на 
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пришкільній території. Виготовлення урн для сортування сміття у класах та в 

дома. Формування схеми небезпечних відходів та місць їх утилізації у місті.  

4.5. Природоохоронні та заповідні території України: види, мета, 

завдання. (2 год) 

Теоретична частина. Біосферні заповідники. Природні заповідники. 

Національні природні парки. Ботанічні сади. Дендрологічні парки. Зоологічні 

парки.  

Практична частина. Формування ілюстрованої схема: «Природоохоронні 

об’єкти» . Гра: «Третій зайвий» . Перегляд відео: «Асканія Нова», парк 

«Софіївка», «Зоопарки України» – обговорення. Екскурсія до місцевого 

природоохоронного об’єкта. 

5. ІСТОРІЯ ЖИТТЯ (6 год) 

5.1. Утворення Землі (2 год) 

Теоретична частина. Великий вибух. Зміни на поверхні Землі.  

Практична частина. Формування книжечки «Історія життя». Ілюстрації 

«Порожнеча», «Вибух», «Галактики». Ліплення моделі Землі на різних 

історичних етапах.  

5.2. Зародження життя (2 год) 

Теоретична частина. Життя у воді. Наземні рослини та тварини. Амфібії. 

Рептилії. Юрський період. Формування сучасного вигляду Землі (континенти, 

океани). Ссавці. 

Практична частина. Формування геохронологічної шкали. Ланцюжок 

еволюції життя на Землі.  

5.3. Людина розумна (2 год) 

Теоретична частина. Homo sapiens. Створення світу.  

Практична частина. Лепбук: «Створення світу» . Обговорення: «Чим 

відрізняється людина розумна від усіх інших живих організмів».  

6. ЦІКАВА ЗООЛОГІЯ (34 год) 

6.1. Теріологія (10 год) 

Теоретична частина. Ссавці, сумчасті, плацентарні – загальна 

характеристика. Географія поширення. Загрози у сучасному світі.  

Практична частина. Перегляд відео: «Клас Ссавці». Гра: «Хто я?». 

Заповнення карти світу – тварини на материках. Схема: «Хто такий ендемік?». 

Пізнавальна гра: «Відгадай тварину за описом». Складання порівняльної 

таблиці: «Сумчасті-плацентарні». Формування плакату: «Що загрожує ссавцям». 

Театральний виступ: «Чому цирк за участі тварин – поганий?». Дискусія на тему: 

«Зоопарки: плюси та мінуси». 
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6.2. Орнітологія (6 год) 

Теоретична частина. Загальна характеристика птахів. Пересування птахів. 

Міграції. Значення в природі та житті людини. Охорона птахів.  

Практична частина. Ілюстрація: «Будова типового птаха». Дослід: 

«Особливості пір’я». Перегляд відео: «Чому деякі птахи не можуть літати», 

«Птахи України». Гра: «Голос птаха», «Пташине меморі». Таблиця: «Птахи у 

житті людини». Дослід: «Біологічний годинник». Руханка: «Види пташиних 

польотів». Майстер-клас з виготовлення годівнички. Екскурсія до парку: 

«Нагодуй птахів». Дослідницька робота: «Птахи біля мене». 

6.3. Герпетологія (4 год) 

Теоретична частина. Загальна характеристика плазунів та амфібій. Перші 

тварини на землі. Еволюція. Спосіб життя. Поширення та умови проживання. 

Значення для природи та людини. 

Практична частина. Перегляд відео: «Земноводні та плазуни», 

обговорення. Порівняльна таблиця: «Амфібії-Рептилії». Обговорення 

геохронологічної шкали. Екскурсія у зоологічний музей. Схема-пам’ятка: 

«Небезпечні рептилії та амфібії України». Гра-руханка: « Засоби захисту 

плазунів». Ліплення: крокодил. Схема: «Значення для людини». Майстер-клас: 

«Крокодил-пружинка». Гра-доміно: «Усі плазуни». Дослідницько-пошукова 

робота: «Плазуни яких я бачив». 

6.4. Іхтіологія (8 год) 

Теоретична частина. Загальна характеристика риб. Планктон, нектон, 

бентос. Екологія риб. Значення риб. Найбільші риби світу. Морські ссавці. 

Географія поширення риб. 

Практична частина. Творча робота в техніці мозаїка: «Рибка». Перегляд 

та обговорення відео: «Хто такі риби?». Схема: «Особливості будови тіла риб». 

Ілюстрована схема: «Планктон, нектон, бентос». Гра: «Планктон, нектон, 

бентос». Майстер-клас: «Виготовлення сухого акваріума». Бесіда: «Чому 

морські ссавці – не риби?». Порівняльна таблиця: «Морські ссавці та риби». 

Заповнення географічної карти: «Морські ссавці – поширення». Порівняльна 

схема: «Розмір риб та морських ссавців». Трофічний ланцюг океану. Робота з 

географічною картою: «Риби у світовому океані». 

6.5. Ентомологія (6 год)  

Теоретична частина. Загальна характеристика комах. Безкрилі та крилаті 

комахи. Зовнішня будова комах. Поширеність та місця проживання. Значення у 

житті людини. 

Практична частина. Порівняльна таблиця: «Безкрилі та крилаті комахи». 

Загальний план зовнішньої будови комах на довільному прикладі. Робота за 
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географічною картою: «Де живуть комахи». Бесіда: «Ендемік Антарктиди». 

Схема: «Комахи живуть всюди – земля, грунт, повітря, вода». Стінгазета: 

«Вимирання комах – загроза життю». Дискусія: «Добрі та погані комахи». Гра-

меморі: «Пара для комахи». 

7. ВИДИ ПРОФЕСІЙ (12 год) 

Теоретична частина. Поняття та види професій. Застарілі професії. 

Медичні професії. Рятувальники. Юридичні професії. Фінансові професії. 

Педагогічні професії. Професії сфери послуг. Професії в ІТ. Кулінарні професії. 

Морські професії. Залізничні професії. Інші професії. 

Практична частина. Перегляд відео: «Професії для дітей». Театральний 

виступ: «Застарілі професії». Зустріч з представником медичної сфери, бесіда, 

презентація професії. Практика першої медичної допомоги. Пізнавальна гра: «Я 

– лікар». Екскурсія до пожежної частини. Схема: «Небезпека у роботі 

рятувальників». Гра: «Будь мудрим суддею». Виховання фінансової грамотності. 

Гра: «Різниця між хочу і треба». Дискусія: «Раціональне використання грошей». 

Гра: «Я – педагог». Самостійно-пошукова робота: «Як педагогу зацікавити 

учня?». Зустріч з працівниками сфери послуг, майстер-клас. Самостійна робота: 

«Я – кулінар». Руханка: «Машиніст», «Капітан корабля». Стінгазета: «Професії». 

Виставка творчих робіт: «Професія мрії». Театральний виступ: «Особливості 

різних професій». Гра: «Хто я?». проведення вікторини: «Тварини світу».  

8. ЕКОЛОГІЯ СВІДОМОСТІ: людяність, ввічливість, патріотизм, 

традиції (10 год) 

8.1. Людяність та ввічливість (2 год) 

Теоретична частина. Поняття «гуманності» та «ввічливості». Роль 

гуманності у формуванні особистості. Роль ввічливості у житті людини.  

Практична частина. Практика техніки ввічливого поводження. Схема: 

«Мовний етикет». Практика: «Столовий етикет». Організація дня ввічливості у 

школі. Гра: «Ввічливі слова у долоньці». Перегляд та обговорення відео: 

«Ввічливі слова». Порівняльна схема: «Ввічлива та неввічлива поведінка» 

8.2. Патріотизм (4 год) 

Теоретична частина. Поняття «патріотизму». Прояв патріотизму. День 

незалежності України та інші важливі дати і події. 

Практична частина. Гімн України, герб та тризуб – малювання та 

співання. Майстер-клас: «Україна у вишиванках». Виготовлення листівок для 

воїнів АТО. Екскурсія до місцевих пам’ятників присвячених борцям за 

національну ідею, патріотам країни. Формування календаря-пам’ятки: 

«Найважливіші події в історії країни». Відтворення «живого ланцюга». 
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8.3. Теоретична частина. Українські традиції. Роль традицій у житті 

людини, сім’ї та країни. Традиції народів світу. 

Практична частина. Самостійно-пошукова робота: «Традиції мого роду», 

«Родове дерево». Обговорення: «Для чого мені родове дерево?». Гра: «Відгадай 

свято по традиції». Обговорення: «Традиції народів світу». Дискусія: «Традиції 

та звичаї: дотримуватись чи забути?»/ Виготовлення фотоколажу. 

9. ПІДСУМОК (2 год) 

Теоретична частина. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу, 

перевірка здобутих знань. 

Практична частина. Вікторина: «Я – допитливий розумник». Змагання: 

«Найкращий розумник». 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати:  

- Частини світу, материки та океани; 

- Значення атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери; 

- Будову атмосфери, гідросфери, літосфери та біосфери; 

- Складові Сонячної системи; 

- Основи та принципи екології; 

- Види екологічних організацій; 

- Класифікацію екологічних проблем; 

- Види відходів; 

- Періоди розкладу відходів; 

- Як утворилась Земля; 

- Загальну характеристику ссавців, птахів, плазунів, комах, риб; 

- Ареали поширення тварин; 

- Види професій та їх специфіку; 

- Основи ввічливості, гуманності та патріотизму. 

Вихованці мають вміти: 

- Орієнтуватись на географічній карті світу; 

- Розрізняти оболонки землі; 

- Позначати на карті океани та материки; 

- Впорядковувати планети Сонячної системи; 

- Визначати вид екологічної проблеми; 

- Сортувати відходи; 

- Розрізняти природоохоронні та заповідні території; 

- Орієнтуватись у геохронологічній шкалі; 

- Складати послідовність еволюції життя на Землі; 
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- Позначати на карті місця проживання тварин; 

- Застосовувати техніки ввічливого поводження: 

- Застосовувати набуті знання для збереження тваринного світу та 

охорони довкілля; 

- Складати порівняльні таблиці, схеми 

Вихованці мають набути досвід: 

- Екологічно свідомої поведінки; 

- Раціонального використання природних ресурсів; 

- Помірної споживчої поведінки; 

- Сортування сміття та правильної утилізації небезпечних відводів 

- Гуманного ставлення до тварин; 

- Вибору напрямків захоплень задля здобуття в подальшому професії; 

- Ввічливого та гуманного відношення до оточуючих; 
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9660233558
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
http://astro.lnu.edu.ua/astro/bukvy/z1.pdf
http://astro.lnu.edu.ua/astro
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/966613263X
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/966613263X
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D1%96%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://web.archive.org/web/20161123091951/http:/old.lnu.edu.ua/publish/astro/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

«РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ТЕАТР» 

 

Туманян Тетяна Сергіївна,  

Усенко Людмила Миколаївна 

Загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ст. 

КЗВО «Хортицька національна  

навчально-реабілітаційна академія»  

м.Запоріжжя 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Анотація до роботи 

Програму розроблено з урахуванням законів України «Про освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про інклюзивну 

освіту» (від 23.05.2017 № 6437), на підставі Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 

https://web.archive.org/web/20180619190047/http:/ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1563/1/%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9660811275
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9660811275
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789667906832
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9789667906832
http://nmcbook.com.ua/wp-content/uploads/2018/01/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%86%D1%85%D1%82%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F.pdf
http://leksika.com.ua/12511224/ure/gerpetologiya
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%97
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22.05.2012 № 615) та відповідно до положень «Концепції Нової української 

школи» (2016 р.). При цьому враховані Основні орієнтири національно-

патріотичного виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Театр – це синтезований вид мистецтва, де особистість занурюється в світ 

літератури, музики, живопису, хореографії, вокалу. Ці складові сприяють 

фізичній та соціальній реабілітації дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку. 

Актуальність навчальної програми пов’язана із запровадженням 

інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в загальноосвітніх та 

позашкільних закладах освіти. Особливої уваги у вирішенні проблем 

позашкільної освіти набувають питання впровадження інклюзії, як інновації, що 

сприяє успішній соціалізації дітей та молоді із особливостями психофізичного 

розвитку. Театр є засобом морального та естетичного виховання людини. 

Театральне мистецтво виступає як невичерпне джерело гуманізму, пізнання, 

творчого спілкування. Реабілітаційний театр розглядається як засіб розвитку 

особистості учня. 

Новизна програми. Відмінною ознакою навчальної програми є інтеграція 

мистецтвознавчої складової із реабілітаційним компонентом. На підставі 

особистісно-зорієнтованого підходу ключові компетентності, визначені у 

навчальній програмі, забезпечують успішну самореалізацію в соціумі дітям та 

молоді з особливостями психофізичного розвитку. 

Оригінальність програми полягає в ексклюзивному застосуванні 

театрального мистецтва в якості засобу реабілітації та соціалізації особистості 

учнів із особливостями психофізичного розвитку, формуванні їхньої 

самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, патріотичного 

стилю мислення та поведінки, творчих здібностей, життєзабезпечувальних 

навичок, здатності до саморозвитку й самоосвіти в умовах глобальних змін і 

викликів. Програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, 

діяльнісного та компетентнісного підходів. 

Мета – формування та розвиток ключових компетентностей, які дозволять 

мати стійку життєву позицію і стати конкурентоспроможними та успішними в 

житті засобами театрального мистецтва у дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку. 

Завдання програми: 

Формування ключових компетентностей: 

- сформувати практичну компетентність, зміст якої полягає у набутті 

певних навичок володіння словом, позбавлення від фізичних та психологічних 
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затисків, імпровізація, внутрішній стрижень, витривалість, розширення 

світогляду; 

- сформувати пізнавальну компетентність, яка полягає в опануванні основ 

театрального мистецтва, оволодінні термінологією; в набутті здатності ставити 

перед собою цілі й досягати їх, розвиток допитливості і спостережливості, 

готовності до інновацій; 

- забезпечити творчий розвиток вихованців засобами реабілітації 

театральним мистецтвом, сформувати здатність генерувати ідеї та ініціативи; 

- допомогти набути соціальний досвід, який полягає у вмінні вільно 

виступати перед аудиторією, бути впевненим у собі, стійко долати труднощі 

різного характеру, працювати в колективі та створювати гармонійну атмосферу 

навколо себе, вибудовувати власну траєкторію розвитку впродовж життя. 

 

ЗМІСТОВНА ЧАСТИНА 

Програма початкового рівні навчання передбачає формування навичок 

театрального мистецтва, сценічної постави; розвиток здатності до виконання 

вправ на координацію рухів. У результаті відвідування занять на цьому рівні у 

вихованців розвивається чуттєве сприйняття свого «Я» та навколишньої 

дійсності, що в подальшому допомагає почуватися впевненими у своїх силах. 

Програма основного рівня навчання спрямовує діяльність колективу на 

розвиток практичних акторських навичок, які, в подальшому, допомагають 

вихованцям реалізуватися у соціумі, виявити та розвинути свої таланти. На 

цьому етапі вихованці свідомо виконують вправи, за допомогою викладачів 

створюють власну траєкторію фізичної та соціальної реабілітації. Результатами 

навчання даного рівня є сценічна взаємодія і співпраця з партнером, володіння 

голосом та тілом, розвиток імпровізаційних навичок, що допомагає легко долати 

труднощі різного характеру та знаходити креативні рішення у різноманітних 

життєвих ситуаціях. 

Програма вищого рівня навчання передбачає удосконалення набутих 

компетентностей, поглиблення вже отриманих знань та умінь вихованців із 

подальшою орієнтацією на професійну підготовку. Результатом навчання 

вищого рівня є закріплення знань і навичок з основних дисциплін, вільне 

володіння театральною термінологією, участь у демонстрації вистав, постійно 

діючого репертуару та готовність до подальшого саморозвитку. 

Навчальна програма реалізується у художньому колективі 

реабілітаційного театру «Інклюзив» та спрямована на вихованців віком від 10 до 

17 років, адже саме в цей період головними завданнями є формування відчуття 

незалежності й усвідомлення власного «Я», власних цінностей і моделей 
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поведінки. Театральне мистецтво допомагає підліткам набути високого рівня 

соціалізації та життєтворчої компетентності. 

Програма передбачає навчання вихованців у групах початкового, 

основного та вищого рівнів відповідно за кількістю годин: 

- початковий рівень – 152год. (4 год. на тиждень); 

- основний рівень – 190 год. (5 год. на тиждень); 

- вищий рівень – 190 год. (5 год. на тиждень). 

Всі складові театрального мистецтва сприяють фізичній та соціальній 

реабілітації дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку, тому 

навчальна програма включає такі напрямки: «Історія театру»; «Історія музики»; 

«Історія костюму та грим»; «Акторська майстерність»; «Сценічна мова»; 

«Вокал»; «Сольфеджіо»; «Інструментальна музика» (фортепіано, барабани, 

гітара, та інші інструменти за вибором вихованця); «Ритміка»; «Хореографія» та 

«Сценічний рух». 

Інтегрований зміст програми дозволяє забезпечити розумну організацію 

дозвілля дітей – середовища їхньої життєдіяльності, у якому дитина реально 

може себе проявляти як суб’єкт діяльності в різних статусах, ролях, у 

індивідуальній і колективній, виконавській та творчій діяльності, як особистість 

зі своєю соціальною, громадянською позицією. Використання потенціалу 

інтегрованої програми забезпечує високий рівень взаємодії як у закладі, так і 

поза ним за рахунок інтеграції можливостей шкільної та позашкільної освіти. 

Навчання за програмою здійснюється з використанням особистісно-

зорієнтованого підходу та з урахуванням вікових особливостей дітей. 

 

Методичне забезпечення навчальної програми: 

Технологія реабілітації мистецтвом – це системно організований комплекс 

заходів, спрямованих на відновлення чи компенсацію порушених функцій 

організму та працездатності школярів, розвиток у них культурно-дозвіллєвих 

компетенцій у процесі різнопланової художньо-естетичної діяльності. Завдяки 

органічному об’єднанню в реабілітаційній програмі різних видів мистецтва 

досягається не тільки якісний стрибок культурного зростання особистості, але й 

розкриття її творчого потенціалу, що викликає виникнення цілого спектра 

позитивних емоцій. До головних реабілітаційних ефектів застосування даної 

технології можна віднести оптимізацію рухової активності школярів (цей аспект 

відновлення здоров’я особливо важливий для дітей з дитячим церебральним 

паралічем), формування в них більш адекватного ставлення до своєї хвороби 

(така переоцінка поглядів відбувається завдяки систематичному створенню 

педагогами ситуацій успіху, переживання яких веде до підвищення впевненості 
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дитини у своїх силах і можливостях), а також збільшення їх соціальної 

активності (через оволодіння новими соціальними ролями, моделювання 

певного позитивного образу та вживання в нього, розширення кола спілкування 

та якісне збагачення контактів дітей). 

Корекційні можливості реабілітаційної технології пов’язані з наданням 

дитині практично необмежених можливостей для самовираження і 

самореалізації в продуктах творчості, утвердженням і пізнанням свого «Я». 

Інтерес до результатів творчості з боку оточуючих, прийняття дітьми продуктів 

творчості підвищують їх самооцінку, ступінь самоприйняття і самоцінності. 

Технологія реабілітації мистецтвом ґрунтується на таких принципах: 

- комплексність і цілісність профілактичних і реабілітаційних заходів; 

- індивідуальний і диференційований підходи до навчання та реабілітації 

дитини (реалізуються через розробку та використання персоніфікованих 

програм розвитку особистості); 

- діагностичний підхід (глибока психолого-педагогічна та медико-

соціальна діагностика динаміки розвитку дітей); 

- врахування закономірностей розвитку, вікових та індивідуальних 

психофізичних особливостей дітей; 

- етапність, послідовність і наступність розвивальної та реабілітаційної 

роботи; 

- профілактичний підхід (раннє виявлення та корекція проблем у розвитку 

дітей); 

- оптимістична гіпотеза (орієнтація на позитивне у характері та поведінці 

дитини); 

- варіативність змісту та методів роботи. 

Види занять: колективні, групові, індивідуальні. 

Методи, засоби та прийоми передачі знань, умінь та навичок:  

- перцептивні методи (передача та прийняття інформації засобом органів 

почуттів); словесні (лекція, розповідь);  

- наочні; ілюстраційно-демонстраційні;  

- практичні (досвід, вправи, виконання практичних завдань, операцій, 

засвоєння технологій). 

Методи, засоби та прийоми моніторингу дитячого колективу:  

- самооцінка; 

- ведення літопису; 

- накопичення фотоматеріалів. 

Методи, засоби та прийоми стимулювання та мотивації дитячої 

діяльності:  
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- емоційні методи: заохочення, створення ситуації успіху, вільний вибір 

завдань;  

- пізнавальні методи: пізнавальний інтерес, виконання творчих завдань, 

розвивальна кооперація, «мозкова атака»; 

- вольові методи: навчальні вимоги, самооцінка діяльності та корекція, 

рефлексія поведінки, прогнозування діяльності; 

- соціальні методи: розвиток бажання бути корисним, створення ситуацій 

взаємодопомоги, пошук контактів та співпраці, зацікавленість у результатах, 

взаємоперевірка. 

Форми проведення занять: аукціон ідей, бенефіс, вернісаж, бесіда, зустріч 

із цікавою людиною, гра, сюжетно-рольова гра, ігрова програма, майстер-клас 

«мозковий штурм», презентація, бесіди, лекції, вправи, етюди, репетиції, 

відеоперегляди, читання, навчально-розвивальні вправи, вистави, перегляди та 

обговорення професійних вистав, фестивалі, концерти. 

Програма побудована по принципу індукції (від простішого до складного), 

у конструюванні її змісту використані системно-структурний і функціональний 

підходи. Організацію навчального матеріалу здійснено концентричним 

способом, який допускає повторне вивчення окремих розділів і тем як на одному, 

так і на різних рівнях навчання з розширенням та поглибленням змісту 

навчального матеріалу. Практична частина програми переважає над 

теоретичною, оскільки саме практичні заняття забезпечують краще засвоєння 

матеріалу, якісне набуття життєвого досвіду. 

 Навчальна програма пройшла апробацію впродовж 5 років, має високу 

технологічність та ефективність, забезпечує досягнення прогнозованих 

результатів. Програма є адаптованою. Відповідно до організаційно-педагогічних 

умов гуртка, групи, творчого об’єднання, можуть бути внесені зміни. 

Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре- 

тичних 

Прак-

тичних 
усього 

Вступ. 

Мета, завдання і зміст роботи колективу. Організаційні 

питання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як засіб 

психофізичної реабілітації 

Тема1.1. «Театр як засіб розкриття себе.» Самореалізація в 

колективі. 

Тема 1.2. Увага. 

10 14 24 
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Тема 1.3. Опорно-руховий апарат; усунення бар’єрів та 

затискань. 

Тема 1.4. Уява. 

Тема 1.5. Фантазія. Відмінності уяви та фантазії. 

Тема 1.6. Розвиток асоціативного мислення. 

Тема 1.7. Індивідуальні безсловесні етюди на вільну 

тематику. 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації та 

реабілітації 

Тема 2.1. Сценічна мова. Культура мови. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Орфоепія 

Тема 2.4. Розвиток вільного звучання 

10 12 22 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Значення розвитку рухового апарату як засобу 

фізичної реабілітації. 

Тема 3.2. Вправи для загального розвитку рухового 

апарату. Розминка, як ефективна вправа для розігріву 

м’язів. 

Тема 3.3. Удосконалення ходи та статури. 

Тема 3.4. Основні танцювальні позиції та положення.  

8 16 

24, 

з них  

4 год. 

резерв 

Розділ 4. Основи вокалу. Музика. Музичний супровід 

реабілітаційного процесу 

Тема 4.1. Музичний супровід у фізичній та соціальній 

реабілітації. 

Тема 4.2. Музична слухацька культура. 

Тема 4.3. Жанр, образ, засоби музичної виразності. 

Тема 4.4. Основи музичної грамоти. 

Тема 4.5. Специфіка співу. 

8 16 

24,  

з них  

4 год. 

резерв 

Розділ 5. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення 

ціннісного світогляду школярів засобами театральних 

постанов. 

4 8 12 

Розділ 6. Репетиційний період – час для 

самоствердження 
- 22 

22, 

з них 

2 год. 

резерв 

Розділ 7. Концертна діяльність як засіб самореалізації 

та соціалізації 
- 22 

22, 

з них 

2 год. 

резерв 

Підсумкове заняття. 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення активних 

вихованців. 

1 - 1 

Разом 42 110 152 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Мета, завдання і зміст роботи колективу. Організаційні питання. 

Правила поведінки. Техніка безпеки життєдіяльності. (1 год.) 

Теоретична частина: Залучення дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку в освітній процес засобами театрального мистецтва. 

Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив компонентів театрального 

мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. (1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. «Театр як засіб розкриття себе». Самореалізація в колективі (1 год.) 

Теоретична частина: Види сценічної діяльності; формування пізнавальної 

та практичної компетентностей засобами сценічної діяльності. (1 год.) 

Тема 1.2.Увага (3 год.) 

Теоретична частина: Важливість уваги у реабілітаційному процесі. Три 

кола уваги. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток уваги (2 год.) 

Тема 1.3. Опорно-руховий апарат; усунення бар’єрів та затискань. (5 год.) 

Теоретична частина: Складові опорно-рухового апарату. Здоровий опорно-

руховий апарат – запорука активної життєтворчості. Бережливе ставлення до 

свого організму.(1 год.) 

Практична частина: Вправи на збереження здоров’я опорно-рухового 

апарату. Вправи на усунення затискань та бар’єрів (психологічних і фізичних), 

які заважають розвитку життєвих компетентностей. (4 год.) 

Тема 1.4.Уява (3 год.) 

Теоретична частина: Важливість уяви на шляху формування творчої 

компетентності, саморозвитку успішної особистості. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток уяви, що допомагають вихованцям 

більш детально зануритися в різні атмосфери, завдяки чому вони отримують 

життєво необхідні навички пристосування та комфортного самопочуття у 

життєвих ситуаціях різного характеру. (2 год.) 

Тема 1.5. Фантазія. Відмінності уяви та фантазії (3 год.) 

Теоретична частина: Фантазії як джерело для генерування власних ідей. 

«Уява – те, що існує в реальному світі, а фантазія – те, чого немає, але можна 

придумати». Наукові відкриття, які на початку були лише фантазіями. Чітке 

відчуття реальності. (1 год.) 
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Практична частина: Вправи на розвиток фантазії, які формують у 

вихованців самоусвідомлення та впевненість у власних силах. (2 год.) 

Тема 1.6.Розвиток асоціативного мислення. (5 год.) 

Теоретична частина: Асоціація як реабілітаційний компонент.(3 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток асоціативного мислення (музика-

образ; колір-образ, рух-образ), завдяки яким вихованці виявляють свої 

психологічні особливості, розширюють світогляд. (2 год.) 

Тема 1.7. Індивідуальні безсловесні етюди на вільну тематику. (4 год.) 

Теоретична частина: Етюд як форма театралізації. Види етюдів. Етюд у 

якості засобу розкриття особистості. (2 год.) 

Практична частина: Робота над етюдами на вільну тематику. Сценічна 

діяльність як засіб самовираження та самоствердження. (2 год.) 

 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації та реабілітації (22 

год.) 

Тема 2.1.Сценічна мова. Культура мови. (6 год.) 

Теоретична частина: Значення тренування артикуляційного апарату в 

реабілітаційному процесі (4 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та 

вправи, що допомагають сформувати гарну та чітку вимову. Тренування групи 

м’язів, що відповідають за артикуляцію, як засіб профілактики захворювань 

горла (2 год.) 

Тема 2.2.Тренування дихального апарату. (8 год.) 

Теоретична частина: Значення тренування дихального апарату в 

реабілітаційному процесі. Позитивний вплив на серцево-судинну та дихальну 

системи (2 год.) 

Практична частина: Правила виконання вправ на тренування дихального 

апарату. Вправи на тренування дихального апарату, які збільшують життєву 

ємність легень, завдяки чому нормалізується тиск та загальне самопочуття, 

з’являється більше енергії та зміцнюється здоров’я. (6 год.) 

Тема 2.3. Орфоепія (2 год.) 

Теоретична частина: Орфоепія,її значення в мовленні. Правильна вимова – 

запорука успішного виступу.(1 год.) 

Практична частина: Вправи на запам’ятовування «в-у» (в кінці складів чи 

слова), «ч – тверда», «щ-шч», тощо, які формують у вихованців почуття 

впевненості при виступі перед аудиторією (1 год.) 

Тема 2.4.Розвиток вільного звучання. (6 год.) 
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Теоретична частина: Гучність звуку. Способи посилання звуку з різних 

положень до глядача як засіб формування впевненого самовираження та 

характеристика «внутрішнього стрижня» особистості (3 год.) 

Практична частина: Вправи на звучання (кидання звуків різними 

частинами тіла: плечима, руками, колінами, головою, тощо), які знімають 

напругу у вихованців та прибирають внутрішні та зовнішні затискання та бар’єри 

(3 год.) 

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного компоненту 

(24 год.) 

Тема 3.1.Значення розвитку рухового апарату як засобу фізичної реабілітації. (1 

год.) 

Теоретична частина: Руховий апарат, особливості його розвитку. 

Залучення дітей з обмеженими можливостями в освітній процес засобами 

хореографічного мистецтва (1 год.) 

Тема 3.2. Вправи для загального розвитку рухового апарату. Розминка, як 

ефективна вправа для розігріву м’язів. (9 год.) 

Теоретична частина: Методика проведення розминки, її значення для 

фізичного здоров’я людини. (2 год.) 

Практична частина: Вправи, спрямовані на загальний розвиток рухового 

апарату, які зміцнюють та покращують його роботу. Багаторазове повторення 

вправ для доведення до автоматизму правильного виконання рухів (7 год.): 

- вправи для шиї; 

- вправи для плечей; 

- вправи для зап’ясток і ліктів; 

- вправи для стегон; 

- вправи для колін; 

- вправи для гомілковостопних суглобів; 

- кроки по колу з витягнутим носком на 25 – марш; 

- на пів пальцях і п’ятах; 

- кроки з високо піднятими колінами (по-черзі); 

- крок з підскоком; 

- па-галопу боковий. 

Тема 3.3. Удосконалення ходи та статури. (8 год.) 

Теоретична частина: Техніка правильної ходи як засіб реабілітації дітей та 

молоді з порушеннями опорно-рухового апарату. (3 год.) 

Практична частина: Вправи на правильність сценічної ходьби, 

правильність поз у положенні сидячи та стоячи, що мають важливий вплив для 
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вихованців з певними порушеннями та профілактичну дію, направлену на 

зміцнення здоров’я вихованців, що не мають порушень при ходьбі (5 год.) 

Тема 3.4. Основні танцювальні позиції та положення. (6 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ. Основні позиції та положення ніг в класичній хореографія як 

ефективний засіб проти плоскостопості та клишоногості (2 год.) 

Практична частина: Основні позиції та положення. Хореографічні вправи 

на усунення опорно-рухових порушень в роботі рук та ніг.(4 год.) 

 

Розділ 4. Основи вокалу. Музика. Музичний супровід реабілітаційного 

процесу (24 год.) 

Тема 4.1. Музичний супровід у фізичній та соціальній реабілітації. (4 год.) 

Теоретична частина: Накопичення музичних вражень через сприйняття 

музики, їх диференціація і формування оцінювального ставлення до почутої 

музики. (2 год.) 

Практична частина: Прослухування класичної музики. Співставлення 

образів навколишньої дійсності з музичними образами, представленими 

засобами музичної виразності (характер, ритм, темп, динаміку, форму музичного 

твору). (2 год.) 

Тема 4.2. Музична слухацька культура. (4 год.) 

Теоретична частина: Основи формування музичної слухацької культури. 

Мистецтво слухати і чути один одного.(2 год.) 

Практична частина: Знайомство зі зразками сучасної та народної музики. 

Корекція психологічного настрою засобами класичних музичних творів. (2 год.) 

Тема 4.3. Жанр, образ, засоби музичної виразності. (4 год.) 

Теоретична частина: Поняття «жанр», «музичний образ», засоби музичної 

виразності, їхній вплив на формування музичного смаку (2 год.) 

Практична частина: Сенсорна основа музичного сприйняття як засіб 

формування практичної комепетентності (розрізнення на слух властивостей 

музичних звуків: сили, висоти, тембру, тривалості, тощо) (2 год.) 

Тема 4.4. Основи музичної грамоти (4 год.) 

Теоретична частина: Основи музичної грамоти (сольфеджіо).(4 год.) 

Тема 4.5. Специфіка співу. (8 год.) 

Теоретична частина: Спів як різновид виконавського мистецтва. Вплив на 

фізіологічні процеси організму (1 год.) 

Практична частина: Вправи на спів. Спів як реабілітаційний засіб впливу 

на дихання, артеріальний тиск, кровообіг, серцевий ритм та роботу ендокринної 

системи (7 год.) 
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Розділ 5. Виховна робота (12 год.) 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення ціннісного світогляду школярів 

засобами театральних постанов.(12 год.) 

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання. (4 

год.) 

Практична частина: Робота з тематичним репертуаром. (8 год.) 

 

Розділ 6. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та реквізиту. 

Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), репрезентація 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 7. Концертна діяльність як засіб самореалізації та соціалізації 

(22 год.) 

Практична частина: Фестивалі. Конкурси. (22 год.) 

 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Тема: Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці вміють: 

- працювати над роллю; 

- володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення; 

- координувати свої рухів, управляти м’язами. 

Вихованці знають: 

- особливості процесу роботи над роллю та виставою; 

- техніку сценічної мови, сценічного бою, падіння, перенесення та 

сценічної боротьби; 

- як утворюється голос, закони гігієни голосу. 

Вихованці набувають досвіду: 

- вільного виступу перед аудиторією; 

- робота з партнером на сцені; 

- поєднання руху з читанням чи співом; 

- розширення власного світогляду; 

- подолання труднощів психологічного характеру. 
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Початковий рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. Мета, завдання і зміст роботи колективу. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як засіб 

психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Увага. 

Тема 1.2. Опорно-руховий апарат; усунення бар’єрів 

та затискань. 

Тема 1.3. Фізичне самопочуття. 

Тема 1.4. Образ. 

Тема 1.5. Парні безсловесні етюди на вільну тематику. 

10 14 24 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації 

та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Скоромовки. 

10 12 22 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Розвиток та корекція рухового апарату. 

Тема 3.2. Ритмічність. 

Тема 3.3. Розвиток гнучкості та рухливості м’язів 

тулуба. 

Тема 3.4. Елементи класичного екзерсису як засіб 

фізичної та соціальної реабілітації 

8 16 

24, 

з них 

4 год. резерв 

Розділ 4. Основи вокалу. Музика. Музичний супровід 

реабілітаційного процесу 

Тема 4.1. Ознайомлення з фортепіано. 

Тема 4.2. Співоче дихання. 

Тема 4.3. Звукоутворення. 

Тема 4.4. Музична грамота.. 

Тема 4.5. Спів спеціальних вправ. 

8 16 

24, 

з них 

4 год. резерв 

Розділ 5. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення 

ціннісного світогляду школярів засобами театральних 

постанов. 

4 8 12 

Розділ 6. Репетиційний період – час для 

самоствердження 
- 22 

22, з них 2 

год. резерв 

Розділ 7. Концертна діяльність як засіб 

самореалізації та соціалізації 
- 22 

22, з них 2 

год. резерв 

Підсумкове заняття. 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 42 110 152 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. (1 год.) 

Теоретична частина: Залучення дітей та молоді з особливостями 

психофізичного розвитку в освітній процес засобами театрального мистецтва. 

Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив компонентів театрального 

мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. (1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. Увага. (4 год.) 

Теоретична частина: Позитивний вплив уваги на формування життєвих 

компетентностей. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на реакцію та сприйняття навколишнього 

середовища як «безмежне море можливостей». Увага та спостережливість як 

засоби підвищення життєстійкості. (3 год.) 

Тема 1.2. Опорно-руховий апарат, усунення бар’єрів та затискань. (4 год.) 

Теоретична частина: Взаємозв’язок між опорно-руховим апаратом та 

мозком. Природні та набуті рефлекси. (1 год.) 

Практична частина: Довільна регуляція роботи м’язів. Вправи на корекцію 

роботи опорно-рухового апарату.(3 год.) 

Тема 1.3. Фізичне самопочуття. (6 год.) 

Теоретична частина: Понятійний апарат фізичного самопочуття. Пам’ять 

чуттів як засіб комфортної адаптації до життєвих ситуацій різного характеру. (3 

год.) 

Практична частина: Вправи, спрямовані на дії з уявним предметом. 

Вправи, спрямовані на розвиток уваги та зосередженості. Вправи, спрямовані на 

відчуття форми, ваги, об’єму та інших характеристик предметів («Товстий-

тонкий», «Високий-низький» тощо). (3 год.) 

Тема 1.4. Образ. (4 год.) 

Теоретична частина: Поняття «образ», «штамп». Вибір – бути не схожим 

на інших, чи стати індивідуальністю. (1 год.) 

Практична частина: Робота над образом як засіб вираження своєї точки 

зору крізь призму запропонованих обставин (3 год.) 

Тема 1.5. Парні безсловесні етюди на вільну тематику. (6 год.) 

Теоретична частина: Особливості роботи з театральним партнером (1 год.) 
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Практична частина: Робота над парними етюдами на вільну тематику. 

Робота у парі як засіб формування комфортної взаємодії в соціумі (5 год.) 

 

Розділ 2. Основи сценічної мови в соціалізації та реабілітації (22год.) 

Тема 2.1. Артикуляція. (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат та особливості виконання 

вправ на розвиток артикуляції під час реабілітації. Динаміка змін: 1-ий,2-ий рік 

навчання. (2 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату. Вправи 

на формування гарної та чіткої вимови. Правильна вимова – підґрунтя рішучості 

та впевненості на сцені (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. (8 год.) 

Теоретична частина: Особливості виконання вправ для тренування 

дихального апарату в реабілітаційному процесі. Динаміка змін дихального 

апарату, серцево-судинної та дихальної систем: 1-ий та 2-ий рік навчання (2 год.) 

Практична частина: Правила виконання вправ на тренування дихального 

апарату. Вправи на зміцнення системи «вдих-видих» (6 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (8 год.) 

Теоретична частина: Способи посилання звуків з різних положень до 

глядача. Значення звукової ритміки в реабілітаційному процесі (головне не 

гучність, а поступовий позитивний результат). (5 год.) 

Практична частина: Вправи на звучання (виведення звуків з різних 

положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись, тощо). Вправи на подолання 

внутрішніх та зовнішніх затискань та бар’єрів. (3 год.) 

Тема 2.4. Скоромовки. (8 год.) 

Теоретична частина: Значення скоромовок у корекційній освіті. 

Скоромовка як важливий компонент для розвитку чіткої дикції та правильної 

вимови.  

Практична частина: Вивчення скоромовок. Вправи для корекції дикції та 

правильної вимови. (8 год.) 

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (20 год.) 

Тема 3.1. Розвиток та корекція рухового апарату. Розтяжка. (6 год.) 

Теоретична частина: Методика проведення розтягування м’язів, правила 

виконання, значення її для правильної роботи опорно-рухового апарату та 

загального фізичного здоров’я людини. (2 год.) 
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Практична частина: Вправи на загальний розвиток рухового апарату. 

Вправи на розтягування м’язів опорно-рухового апарату та покращення його 

роботи. Доведення до автоматизму правильного виконання рухів шляхом 

багаторазового повторення вправ. (4 год.): 

- вправи для розтягування м’язів шиї; 

- вправи для розтягування м’язів середньої частини хребта;  

- вправи для розтягування м’язів нижньої частини хребта (поперековий 

відділ); 

- вправи для розтягування бокових м’язів тулуба; 

- вправи для розтягування м’язів зап’ясток; 

- вправи для розтягування м’язів стегон; 

- вправи для розтягування м’язів під колінами; 

- вправи для розтягування м’язів гомілковостопних суглобів. 

Тема 3.2. Ритмічність. (4 год.) 

Теоретична частина: Поняття про співвідношення звуків та їх довжину. 

Внутрішнє відчуття ритму. (2 год.) 

Практична частина: Ходьба у ритмі оплесків. Вправи на формування 

внутрішнього відчуття ритму в межах психофізичної реабілітації дітей та молоді 

з особливостями розвитку. (2 год.) 

Тема 3.3. Розвиток гнучкості та рухливості м’язів тулуба (8 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ для гнучкості тулуба. Значення гнучкості та рухливості м’язів 

для дітей та молоді з порушеннями опорно-рухового апарату та вихованців, що 

не мають подібних порушень (2 год.) 

Практична частина: Вправи на гнучкість та рухливість тіла. Вправи на 

формування впевненої та пластичної рухливості. (6 год.) 

Тема 3.4. Елементи класичного екзерсису як засіб фізичної та соціальної 

реабілітації (6 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ класичного екзерсису. Значення «красивих рухів» у 

правильному виконанні вправ та для зміцнення опорно-рухового апарату, 

формування практичної компетентності.(2 год.) 

Практична частина: Вправи на виконання комбінацій класичного 

екзерсису. Вправи на зміцнення та розвиток опорно-рухового апарату 

(виконувати назад та в бік по-черзі, стоячи обличчям до хореографічного станку 

з першої позиції ніг, руки на станку) (4 год.): 

- демі пліє; 

- батман тандю; 
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- батман тандюжете; 

- рон де жамб партер. 

 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика. Музичний супровід 

реабілітаційного процесу(24 год.) 

Тема 4.1. Ознайомлення з фортепіано. (4 год.) 

Теоретична частина: Фортепіано, його історія та будова. Технологія 

виникнення механічних та ударних звуків. Місце музики в житті людини. (1 год.) 

Практична частина: Прослуховування фортепіанної музики. Вправи на 

формування спостережливості (за рухом рук педагога, який грає на фортепіано), 

емоційної налаштованості. Вправи на визначення характеру музичного твору 

(веселий або сумний), темпу (швидкий або повільний), динаміки (голосно або 

тихо). (3 год.) 

Тема 4.2. Співоче дихання. (4 год.) 

Теоретична частина: Дихання як головна складова правильного співу. 

Важливість дихання у співі та в житті загалом (1 год.) 

Практична частина: Вправи на розвиток співочого дихання. Їхній вплив на 

дихальну систему і зміцнення здоров’я всього організму (3год.) 

Тема 4.3. Звукоутворення. (4 год.) 

Теоретична частина: Особливості будови голосового апарату. Формування 

і утворення голосу. Поняття про діафрагму. Важливість роботи діафрагми у співі 

та житті загалом (1 год.) 

Практична частина: Вправи на звукоутворення. Вокальні прийоми на 

адаптацію голосового апарату. (3 год.) 

Тема 4.4. Музична грамота. (4 год.) 

Теоретична частина: Музична грамота (сольфеджіо). (4 год.) 

Тема 4.5. Спів спеціальних вправ. (8 год.) 

Теоретична частина: Співочі вміння як засіб самореалізації та 

самоствердження. (1 год.) 

Практична частина: Вправи на спів для корекції дихання, артеріального 

тиску, кровообігу, серцевого ритму та роботи ендокринної системи (7 год.) 

 

Розділ 5. Виховна робота (12 год.) 

Тема: Виховні заходи. Розширення та збагачення ціннісного світогляду 

школярів засобами театральних постанов. (12 год.)  

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання (4 

год.) 

Практична частина: Робота з тематичним репертуаром (8 год.) 
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Розділ 6. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 7. Концертна діяльність як засіб самореалізації і соціалізації 

(22 год.) 

Практична частина: Фестивалі, конкурси. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають вміти: 

- самостійно працювати з руховим апаратом; 

- логічно розставляти наголоси та інтонації у творах; 

- пластично рухатись у запропонованих умовах; 

- звільнятись від блоків на сцені; 

- працювати з уявою, фантазією, асоціативним мисленням; 

 

Вихованці мають знати: 

- способи роботи у запропонованих умовах; 

- основи сольфеджіо; 

- правила виконання вправ на розвиток фізичного, артикуляційного, 

голосового апаратів. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- вільного виступу перед аудиторією; 

- роботи з партнером на сцені; 

- поєднання руху з читанням чи співом; 

- розширення власного світогляду; 

- подолання труднощів психологічного характеру. 
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Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як засіб 

психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Запропоновані обставини. 

Тема 1.2. Підтекст. 

Тема 1.3. Темпоритм. 

Тема 1.4. Робота над драматичним матеріалом. 

Тема 1.5. Етюди на запропоновану тематику. 

10 14 24 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації 

та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над прозовим уривком. 

8 12 20 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Термінологія класичної хореографії. 

Тема 3.2. Пластична виразність. 

Тема 3.3. Мімічні етюди. 

Тема 3.4. Пластичні етюди. 

Тема 3.5. Узагальнення та ускладнення елементів та 

комбінацій класичного екзерсису. 

10 18 

28, 

з них 

4 год. резерв 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика 

Тема 4.1. Музичний слух. 

Тема 4.2. Музична грамота. 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ. 

Тема 4.4.Основи вокальної культури. Роботи з 

репертуаром.  

10 16 26,  

з них  

6 год. резерв 

Розділ 5. Основи театрального гриму 

Вступ 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування. Природний 

грим. 

Тема 5.2. Типи гриму 

2 6 8 

Розділ 6. Театральний костюм 

Вступ. 

Тема 6.1. Національні костюми та костюми. Костюми 

для різних вікових категорій. 

 Тема 6.2. Тематичні костюми. 

2 6 8 
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Розділ 7. Історія театру 

Тема 7.1. Започаткування театру. Мета створення 

театру. 

Тема 7.2. Античний театр 

Тема 7.3. Відмінність та схожість перших театральних 

дійств та античного театру. 

8 8 16 

Розділ 8. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Святкові концерти. 
6 8 14 

Розділ 9. Репетиційний період – час для 

самоствердження 

- 22 22, 

з них  

4 год. резерв 

Розділ 10. Концертна діяльність як засіб 

самореалізації та соціалізації 

- 22 22, 

з них  

4 год. резерв 

Підсумкове заняття. 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 58 132 190 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Організаційн іпитання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. 

Теоретична частина: Театральне мистецтво засіб самореалізації дітей та 

молоді з особливостями психофізичного розвитку. Правила безпечної поведінки 

на заняттях. Вплив компонентів театрального мистецтва на психофізичне 

самопочуття особистості. (1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. Запропоновані обставини. (4 год.) 

Теоретична частина: Понятійний апарат «запропоновані обставини». 

Особливості перебування у запропонованих обставинах. (2 год.) 

Практична частина: Вправи «Якщо…», «Коли б…». Виправдання місця, 

часу, дії. Вправи на виховання комфортного самопочуття у різних життєвих 

ситуаціях, на формування у дітей життєздатності та життєстійкості (2 год.) 

Тема 1.2. Підтекст. (4 год.)  

Теоретична частина: Поняття підтекст. Як виявити підтекст? Володіння 

засобами підтексту та інтонування для формування соціальної компетентності. 

(2 год.)  
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Практична частина: Уява дії персонажів, мета та підтекст. Вправи на 

читання фраз з різним підтекстом, на удосконалення власного розуміння про 

сенс фраз різного характеру (2 год.)  

Тема 1.3. Темпоритм. (4 год.)  

Теоретична частина: Поняття темпоритм. Вивчення темпоритму дії. 

Користування темпоритмом для комфортного перебування в різноманітних 

ситуаціях (2 год.)  

Практична частина: Вправи на розвиток відчуття темпоритму («Квапитися 

не кваплячись» «Поспішати не поспішаючи); тренування життєстійкості та 

зібраності. (2 год.) 

Тема 1.4. Робота над драматичним матеріалом. (6 год.) 

Теоретична частина: Читання та обговорення п’єси. Аналіз власних думок, 

емоцій та дій, емоції та дії інших людей. (2 год.)  

Практична частина: Переписування ролей, визначення основних фактів та 

подій твору. Прийоми формування критичної думки та розвитку загального 

світогляду. (4 год.)  

Тема 1.5. Етюди на запропоновану тематику. Імпровізація. (6 год.) 

Теоретична частина: Поняття імпровізація. Імпровізація як засіб 

формування життєстійкості. (2 год.) 

Практична частина: Робота над етюдами на запропоновані теми. 

Тренування швидкої адаптації та корегування реакцій на зміни різного характеру 

(4 год.)  

 

Розділ 2. Основи сценічної мови як засіб соціалізації та реабілітації (20 

год.) 

Тема 2.1. Артикуляція. (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат. Особливості виконання в 

реабілітаційному процесі вправ на розвиток артикуляції. Динаміка розвитку 

артикуляції: 1-ий, 2-ий, 3-ій роки навчання (2 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та нові 

вправи, які допомагають сформувати правильну та чітку вимову, що формує 

рішучість та впевненість (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. (6 год.) 

Теоретична частина: Дихальний апарат та особливості виконання в 

реабілітаційному процесі деяких вправ при тренуванні дихального апарату в 

Динаміка впливу тренування дихального апарату на серцево-судинну та 

дихальну системи: 1-ий, 2-ий, 3-ій роки навчання (2 год.) 
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Практична частина: Правила виконання вправ на тренування дихального 

та апарату. Нові вправи на тренування дихального апарату для загального 

зміцнення здоров’я (4 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (4 год.) 

Теоретична частина:Нові способи посилання звуків з різних положень до 

глядача та особливості посилання звуків під час реабілітації (головне не гучність, 

а поступовий позитивний результат). (2 год.) 

Практична частина: Вправи та прийоми на звучання (виведення звуків з 

різних положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись, тощо). Вправи на 

подолання внутрішніх та зовнішніх затискань та бар’єрів. (2 год.) 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над прозовим уривком. (6 год.)  

Теоретична частина: Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на 

сцені». Різниця між сценічною та побутовою мовою та вплив сценічної мови на 

побутову. (2 год.) 

Практична частина: Робота над чіткою вимовою, розстановкою логічних 

наголосів у обраних творах, розкриття підтексту, побудування сюжетної лінії та 

лейтмотиву твору як засоби формування красивої та виразної вимови. (4 год.)  

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (28 год.) 

Тема 3.1. Термінологія класичної хореографії (2 год.) 

Теоретична частина: Терміни на французькій мові та їх переклад. (2 год.) 

Тема 3.2. Пластична виразність.(4 год.) 

Теоретична частина: Характеристики пластики, аналіз творів 

хореографічного мистецтва в якості засобу формування критичної думки та 

вміння аналізувати певні рухи людей та тварин (2 год.) 

Практична частина: Вправи на імітацію пластики тварин та емоційної 

пластики, що дозволяють розкріпачитися фізично та психологічно (2год.) 

Тема 3.3. Мімічні етюди (8 год.)  

Теоретична частина: «Емоції у русі». «Теорія брехні». Вивчення психології 

рухів. Вчимося розуміти себе та оточуючих. (2 год.) 

Практична частина: Мімічні етюди на вільну тему. Особливості міміки 

людей з особливостями психофізичного розвитку (6год.)  

Тема 3.4. Пластичні етюди (8 год.) 

Теоретична частина: Основи та компоненти пластичної виразності. 

(2 год.)  
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Практична частина: Пластичні етюди на задану тему. Вправи на розвиток 

адаптивних можливостей та спокійної реакції на зміни різного характеру. (6 

год.)  

Тема 3.5. Узагальнення та ускладнення елементів та комбінацій 

класичного екзерсису (6 год.)  

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ. Значення «внутрішньої наповненості» у правильному 

виконанні вправ, для зміцнення опорно-рухового апарата та формування 

практичних компетентностей. (2 год.) 

Практична частина: Виконання комбінацій класичного екзерсису. Вправи 

на зміцнення та розвиток опорно-рухового апарату (виконувати назад та в бік по 

черзі, стоячи обличчям до хореографічного станку з першої позиції ніг, руки на 

станку). (4 год.): 

- демі пліе; 

- батман тандю; 

- батман тандюжете; 

- рон де жамб партер; 

- підготовка до Батман фондю; 

- підготовка до Батман фраппе. 

 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика (26 год.) 

Тема 4.1. Музичний слух.(2 год.)  

Теоретична частина: Слух. Внутрішній та зовнішній музичній слух. 

(1 год.)  

Практична частина: Розвиток музичного слуху. Слух як засіб розвитку 

особливого світосприйняття (1 год.)  

Тема 4.2. Музична грамота (4 год.) 

Теоретична частина: Музична грамота (поглиблено) (сольфеджіо) (4 год.) 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ (8 год.) 

Теоретична частина: Співочі вміння як засіб самореалізації в соціумі. (3 

год.) 

Практична частина: Вправи на спів із реабілітаційним впливом на серцево-

судинну, кровоносну, дихальну та ендокринні системи. Вправи з вокальним 

репертуаром (5 год.) 

Тема 4.4. Основи вокальної культури. Робота з репертуаром (вокальним 

та інструментальним) (12 год.) 

Теоретична частина: Вокальний та інструментальний репертуар як спосіб 

репрезентації внутрішнього потенціалу особистості. (2 год.) 
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Практична частина: Робота з обраним репертуаром (аналіз музики, аналіз 

тексту, вивчення мелодії за допомогою співу сольфеджіо, побудова сюжетної 

лінії музичного твору, тощо). Самостійна робота з аналізу текстів та музичних 

творів. Вправи на розвиток художньо-естетичного смаку. (10 год.) 

 

Розділ 5. Основи театрального гриму (8 год.) Вступ (2 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки в роботі з гримом. Бесіда про 

значення гриму у створенні театрального образу. Правила нанесення гриму, 

користування гримом і послідовність гримування. (1 год.) 

Практична частина: Нанесення одного тону. (1 год.) 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування. Природний грим.(3 год.) 

Теоретична частина: Основні прийоми гримування. Грим, як продовження 

міміки актора (0,5 год.) 

Практична частина: Нанесення природного гриму. Мімічні м’язи обличчя. 

(2,5 год.) 

Тема 5.2. Типи гриму. (3 год.) 

Теоретична частина: Грим людей різного віку. Грим людей різних 

національностей. Грим для різних театральних амплуа. (0,5 год.) 

Практична частина: Нанесення гриму людей різного віку. Нанесення гриму 

людей різних національностей. (2,5 год.) 

 

Розділ 6. Театральний костюм (8 год.) 

Вступ (2 год.)  

Теоретична частина: Бесіда про значення костюму у створенні 

театрального образу. Історія костюму.(1 год.) 

Практична частина: Створення костюму для образу на вільну тему. (1 год.) 

Тема 6.1. Національні костюми. Костюми для різних вікових категорій. (3 

год.) 

Теоретична частина: Ознайомлення з костюмами різних націй та 

костюмами для людей різних вікових категорій. (0,5 год.) 

Практична частина: Підбір костюму для певних національностей різних 

вікових категорій. (2,5 год.) 

Тема 6.2. Тематичні костюми. (3год.) 

Теоретична частина: Костюми для різних видів сценічної діяльності. 

(0,5 год.) 

Практична частина: Створення костюму для образу на задану тему. 

(2,5 год.) 
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Розділ 7. Історія театру (16 год.) 

Тема 7.1. Започаткування театру (народні обряди, гуляння). Мета 

створення театру. (4 год.) 

Теоретична частина: Історія виникнення та розвитку театрально 

мистецтва.(2 год.) 

Практична частина: Виїзний семінар (2 год.) 

Тема 7.2. Античний театр (Греція, Рим) (6 год.) 

Теоретична частина: Особливості театральних вистав Греції та Риму. (4 

год.)  

Практична частина: Перегляд документального фільму (2 год.).  

Тема 7.3. Відмінність та схожість перших театральних дійст та 

античного театру (6 год.) 

Теоретична частина: Лекція (2 год.)  

Практична частина: Етюди античної тематики. (4 год.) 

 

Розділ 8. Виховна робота (14 год.) 

Тема 8.1. Виховні заходи, святкові концерти.(12 год.)  

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання 

(6 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (8 год.) 

 

Розділ 9. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 10. Концертна діяльність в якості життєтворчого 

компоненту (22 год.) 

Практична частина: Участь у фестивалях, конкурсах різного рівня. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають вміти: 

- працювати з уявними предметами; 

- природно виконуват різні рухи, володіти пластикою рук; 
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- володіти елементами характерності; 

- читати на пам’ять прозові уривки. 

Вихованці мають знати: 

- зміст театральних термінів; 

- історію античного театру; 

- пластику тварин, способи її відтворення; 

- основи гримування та підбору костюмів. 

Вихованці мають набути досвід: 

- розширення голосового діапазону; 

- застосовування практичних вмінь в роботі над образом; 

- роботи у театральному колективі. 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 - 1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як засіб 

психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Мізансцена. 

Тема 1.2. Дієва уява. 

Тема 1.3. Слово. 

Тема 1.4. Народний театр. 

Тема 1.5. Робота з уривками п’єс.  

10 14 24 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації 

та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Темпоритм мови. Робота над віршованим 

уривком. 

8 12 20 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Історія хореографічного мистецтва. 

Тема 3.2. Жонглювання. 

Тема 3.3. Історико-побутова та бальна хореографія. 

Тема 3.4. Нові елементи та комбінації класичного 

екзерсису. 

10 18 

28 

з них 6 год. 

резерв 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика 

Тема 4.1. Активна слухацька діяльність. 

Тема 4.2. Музичний слух. 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ. 

Тема 4.4. Робота з репертуаром.  

10 16 26,  

з них  

4 год. резерв 
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Розділ 5. Основи театрального гриму 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування.  

Тема 5.2. Типи гриму. 

Тема 5.3. Грим різних жанрів. 

2 6 8 

Розділ 6. Театральний костюм 

Тема 6.1.Історія костюму. 

 Тема 6.2. Костюми для різних театральних жанрів. 

Тема 6.3. Створення образу. 

2 6 8 

Розділ 7. Історія театру 

Тема 7.1. Середньовічний європейський театр. 

 Тема 7.2. Схожість і відмінність середньовічного та 

античного театрів. 

Тема 7.3. Європейський театр епохи Ренесансу. 

8 8 16 

Розділ 8. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Святкові концерти. 
6 8 14 

Розділ 9. Репетиційний період – час для 

самоствердження - 22 

22, 

з них 2 год. 

резерв 

Розділ 10. Концертна діяльність в якості 

життєтворчого компоненту. - 22 

22, 

з них 

 2 год. резерв 

Підсумкове заняття. 

 Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 58 132 190 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступне заняття (1 год.) 

Тема: Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. (1 год.) 

Теоретична частина: Театр як реабілітаційний засіб для людей з 

особливими потребами. Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив 

компонентів театрального мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. 

(1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.2. Мізансцена. (4 год.)  

Теоретична частина: «Мізансцена – мова вистави». Мізансцена як засіб 

формування зручного перебування в оточуючому просторі. (2 год.) 

Практична частина: Побудова мізансцени. Органічні, життєві мізансцени, 

які зберігають час та формують життєздатність. Орієнтування в ситуаціях 

різного характеру (2 год.)  

Тема 1.2. Дієва уява.(4 год.)  
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Теоретична частина: Відтворення тексту та дії в уяві, передача власних 

почуттів словами автора. Значення вміння вираження власної точки зору у будь-

якому контексті (2 год.) 

Практична частина: Розробка біографії персонажа та його характеристики. 

Вправи на розвиток дієвої уяви, фантазії і формує вміння створювати «власний 

життєвий сценарій» (2 год.) 

Тема 1.3. Слово. (4 год.) 

Теоретична частина: Пошук суті за допомогою характеристик (кольорів, 

форм, тощо). Сутність більш широкого та суттєвого вираження власних думок 

та міркувань.(2 год.) 

Практична частина: Почуттєво-інтуїтивний малюнок. Змальовування 

різних почуттів та вправи на аналіз і розуміння своїх власних почуттів та аналіз 

почуттів інших людей (2 год. 

Тема 1.4. Народний театр. (4 год.) 

Теоретична частина: Вертеп. Вплив українського народного мистецтва на 

сучасне мистецтво України. Важливість збереження традицій народного 

мистецтва для становлення успішної та сильної нації (2 год.) 

Практична частина: Етюди та мініатюри «Скоморохи». Прийоми для 

формування імпровізаційних навичок та почуття впевненості. (2 год.) 

Тема 1.5. Робота з уривками з п’єс. (8 год.)  

Теоретична частина: Читання творів різних авторів, порівняння та вибір 

уривка з п’єси, який максимально розкриває таланти вихованців (2 год.) 

Практична частина: Групова (2 і більше) робота над обраними уривками з 

твору. Самостійна робота вихованців над вивченням тексту, розробкою 

мізансцен, художнім наповненням. Вправи на розвиток креативності вираження 

власного світогляду. Майстер-класи на зразок будування конструктивного 

діалогу та використанні своїх талантів як засобів життєтворчості (6 год.) 

 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації та реабілітації 

(20 год.) 

Тема 2.1. Артикуляція. (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат та особливості виконання в 

реабілітаційному процесі деяких вправ на розвиток артикуляції. Динаміка 

успіхів вихованців:1, 2, 3, 4 роки навчання (2 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та нові 

вправи, спрямовані на формування правильної та чіткої вимови. (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. (6 год.) 
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Теоретична частина: Дихальний апарат та особливості виконання в 

реабілітаційному процесі деяких вправ при тренуванні дихального апарату. 

Динаміка якості тренування дихального апарату на серцево-судинну та дихальну 

системи1, 2, 3, 4 роки навчання.(2 год.) 

Практична частина: Правила виконання нових вправ на тренування 

дихального та апарату. Нові вправи на тренування дихального апарату для 

загального зміцнення здоров’я. (4 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (4 год.) 

Теоретична частина:Нові способи посилання звуку з різних положень до 

глядача та особливості посилання звуку в реабілітаційному процесі.(2 год.) 

Практична частина: Нові вправи на звучання (виведення звуків з різних 

положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись тощо. (2 год.) 

Тема 2.4. Темпоритм мови. Робота над віршованим уривком. (6 год.) 

Теоретична частина: Темпоритм мови як засіб, що вказує на основну 

характеристику персонажу (стать, вік, соціальне положення, тощо). (2 год.) 

Практична частина: Робота над чіткою вимовою, розстановкою логічних 

наголосів у обраних творах, розкриття підтексту, побудування сюжетної лінії та 

лейтмотиву твору як засоби формування красивої та виразної вимови. 

Побудування мізансцен у обраному творі для розвитку навичок гармонійного 

синтезу руху та слова на сцені та у житті (рухи, які є «штампами»). (4 год.)  

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (28 год.) 

Тема 3.1. Історія хореографічного мистецтва. (2 год.) 

Теоретична частина: Зародження хореографічного мистецтва, перші 

хореографи. Вплив хореографічного мистецтва на театр. (2 год.) 

Тема 3.2. Жонглювання (6 год.) 

Теоретична частина: Мобільність та багатофункціональність особистості. 

Техніка жонглювання двома та трьома м’ячиками однією та двома руками. 

Розгляд техніки жонглювання з психологічної точки зору як засіб формування 

мобільності особистості. (2 год.) 

Практична частина: Вправи на жонглювання, розвиток у вихованців 

координації рухів, уважність та швидкість реакції. (4 год.) 

Тема 3.3. Історико-побутова та бальна хореографія. (12 год.)  

Теоретична частина: Історія основних історико-побутових та бальних 

танців, їх вплив на соціум (4 год.) 

Практична частина: Вивчення основних рухів історико-побутових та 

бальних танців (менует, мазурка, вальс, танго, ча-ча-ча, пасадобль, самба), 
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розвиток у вихованців «відчуття партнера», формування пізнавальної, 

практичної та соціальної компетентностей. (8год.)  

Тема 3.4. Нові елементи та комбінації класичного екзерсису. (8 год.)  

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ, правила 

виконання вправ. (2 год.) 

Практична частина: Виконання комбінацій класичного екзерсису. Вправи 

на зміцнення та розвиток опорно-рухового апарату (виконувати вперед, в бік та 

назад по черзі, стоячи в профіль до залу та боком до хореографічного станку з 

першої та п’ятої позиції ніг, одна рука на станку, друга у другій позиції) (6 год.): 

- Демі ліє; 

- Батман тандю; 

- Батман тандюжете; 

- Рон де жамб партер; 

- Підготовка до Батман фондю; 

- Підготовка до Батман фраппе; 

- Гранд батман 

 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. МУЗИКА (26 год.) 

Тема 4.1. Активна слухацька діяльність. (4год.) 

Теоретична частина: Значення розвитку активної слухацької діяльності. 

Здатність емоційно реагувати на музику. Аналіз почутого твору (спільно з 

педагогом, самостійно). (3 год.) 

Практична частина: Впізнавання, виділення вподобаного музичного твору, 

зіставлення музичного образу з образом з навколишнього життя, висловлювання 

свого ставлення до почутого (1 год.) 

Тема 4.2. Музичний слух. (4 год.) 

Теоретична частина: Особливості вміння розрізняти правильний і 

неправильний спів, висоту звуків, їх тривалість, напрямок руху мелодії. Значення 

музичного слуху у світосприйнятті.(2 год.) 

Практична частина: Слуховий самоконтроль і його значення у співі та в 

житті. Вправи, спрямовані на формування вміння чути себе під час співу, 

помічати і виправляти помилки. Значення слухового самоконтролю для 

вихованців з різними нозологіями для корекції помилок та формування 

життєстійкості. (2 год.) 

Тема 4.3. Спів спеціальних вправ. (8 год.) 

Теоретична частина: Співочі вміння як засіб творчого розвитку та 

самореалізації особистості в життєвому просторі.(2 год.) 
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Практична частина: Вправи на спів, їхній вплив на дихання, артеріальний 

тиск, кровообіг, серцевий ритм та роботу ендокринної системи. (6 год.) 

Тема 4.4. Робота з репертуаром (вокальним та інструментальним). (10 

год.) 

Теоретична частина: Підбір репертуару, який допомагає вихованцям 

розкрити себе та сформувати важливі життєві компетентності (3 год.)  

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (аналіз музики, аналіз 

тексту, вивчення мелодії за допомогою співу сольфеджіо, побудова сюжетної 

лінії музичного твору, тощо). (7 год.)   

 

Розділ 5. Основи театрального гриму (8год.) 

Тема 5.1. Основні прийоми гримування. (2 год.)  

Теоретична частина: Вивчення нових прийомів гримування, ознайомлення 

з сучасними прийомами гримування (1 год.)  

Практична частина: Поєднання гриму зі специфікою різних видів облич (1 

год.)  

Тема 5.2. Типи гриму. (3 год.)  

Теоретична частина: Характерний грим, маски (театральні, історичні, 

релігійні, тощо) (0,5 год.)  

Практична частина: Практична гримувальна робота (2,5 год.) 

Тема 5.3. Грим різних жанрів. (3год.)  

Теоретична частина: Грим персонажів різного жанру (казковий, 

комедійний, трагедійний, фарсовий, тощо). (0,5 год.)  

Практична частина: Нанесення гриму персонажів різних жанрів.  

(2,5 год.)  

 

Розділ 6. Театральний костюм (8 год.) 

Тема 6.1. Історія костюму. (2 год.)  

Теоретична частина: Західноєвропейський середньовічний костюм. (1 

год.)  

Практична частина: Підбір костюмів на задану тематику. (1 год.) 

Тема 6.2. Костюм для різних театральний жанрів (3 год.) 

Теоретична частина: Костюми казкового, фарсового, комедійного, 

трагедійного та інших жанрів. (0,5 год.) 

Практична частина: Підбір костюму для певних жанрів (2,5 год.) 

Тема 6.3. Створення образу. (3 год.) 

Теоретична частина: Вивчення основ створення образу (0,5 год.) 

Практична частина: Створення образу на задану тему (2,5 год.) 
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Розділ 7. Історія театру (16 год.) 

Тема 7.1. Середньовічний європейський театр (6 год.) 

Теоретична частина: Історія розвитку середньовічного театру(2 год.) 

Практична частина: Перегляд документального фільму (4 год.) 

Тема 7.2. Схожість та відмінності середньовічного та античного 

театрів (4 год.) 

Теоретична частина: Лекція. (2 год.) 

Практична частина: Етюди середньовічного театру. (2 год.) 

Тема 7.3. Європейський театр епохи Ренесансу (6 год.) 

Теоретична частина: Особливості театру епохи Ренесанс (4 год.) 

 

Розділ 8. Виховна робота (14 год.) 

Тема 8.1. Організація та проведення тематичних вечорів, виховних 

заходів.(14 год.)  

Теоретична частина: Лекції з художньо-естетичного спрямування (2год.), 

національно-патріотичного спрямування (4 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (8 год.) 

 

Розділ 9. Репетиційний період – час для самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 10. Концертна діяльність в якості життєтворчого 

компоненту(22 год.) 

Практична частина: Участь у фестивалях, конкурсах різного рівня. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають вміти: 

- керувати своїм диханням у процесі мовлення; 

- володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення; 

- координувати свої рухи, управляти м’язами. 

Вихованці мають знати: 

- пластичні композиції на вибрану або запропоновану тему; 
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- поняття «швидкість», «темп» та «ритм»; 

- значення чіткості дикції в мистецтві актора; 

- історію зарубіжних театрів; 

- правила поєднання гриму та костюму в образі. 

Вихованці мають набути досвід: 

- вільного виступу різного характеру перед аудиторією; 

- витривалості; 

- роботи з партнерами на сцені. 

 

ВИЩИЙ РІВЕНЬ 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Назва розділу 

Кількість годин 

Теоре-

тичних 

Прак-

тичних 
Усього 

Вступ. 

Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка 

безпеки життєдіяльності 

1 -  1 

Розділ 1.Основи акторської майстерності як засіб 

психофізичної реабілітації 

Тема 1.1. Дія. 

Тема 1.2. Удосконалення психофізичного апарату 

актора. 

Тема 1.3. Творча взаємодія з молодшими 

вихованцями. 

Тема 1.4. Щорічна робота над організацією вистави. 

10 14 24 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації 

та реабілітації 

Тема 2.1. Артикуляція. 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату. 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над монологом. 

8 12 20 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості 

реабілітаційного компоненту 

Тема 3.1. Техніка складних рухових навичок. 

Тема 3.2. Хореографічна постановка. 

Тема 3.3. Удосконалення елементів та комбінацій 

класичного екзерсису. 

10 18 

28, 

з них 6 год. 

резерв 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика 

Тема 4.1. Культура виконання музичних творів. 

Тема 4.2. Спів з партнером. 

Тема 4.3. Робота з репертуаром.  

10 16 

26, 

з них 6 год. 

резерв 

Розділ 5. Основи театрального гриму 

Тема: Грим та костюм. Їх поєднання в образі 
4 12 16 

Розділ 6. Історія театру 

Тема 6.1.Східний театр (Індія, Японія, Китай, 

Індонезія). 

8 8 16 
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Тема 6.2. Український театр. Театри міста Запоріжжя. 

Сучасні театральні експерименти. Перспективи 

сучасного українського театру. Сучасні вистави в 

Україні. 

Розділ 7. Виховна робота 

Тема: Виховні заходи. Святкові концерти. 

6 8 14 

Розділ 8. Репетиційний період – час для 

самоствердження 

- 22 22,  

з них 3 год. 

резерв 

Розділ 9. Концертна діяльність в якості 

життєтворчого компоненту. 

- 22 22, з них  

3 год. резерв 

Підсумкове заняття. 

 Підведення підсумків роботи за рік, відзначення 

активних вихованців. 

1 - 1 

Разом 58 132 190 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

ВСТУПНЕ ЗАНЯТТЯ (1 год.) 

Тема: Організаційні питання. Правила поведінки. Техніка безпеки 

життєдіяльності. (1 год.) 

Теоретична частина: Правила безпечної поведінки на заняттях. Вплив 

компонентів театрального мистецтва на психофізичне самопочуття особистості. 

(1 год.) 

 

Розділ 1. Основи акторської майстерності як засіб психофізичної 

реабілітації (24 год.) 

Тема 1.1. Дія. (4 год.) 

Теоретична частина: «Дія – основа акторської роботи». Дієвий розбір 

тексту за питанням «Що роблю?». (2 год.) 

Практична частина: Дієвий розбір тексту та мізансцен за питанням «Що 

роблю?». Вправи на формування чіткого розуміння своїх вчинків, їх мети, 

причин і наслідків (2 год.)  

Тема 1.2. Удосконалення психофізичного апарату актора.(4 год.) 

Теоретична частина:Бесіди з історії театру (2 год.) 

Практична частина: Робота над собою в поєднанні з роботою над роллю. 

Акторська майстерня. Зустріч із акторами театру. (2 год.) 

Тема 1.3. Творча взаємодія з молодшими вихованцями. (4 год.) 

Теоретична частина: Бесіди про важливість акторської майстерності у 

реабілітації дітей та молоді з особливостями психофізичного розвитку та 

обговорення особистого досвіду вихованців (2 год.) 
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Практична частина: Презентація акторської майстерності, сценічної мови, 

пластики, вокалу, який проводиться старшими вихованцями для молодших. 

Гримування молодших школярів. Вправи «Я – актор!», «Я – режисер!» (2 год.) 

Тема 1.4. Щорічна робота над організацією вистави. (12 год.)  

Теоретична частина: «Застільний» період. Протокол зовнішнього життя 

ролі; аналіз дії; позасценічне життя ролі; оцінка фактів та подій; створення логіки 

дії; перевірка та затвердження партитури ролі; збереження творчої актуальності 

ролі, її надзавдання та наскрізної дії; робота на органічне поєднання творчості 

актора і творчості драматурга, що формує у вихованців вміння аналізувати й 

перевіряти власну роботу та виправляти помилки (4 год.) 

Практична частина: Побудова мізансцен вистави та окремих номерів; 

етюди на проміжні моменти та на минуле; подальше заглиблення у 

запропоновані обставини; оволодіння характерністю; створення темпоритму та 

атмосфери вистави чи окремого номеру; внесення суттєвих поправок у роботу 

над ролю та перехід до репетиційного періоду. Робота над роллю як засіб 

життєтворчості (8 год.) 

 

Розділ 2. Основи сценічної мови у змісті соціалізації та реабілітації 

(20 год.) 

Тема 2.1. Артикуляція (4 год.) 

Теоретична частина: Артикуляційний апарат та особливості деяких вправ 

на розвиток артикуляції. Динаміка успіхів вихованців:1, 2, 3, 4 та 5 роки навчання 

(2 год.) 

Практична частина: Правила тренування артикуляційного апарату та нові 

вправи, які допомагають сформувати гарну та чітку вимову, що формує 

рішучість та впевненість. (2 год.) 

Тема 2.2. Тренування дихального апарату (6 год.) 

Теоретична частина:Тренування дихального апарату. Динаміка впливу 

тренування дихального апарату на серцево-судинну та дихальну системи з 

минулим роком(2 год.) 

Практична частина: Правила виконання нових вправ на тренування 

дихального апарату. Вправи на свіжому повітрі.(4 год.) 

Тема 2.3. Розвиток вільного звучання. (4 год.) 

Теоретична частина:Звукова гармонія. Звуки життя. (2 год.) 

Практична частина: Нові вправи на звучання (виведення звуків з різних 

положень: стоячи, сидячи, лежачи, нахилившись, тощо), які розкріпачують 

вихованців та прибирають внутрішні та зовнішні затискання та бар’єри (2 год.) 

Тема 2.4. Мова на сцені. Робота над монологом. (6 год.) 
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Теоретична частина: Бесіда «К.С. Станіславський про мову актора на 

сцені». Різниця між сценічною та побутовою мовою та вплив сценічної мови на 

побутову. (2 год.)  

Практична частина: Робота над чіткою вимовою, розстановкою логічних 

наголосів у обраних творах, розкриття підтексту, побудування сюжетної лінії та 

лейтмотиву твору. Створення сценічного образу, що допомагає сформувати у 

вихованців «почуття прекрасного», розкриває їх природню красу, завдяки чому 

вони вчаться любити та поважати себе (4 год.)  

 

Розділ 3. Основи сценічного руху в якості реабілітаційного 

компоненту (28 год.) 

Тема 3.1. Техніка складних рухових навичок. (8 год.) 

Теоретична частина: Вміння напружувати та розслабляти м’язи. Фізичні дії 

та рухи різного характеру. Аналіз власних рухів як засіб самовираження 

особистості (4 год.) 

Практична частина: Вправи на виконання трюків (з урахуванням 

особливостей психофізичного розвитку вихованців), які допоможуть 

вихованцям у постановці власних хореографічних номерів (4 год.)  

Тема 3.2. Хореографічна постановка. (12 год.) 

Теоретична частина: Основи класичної хореографії. Стилі танцю. (2 год.) 

Практична частина: Постановка власних танців на основі класичного 

екзерсису, що формує у вихованців креативне мислення, виразити власні думки 

та емоції у танці. Створення власних хореографічних проектів. (10 год.) 

Тема 3.3. Удосконалення елементів та комбінацій класичного 

екзерсису. (8 год.) 

Теоретична частина: Техніка безпеки при виконанні вправ. Алгоритм 

виконання вправ.(2 год.) 

Практична частина: Удосконалення виконання комбінацій класичного 

екзерсису, які мають важливий вплив на зміцнення та розвиток опорно-рухового 

апарату (виконувати вперед, в бік та назад по черзі, стоячи в профіль до залу та 

боком до хореографічного станку з першої та п’ятої позиції ніг, одна рука на 

станку, друга у другій позиції) (6 год.): 

- Демі пліє; 

- Батман тандю; 

- Батман тандюжете; 

- Рон де жамб партер; 

- Рон де жамбанлер; 

- Батман фондю; 
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- Батман фраппе; 

- Гранд батман; 

- Батман релевелян.  

 

Розділ 4. Вокал. Постановка голосу. Музика (26 год.) 

Тема 4.1. Культура виконання музичних творів (4 год.) 

Теоретична частина: Розвиток вокальної, виконавської культури як засіб 

формування у дітей та молоді з особливими потребами художньої культури і 

одночасно реабілітація та корекція їх психологічного стану. (4 год.) 

Тема 4.2. Спів з партнером (12 год.) 

Теоретична частина: Поняття про дует, тріо, квартет, ансамбль, хор. Вплив 

творчої художньої діяльності у колективі на соціальну реабілітацію вихованців. 

(4 год.) 

Практична частина: Виконання пісень в дуеті, ансамблі, хорі. (8 год.) 

Тема 4.3. Робота з репертуаром (вокальним та інструментальним) (10 

год.) 

Теоретична частина: Підбір репертуару, який допомагає вихованцям 

розкрити себе та сформувати важливі життєві компетентності. (2 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (аналіз музики, аналіз 

тексту, вивчення мелодії за допомогою співу сольфеджіо, побудова сюжетної 

лінії музичного твору, тощо), спрямована на самостійні заняття, що формують у 

вихованців відповідальність, основи вокальної культури, розвиток художньо-

естетичного смаку, виховання виконавської дисципліни. (8 год.) 

 

Розділ 5. Основи театрального гриму (12 год.) 

Тема: Грим та костюм, їх поєднання в образі (16 год.)  

Теоретична частина: Умовності та особливості. Соціальний зміст 

театрального образу (4 год.) 

Практична частина: Практична робота з підбором гриму та костюму у 

створенні образу на задану тему (12 год.)  

 

Розділ 6. Історія театру (16 год.) 

Тема 6.1. Східний театр (Індія, Японія, Китай, Індонезія) (2год.) 

Теоретична частина: Перегляд документальної стрічки (8 год.)  

Практична частина: Семінар (1 год.) 

Тема 6.2. Український театр (зародження, розвиток сучасність). Театри 

міста Запоріжжя. Сучасні театральні експерименти. Перспективи сучасного 

українського театру. Бесіди про сучасні вистави в Україні (8 год.) 
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Теоретична частина: Лекція (8 год.)  

Практична частина: Відвідування театральних вистав у місті. (7 год.)  

Розділ 7. Виховна робота (14 год.) 

Тема: Участь у заходах чи святах, відзначення пам’ятних дат тощо. (14 

год.)  

Теоретична частина: Лекції з національно-патріотичного виховання 

(6 год.) 

Практична частина: Робота з обраним репертуаром (8 год.) 

 

Розділ 8. Репетиційний період – час самоствердження (22 год.) 

Практична частина: Репетиції у вигородках, в елементах декорації та 

реквізиту. Технічні прогони, прогони в костюмах (генеральний прогін), здача 

вистави чи концертної програми. Прем’єра. Подальше «життя» вистави чи 

концертної програми. (22 год.) 

 

Розділ 9. Концертна діяльність в якості життєтворчого компоненту 

(22 год.) 

Практична частина: Участь у фестивалях, конкурсах різного рівня. (22 год.) 

Підсумкове заняття (1 год.) 

Тема: Підведення підсумків роботи за рік, відзначення найбільш активних 

вихованців. (1 год.) 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають вміти: 

- працювати над роллю; 

- володіти комплексом вправ на тренування правильного звукоутворення; 

- координувати свої рухів, управляти м’язами. 

Вихованці мають знати: 

- особливості процесу роботи над роллю та виставою; 

- техніку сценічної мови, сценічного бою, падіння, перенесення та 

сценічної боротьби; 

- як утворюється голос, закони гігієни голосу. 

Вихованці мають набути досвід: 

- вільного виступу перед аудиторією; 

- робота з партнером на сцені; 

- поєднання руху з читанням чи співом; 

- розширення власного світогляду; 

- подолання труднощів психологічного характеру. 
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

- Методична література; 

- Актова зала; 

- Хореографічна зала, оснащена дзеркалами та хореографічними станками; 

- Кабінет музики; 

- Кабінет вокалу; 

- Фортепіано; 

- Синтезатори; 

- Гітара; 

- Барабани; 

- Звукова апаратура; 

- Мікрофони; 

- Ноутбук; 

- Проектор; 

- Екран; 

- Декорації; 

- Костюми; 

- Логопедичне обладнання; 

- Хореографічні мати; 

- Світлове обладнання тощо. 

 

ВИСНОВКИ 

Отже, застосування освітньо-реабілітаційної програми «Ребілітаційний 

театр» сприяє: 

- розвитку творчих здібностей і культурно-дозвіллєвих компетенцій 

дитини; 

- підвищенню рівня культури та освіченості особистості; 

- зміцненню емоційного, соціального та духовного здоров’я школярів; 

- підвищенню самооцінки дитини, формування в неї позитивної «Я-

концепції»; 

- розвитку здатності до самоконтролю та саморегуляції; 

- виявленню та аналізу думок і почуттів, які дитина звикла подавляти; 

- оптимізації взаємин у дитячому колективі. 

 

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

1. Авангардний театр // Баканурський А. Г. Театрально-драматичний 

словник ХХ століття / А. Г. Баканурський, В. В. Корнієнко. – К. : Знання України, 

2009. – С. 11-12. 
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ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВУ 

«ФІЗИКА ТА СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО» 

 

Білориха Ольга Миколаївна,  

Черкаська ЗОШ І-ІІ ступенів  

м.Черкаси 

 

Анотація. 

Запропонована програма факультативу з фізики підготовлено з метою 

створення належних умов для впровадження допрофільного та профільного 

навчання в загальноосвітніх навчальних закладах. 

Зміст програми факультативу, як і кількість годин, що передбачено у 

програмі, є орієнтовними. Учитель може творчо підходити до реалізації змісту 

цієї програми, враховуючи інтереси та здібності учнів, потреби регіону в 

спеціалістах, можливості навчально-матеріальної бази школи. 

Дана програма рекомендована вчителям фізики для проведення занять 

факультативу. 

Формування потреби і здатності до самовизначення відповідно до 

інтелектуальних можливостей особистості, підготовка людей високої 
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освіченості й культури та кваліфікованих спеціалістів сьогодні можливі завдяки 

переходу до профільного навчання, яке: спрямоване на реальне життєве і 

професійне самовизначення випускників школи; диференційне за змістом 

навчання, в якому враховуються, в першу чергу, основні запити і професійні 

плани учнів у реальних умовах; прогнозоване з урахуванням структури ринку 

праці та зайнятості молоді. 

Значна роль у цьому процесі належить курсам за вибором і факультативам. 

Їх обирають учні самостійно, що спонукає школярів до вибудови власної 

освітньої траєкторії, професійного самовизначення. Метою впровадження курсів 

за вибором та факультативів у старшій школі є створення умов для орієнтації 

школярів на індивідуалізацію навчання та соціалізацію, на підготовку до 

усвідомленого й відповідального вибору сфери майбутньої професійної 

діяльності.  

 

Пояснювальна записка 

Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності 

перебігу природничих явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях 

пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової картини 

світу. Сучасна фізика стала невід'ємною складовою культури 

високотехнологічного інформаційного суспільства. Фундаментальний характер 

фізичного знання як теоретичної основи сучасної техніки і виробничих 

технологій визначає освітнє, світоглядне та виховне значення шкільного курсу 

фізики. Програма має на меті ознайомити учнів з професіями агропромислового 

комплексу та допомогти набути їм професійні звички. Заняття факультативу 

дають поглиблені знання основ агропромислового виробництва, розвивають 

творче мислення, готовлять до активного включення у сферу виробництва. 

 Програма факультативу «Фізика і сільське господарство» розрахована на 

51 годину для учнів 9 або 11 класів. Глибоке оволодіння матеріалом 

факультативу передбачає поєднання практичної роботи з вивченням довідкової, 

наукової літератури підготовку рефератів, обговорення доповідей учнів, 

проведення екскурсій. 

 Широкий спектр питань у програмі факультативу стимулюватиме 

розвиток евристичних, дослідницьких прийомів роботи учнів, формуватиме 

вміння встановлювати причинно- наслідкові зв'язки, сприятиме розвитку 

ініціативи, творчості, культури мислення, забезпечуватиме інтелектуальний 

розвиток особистості, свідомий вибір професії. 
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ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВУ 

1.5 години на тиждень, усього – 51 година 

І. Вступ ( 3 год) 

1.1 Коротка характеристика сучасного сільськогосподарського 

виробництва і його масових професій. 

1.2 Знайомство учнів з технікою і технологією сільськогосподарського 

виробництва. 

1.3 Людина і сучасне агропромислове виробництво. 

ІІ. Механіка і сільське господарство (17 год) 

2.1. Основи кінематики. Переміщення автомобіля, трактора, комбайна. 

Переміщення корпусів плугів, дискових ножів у багатокорпусних плугах 

відносно Землі та один одного. 

2.2. Рух по колу. Обертальний рух барабанів, шківів, шестерень. Коробка 

передач. Розкидачі добрив. 

2.3. Основи динаміки. Закони динаміки рух машин. Сила тяги тракторів 

різних марок. Додавання сил у робочих частинах сільськогосподарських машин. 

Додавання сил тракторних агрегатів. 

2.4. Інерція. Очищення зерна за допомогою зернопульта, обмолочування 

зерна комбайном. 

2.5. Сила тяжіння. Вага. Висівання зерна. 

2.6. Деформація. Сила пружності. Обробіток ґрунту, помел зерна. 

2.7. Тертя. Сила тертя. Роль тертя в сільськогосподарських машинах. 

Тертя і опір середовища – опір ґрунту. Підшипники. Робота механізмів 

зчеплення. 

2.8. Сили в природі. Обробіток ґрунту, збирання врожаю. Робота 

механізмів зчеплення, живлення рослин. 

2.9. Тиск. Сила тиску. Тиск різних агрегатів на ґрунт. Обробіток ґрунту. 

2.10. Елементи статики. Умови роботи машин на схилах і косогорах. 

Транспортування соломи, сіна, лісоматеріалу тощо. 

2.11. Механічна робота. Потужність. Обчислення роботи трактора, 

автонавантажувача. 

ЕКСКУРСІЇ: 

1. Екскурсія в ремонтну майстерню. 

2. Екскурсія на дільницю поточного ремонту автотракторних двигунів. 

3. Екскурсія для ознайомлення з механізацією підйомно-транспортних 

робіт на тваринницькій фермі. 

4. Екскурсія на зерноочисний пункт. 

5. Екскурсія на польовий стан тракторно- польової бригади. 
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Під час вивчення даного розділу учні знайомляться з професіями 

механізатора, оператора-налаштувальника, механіка, водія машин і тракторних 

причепів, комбайнера, тракториста, сівача, механіка з експлуатації 

сільськогосподарських машин, агронома, техніка-наладчика, меліоратора. 

 

ІІІ. Молекулярна фізика та сільське господарство (14 год) 

3.1. Основи МКТ. Будова речовини. Структура ґрунту. Властивості 

ґрунтів. Електроні мікроскопи. 

3.2. Дифузія. Живлення рослин у ґрунті. Протруювання насіння. 

3.3. Зв'язок температури тіла із швидкістю руху його молекул. 

Вимірювання теплового режиму ґрунту. 

3.4. Тиск рідин і газів. Водопостачання тваринницьких приміщень. 

3.5. Манометри. Гідравлічний прес. Насоси та гідравлічні пристрої 

сільськогосподарських машин. Вакуум-насос і вакуум-балон доїльних 

установок. 

3.6. Основи термодинаміки. Принцип дії теплових двигунів. Робота 

сільськогосподарської техніки: трактори, автомашини, комбайни, розкидачі 

мінеральних добрив, навантажувачі. 

3.7. Два способи зміни внутрішньої енергії: робота і теплопередача. 

Паропроводи, термореле, кормозапарники. Тепловий режим ґрунту і рослин. 

3.8. Вологість повітря. Точка роси. Теплиці, ферми, зерносушильні 

агрегати. 

3.9. Поверхневий натяг. Змочування. Капілярні явища. Прилади і 

апаратура для вимірювання теплофізичних характеристик ґрунту, рослин. 

 

ЕКСКУРСІЇ: 

1. Екскурсія в кормоцех тваринницької ферми для ознайомлення з її 

водопостачанням і технологією приготування кормів. 

2. Екскурсія на холодильну установку і молокопереробний цех 

тваринницької ферми. 

3. Екскурсія на зерносушильню.  

4. Екскурсія на інкубатор птахоферми. 

5. Екскурсія на дільницю поточного ремонту гідросистеми. 

 

Під час вивчення даного розділу учні знайомляться з професіями 

механізатора, агротехніка, лаборанта, ветлікаря, агронома, оператора-наладчика, 

механіка, водія, автомеханіка, техніка-наладчика, меліоратора. 
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ІV. Електродинаміка та сільське господарство ( 9 год) 

4.1. Електризація тіл. Електричне поле. Запобігання розряду в місцях 

електризації (бензовози, комбайни, пасові передачі). 

4.2. Закони постійного струму. Електрообладнання машин та приміщень, 

сільськогосподарських пристроїв. 

4.3. Робота і потужність струму. Електрокормозапарники. Електросилові 

установки. 

4.4. Електронагрівальні прилади. Обігрівання теплиць. Розрахунок 

витраченої електроенергії. 

4.5. Електромагнітні явища. Електромагнітне реле-регулятор на 

автомобілях, тракторах, пристроях: сепаратори, насінноочисні машини. 

4.6. Електричний струм в різних середовищах. Напівпровідникова техніка: 

датчики для визначення температури, вологості, регістратори росту рослин, 

водного обміну в них, холодильні установки. 

 

ЕКСКУРСІЇ: 

1. Екскурсія на зварювальну дільницю ремонтної майстерні. 

2. Екскурсія на сільську електростанцію, трансформаторну підстанцію, 

млин. 

3. Екскурсія для ознайомлення з автотракторним електрообладнанням. 

Під час вивчення даного розділу учні знайомляться з професіями 

механізатора, електрика, водія машин і тракторних причепів, комбайнера, 

тракториста, агронома, техніка-наладчика, техніка по захисту рослин, інженера. 

 

V. Оптика та сільське господарство (3 год) 

5.1. Закони геометричної оптики. Оптичні прилади: фотометри, 

фітофотометри. 

5.2. Види випромінювання. Ультрафіолетові лампи, промислові установки 

для опромінювання тварин. Люмінесцентні прилади для визначення якості 

продукції тваринництва. 

5.3. Спектральний аналіз і його застосування. Спектроскопи. 

Під час вивчення даного розділу учні познайомляться з професіями 

лаборанта, інженера. 

 

VІ. Атомна фізика та сільське господарство (2 год). 

6.1. Радіоактивні ізотопи. Радіоактивні міндобрива. Іонізаційні датчики. 

6.2. Квантові джерела світла. Лазерна техніка. 
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Під час вивчення даного розділу учні познайомляться з професіями 

лаборанта, інженера, агронома по захисту рослин. 

Підсумкове заняття. 

Презентація професій агропромислового комплексу. 

 

Висновок. 

Школа в сільській місцевості здатна ефективно розв’язувати проблеми, 

пов’язані з підготовкою молоді до праці в сільському господарстві в умовах 

ринкової економіки, великої актуальності набуває проблема орієнтації молоді на 

здобуття сільськогосподарських професій, бо Україна – це аграрна держава, 

багата на родючі землі.  

Для розв’язання даних проблем і направлена програма факультативу 

«Фізика та сільське господарство». 
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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ 

«ХІМІЯ І ЗДОРОВ’Я» 

для учнів 9 класів 

 

Карагаєва Марина Василівна, 

Краснополянська загальноосвітня  

школа I-III ст. 

Великоновосілківський р-он 

Донецька обл. 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Факультатив «Хімія і здоров’я» пропонується для учнів 9 класів 

загальноосвітньої школи. Програма розрахована на 35 годин, 1 година на 

тиждень.   

Однією з провідних тенденцій сучасної освіти є її профілізація. Ідея 

створення такого факультатива виникла не випадково. Перехід до профільного 

навчання, вимагає від вчителя нового бачення навчального предмету і змісту 

освіти. Саме у 9 класі починається передпрофільна підготовка. Це етап 

диференціації інтелектуальних і пізнавальних здібностей школярів, і одночасно, 

профілізації освіти. У дев'ятикласників формуються уявлення про творчу 

науково-практичну і науково-дослідну діяльність; накопичуються вміння 

самостійно розширювати свої знання. Учні осягають логіку наукової діяльності: 

дослідження явища, накопичення інформації про нього, систематизацію 

інформації і пошук закономірностей, пояснення їх.  

Вміст учбового матеріалу даного курсу відповідає цілям і завданням 

передпрофільного навчання. Даний курс направлений на задоволення 

пізнавальних інтересів учнів в області хімічних проблем, екології, валеології, 

медицини; тому він буде корисним широкому колу учнів. Залучення додаткової 

інформації міжпредметного характеру про значущість хімії в різних галузях 

народного господарства, в побуті, а також у вирішенні проблеми збереження і 

зміцнення здоров'я, дозволяє зацікавити школярів практичною хімією; 

підвищити їх пізнавальну активність, розширити знання про глобальні 

проблеми, розвивати аналітичні здібності. 

Збереження і зміцнення здоров'я населення – одна з найбільш актуальних 

проблем сучасності. Бесіди з учнями, анкетування показують, що власне здоров'я 

і способи його збереження цікавлять багатьох. Факультативний курс «Хімія і 

здоров’я» допоможе учням виявити першопричини порушення здоров'я, 

пояснити вплив різних чинників на організм людини, розширить уявлення учнів 

про науково обгрунтовані правила і норми використання речовин, вживаних в 
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побуті та на виробництві, сприятиме формуванню основ здорового способу 

життя і компетентної поведінки людей в різних життєвих ситуаціях. 

При вивченні цього курсу формуються поняття про здоров'я, компоненти і 

показники здоров'я, чинники, що визначають здоров'я (спадковість, продукти 

харчування, якість навколишнього середовища, спосіб життя), про ліки та їх дію 

на організм, їх застосування. Завжди необхідно пам'ятати про те, що «доза може 

вбити і доза може вилікувати».  

Курс «Хімія і здоров’я « дозволяє зануритися в систему питань з біології і 

хімії: хімічні властивості металів і неметалів, хімічні реакції, хімія клітки, 

продукти харчування, спадковість організму. Вміст матеріалів даного 

факультативу направлений на розвиток екологічної культури учнів, 

відповідальне відношення до природи; обгрунтовує необхідність ведення 

здорового способу життя для збереження здоров'я не лише кожної людини, але і 

всього суспільства. Вивчення курсу сприятиме реалізації загальнокультурного 

компонента вмісту хімічної освіти, оскільки передбачає формування цілісного 

уявлення про світ і місце людини в ньому, виховання культури поведінки в світі 

речовин і хімічних перетворень. 

Мета факультативного курсу – формування самоосвітньої та пізнавальньої 

компетентностей, розвиток в учнів інтересу до предметів природничого циклу. 

А також підготовка до сприйняття нової, досить складної хімічної і біологічної 

освіти в старших класах. Ще одна важлива мета даного курсу – це знайомство 

учнів з основами валеологічних знань, адже найдорогоцінніше у людини – 

здоров'я. Лише здорова, всебічно розвинена, освічена людина здатна бути 

справжнім творцем власної долі і долі своєї країни. Ненав'язливе занурення учнів 

в широке коло проблем, які вирішуються на даному етапі сучасною наукою, 

показ її можливостей, викликає бажання брати участь у вирішенні означених 

проблем.  

Завдання курса: 

• розвиток ключових життєвих компетентностей; 

• актуалізувати і розширити знання учнів з питаннь здоров’язбереження; 

• навчити учнів аналізувати спосіб життя з точки зору впливу на здоров'я; 

• виробити в учнів навички оцінки функціонального стану свого 

організму; 

• забезпечити професійну орієнтацію старшокласників; 

• залучення учнів до активного пізнавального пошуку; 

• створення умов для творчої самореалізації і саморозвитку; 

• вироблення на цій основі екологічно грамотної поведінки учнів. 
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Вивчення даного курсу збагатить учнів новими знаннями про себе, 

однолітків і навколишній світ, допоможе стати здоровими і щасливими людьми, 

які добре пристосовані до життя. 

Зміст курсу має особистісну орієнтацію, що досягається широкою 

тематикою практичних робіт та завдань для самостійної роботи, яка дає 

можливість брати до уваги пізнавальні інтереси, запити учнів. У процесі 

навчання слід використовувати різні схеми, таблиці, моделі, електронні 

підручники. Основні форми та методи навчання – практичні роботи, розв’язання 

задач, самостійна робота з додатковою та довідковою літературою, лекції, 

пошукові семінари.  

Види оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюються вербально за 

критеріями, наведеними в таблиці. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 

 

Рівні  

навчальних 

досягнень 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Початковий 

Учень описує деякі хімічні об’єкти за певними ознаками; знає правила 

безпечного поводження з хімічними реактивами; 

за інструкцією і з допомогою вчителя виконує практичні роботи. 

Середній 

Учень дає визначення деяких понять; 

за допомогою вчителя може порівнювати природні об’єкти; 

самостійно виконує окремі досліди, дотримуючись інструкції; 

характеризує роль окремих речовин у повсякденному житті; 

описує хід виконання хімічних дослідів; 

описує окремі спостереження за перебігом хімічних дослідів. 

Достатній 

Учень самостійно класифікує хімічні об’єкти; 

застосовує знання у стандартних ситуаціях; 

самостійно виконує практичні роботи; 

описує спостереження; 

уміє використовувати різні джерела інформації. 

Високий 

Учень самостійно: аналізує хімічні явища, процеси; 

використовує засвоєні знання у повсякденному житті; 

виконує хімічний експеримент; 

дотримується правил раціонального використання реактивів; 

робить обґрунтовані висновки з хімічного експерименту; 
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Програма факультативного курсу 

«Хімія і здоров’я» 

для учнів 9 класів 

(1 година на тиждень, разом 35 годин) 

 

Зміст навчального матеріалу 
Вимоги до рівня навчальних 

досягнень учнів 

Вступ (2 години) 

Завдання і зміст курсу «Хімія і здоров’я». 

Важливість та значущість проблеми здоров ‘я в 

сучасному суспільстві. Здоров’я, як питання 

особистого вибору. 

 

Тема 1. Природне середовище і здоров'я 

людини.(7 годин) 

Атмосферні зміни і їх вплив на стан здоров'я: 

- роль сульфур та нитроген оксидів в утворенні 

кислотних дощів, їх дія на організм людини; 

- зміна вмісту карбон діоксиду в атмосфері, її 

вплив на здоров'я; 

- зміна вмісту кисню в атмосфері, її вплив на 

здоров'я. 

Значення води для людини та її здоров'я. Якість 

питної води і її зв'язок зі станом здоров'я. 

Можливості побутового очищення води. 

Мінеральні води, їх склад і дія на організм.  

Хімічне забруднення грунтів радіонуклідами, 

важкими металами. Захворювання, що виникають 

в результаті потрапляння забруднюючих речовин 

до організму.  

Вплив науково-технічного прогресу на здоров'я 

людини. 

  

Практичні роботи: 

1. Визначення кислотності атмосферних опадів. 

2. Визначення якості питної води. 

 

 

 

Учень: 

розрізняє і називає: 

 поняття «канцерогенні 

речовини», «утилізація», 

«хемофобія», «екологія»; 

встановлює: 

 взаємозв’язки між хімічними 

речовинами та їх практичним 

застосуванням; 

пояснює: 

 значення одержання і 

використання хімічних сполук 

людиною; 

обґрунтовує: 

 необхідність охорони 

навколишнього середовища від 

хімічного забруднення; 

визначає: 

 кислотність атмосферних опадів; 

 якість питної води; 

застосовує: 

 аналіз кислого і лужного 

середовища для пояснення 

залежності живих організмів від 

умов їх перебування у природі; 

 практичні вміння і навички під 

час користування лабораторним 

обладнанням із дотриманням 

правил техніки безпеки. 

Тема 2. Живлення і здоров'я.(11 годин) 

Поняття про правильне і повноцінне харчування. 

Найважливіші компоненти їжі. Значення білків, 

жирів, вуглеводів, мінеральних речовин в 

живленні.  

Самооцінка добового раціону і корекція живлення 

відповідно до потреб організму. 

Учень: 

називає: 

 жири,вуглеводи, їх значення у 

життєдіяльності організмів; 

характеризує: 

 біологічні функції білків, жирів, 

вуглеводів; 
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Вітаміни, їх значення для організму людини. 

Авітаміноз та його наслідки. Вітамінотерапія. 

Біологічні харчові добавки, їх вплив на стан 

здоров'я.  

Токсичні речовини в продуктах харчування.  

Мед, його лікувальна дія. 

Живлення і групи крові. Характеристика груп 

крові їх вплив на характер людини. 

Дієта. Щоденник живлення. 

Гігієна живлення 

Практичні роботи: 

1. Розрахунок добового раціону живлення для 

підлітка. 

2. Виявлення нітратів у продуктах харчування. 

3. Аналіз біологічних харчових добавок, в тому 

числі Е-числа, в продуктах харчування. 

 групи крові, їх вплив на організм 

людини; 

аналізує: 

 біологічні харчові добавки, їх 

вплив на стан здоров’я; 

пояснює: 

 значення вітамінів для організму 

людини; 

обґрунтовує: 

 дію токсичних речовин; 

застосовує:  

 знання під час виконання 

практичних робіт, спостережень, 

демонстрацій; 

дотримується: 

 правил техніки безпеки під час 

проведення хімічного 

експерименту. 

Тема 3.Хімія у будинку і здоров'я людини.(5 

годин) 

Речовини, що використовуються в побуті. Склад 

засобів побутової хімії. Наявність кислот, лугів, 

хлорвмістних речовин в них, вплив на організм 

людини. 

Історія використання косметичних засобів 

людиною. Мила і шампуні, креми і лосьйони, їх 

склад і застосування. 

Практичні роботи:  

1. Встановлення складу засобів побутової хімії. 

2. Визначення солей в шампуні і рідкому милі 

3. Виявлення спирту в лосьйоні і туалетній воді. 

Учень: 

називає: 

 речовини побутової хімії; 

встановлює: 

 склад засобів побутової хімії; 

визначає: 

 солі в шампуні і рідкому милі; 

виявляє: 

 спирт в лосьйоні і туалетній воді; 

 кислоти, луги, хлорвмістні 

речовини в засобах побутової хімії; 

дотримується: 

правил техніки безпеки під час 

проведення хімічного 

експерименту 

Тема 4. Медицина і хімія.(5 годин) 

Хімічні елементи та їх вплив на організм людини. 

Макроелементи та мікроелементи, їх біологічна 

роль.  

Лікування металами – металотерапія та її історія. 

Використання міді і срібла в медицині. 

Сіль та її дія на організм людини. Солелікування.  

Ароматерапія. Історія розвитку ароматерапії. 

Особливості ароматерапії . Сприйняття запаху. 

Ароматерапія проти токсикоманії. 

Ліки, їх вживання і дія. Побічні ефекти під час їх 

прийому. 

Учень: 

розпізнає і називає: 

 хімічні елементи та їх вплив на 

організм людини; 

обґрунтовує: 

 лікувальну дію металів; 

 необхідність у знаннях про 

хімічні властивості лікарських 

препаратів; 

 необхідність металотерапії та 

солелікування; 

характеризує: 

 ароматерапію, її вплив на 

організм людини; 
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Тема 5. Спосіб життя і шкідливі звички.(5 

години) 

Здоровий спосіб життя – найважливіша умова 

збереження здоров'я, високої працездатності і 

довголіття. 

Шкідливі звички (паління, вживання алкоголю, 

токсикоманія і наркоманія) і їх вплив на здоров'я. 

Паління – хвороба хімічної залежності. 

СНІД – чума не лише XX століття. 

Практичні роботи: 

1. Перевір свій спосіб життя. 

Підведення підсумків спецкурсу ( захист 

проектів). 

Учень: 

характеризує: 

 отруйність спиртів, їх дію на 

організм людини; 

обґрунтовує: 

 дію шкідливих звичок та їх вплив 

на здоров’я; 

 

робить висновки: 

 про значення здорового способу 

життя для людини 

 

Тематичний план факультативного курсу 

«Хімія і здоров’я» 

для учнів 9 класів 

(35 годин, 1 година на тиждень) 

№ 

з/п 
Розділи, теми 

Кількість годин 

Теоретичні 

заняття 

Практичні 

заняття 

Вступ (2 години) 

1.  

 

Завдання і зміст курсу «Хімія і здоров’я». Важливість 

та значущість проблеми здоров ‘я в сучасному 

суспільстві. 

1  

2. Здоров’я, як питання особистого вибору. 1  

Тема 1. Природне середовище і здоров'я людини.(8 годин) 

3. 

 Атмосферні зміни і їх вплив на стан здоров'я: 

- роль сульфур та нитроген оксидів в утворенні 

кислотних дощів, їх дія на організм людини. 

- зміна вмісту карбон діоксиду в атмосфері, її вплив 

на здоров'я. 

- зміна вмісту кисню в атмосфері, її вплив на 

здоров'я. 

1  

4. 
Практична робота №1. 

Визначення кислотності атмосферних опадів. 
 1 

5. 

Значення води для людини і її здоров'я. Якість питної 

води та її зв'язок зі станом здоров'я. Можливості 

побутового очищення води. 

1  

6. Мінеральні води, їх склад та дія на організм.  1  

7. 
Хімічне забруднення грунтів радіонуклідами, 

важкими металами. 
1  

8. 
Хімічне забруднення грунтів радіонуклідами, 

важкими металами. 
1 

 

 

9. 
 Вплив науково-технічного прогресу на здоров'я 

людини. 
1  

10. 
Практична робота №2.  

Визначення якості питної води. 
 1 
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Тема 2. Живлення і здоров'я. (11 годин) 

 

11. 

 

Поняття про правильне і повноцінне харчування. 

Найважливіші компоненти їжі. 
1  

12. 
 Значення білків, жирів, вуглеводів, мінеральних 

речовин у живленні. 
1  

13. 
Самооцінка добового раціону і корекція живлення 

відповідно до потреб організму. 
1  

14. 
Практична робота №3. 

Розрахунок добового раціону живлення для підлітка. 
 1 

15. Мед, його лікувальні властивості. 1  

16. 
 Вітаміни, їх значення для організму людини. 

Авітаміноз і його наслідки. Вітамінотерапія. 
1  

17. Біологічні харчові добавки, їх вплив на стан здоров'я.  1  

18. 

Практична робота № 4. 

Аналіз біологічних харчових добавок, у тому числі 

Е-числа, в продуктах харчування. 

 1 

19. Токсичні речовини в продуктах харчування.  1  

20. 
Практична робота № 5.  

Виявлення нітратів в продуктах харчування. 

 

 
1 

21. 
Живлення і групи крові. Характеристика груп крові 

їх вплив на характер людини. Гігієна живлення 
1  

Тема 4.Химия у будинку і здоров'я людини.(6 годин) 

22. 

Речовини, які використовуються в побуті. Склад 

засобів побутової хімії. Наявність кислот, лугів, 

хлорвмістних речовин в них, вплив на організм 

людини. 

 

1 
 

23. 
Практична робота № 6.  

Встановлення складу засобів побутової хімії. 
 1 

24. Історія використання косметичних засобів людиною. 1  

25. 
Мила і шампуні, креми і лосьйони, їх склад і 

вживання. 
1  

26. 
Практична робота №7. 

Визначення солей в шампуні і рідкому милі 
 1 

27. 
Практична робота №8. 

Виявлення спирту в лосьйоні і туалетній воді. 
 1 

Тема 5. Медицина і хімія.(5 годин) 

28. 
Хімічні елементи та їх вплив на організм людини. 

Макроелементи і мікроелементи, їх біологічна роль.  
1  

29. 
Лікування металами – металотерапія і її історія. 

Використання міді і срібла в медицині. 
1  

30. Сіль і її дія на організм людини. Солелікування.  1  

31. 

Ароматерапія. Історія розвитку ароматерапії. 

Особливості ароматерапії . Сприйняття запаху. 

Ароматерапія проти токсикоманії. 

1  

32. 
Ліки, їх вживання і дія. Побічні ефекти під час їх 

прийому. 
1  
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Тема 6. Спосіб життя і шкідливі звички.(3години) 

33. 

Здоровий спосіб життя – найважливіша умова 

збереження здоров'я, високої працездатності і 

довголіття. 

1  

34. 

Шкідливі звички (паління, вживання алкоголю, 

токсикоманія і наркоманія) і їх вплив на здоров'я. 

Паління – хвороба хімічної залежності. 

1  

35. 
Практична робота №9: 

Перевір свій спосіб життя. 
 1 

Підведення підсумків спецкурсу ( захист проектів). 

Всього 35 

 

Література для учнів: 

1. Рошаль Л.Г. Хімія – це просто.-Х.: Вид. група «Основа», 2004.—144с. 

2. Биология, БЭС. Издательство «Большая Российская энциклопедия». М.: 

1998. 

3. Машковский М.Д. «Лекарственные растения» в 2-х томах. Вильнюс, 

1993. 

4. Власова Л.Г., Трифонов Д.М. Цікаво про хімію. – Київ: Техніка, 1986.- 

175с. 

5. Филиппович Ю.Б. «Основы биохимии». М.: «Высшая школа», 1985. 

6. Браун Т., Леммей Г.»Химия в центре наук». в 2-х томах. М.: «Мир», 

1983. 

7. «Химия и общество» под редакцией проф. д-ра хим. наук Гольдфельда 

М.Г. М.: «Мир», 1995. 

8. Валеология. Учебное пособие. Справочник школьника. Автор-

составитель. Заготова С.Н. Ростов-на-Дону: «Баро-пресс», 2001. 

9. Атанасова Л.П., Гольнева Д.П.,. Короткова Л.С Человек и окружающая 

среда. 9 класс. М.: «Просвещение», 1997. 

10. Харлампович Г.Д. и др. Многоликая химия: Книга для учащихся, М: 

Просвещение, Гроссе Э., Вайсмантель Х.Химия для любознательных. Основы 

химии и занимательные опыты, ГДР. 1974. – Пер. с нем. – Л.: Химия, 1979. – 

392с.,ил. 

11. Величковский Б. Т. , Кирпичев В. И. , Суравегина И. Т. Здоровье 

человека и окружающая среда. – М. : Новая школа, 1997. 

12. Гроссе Э. Васмонтель Х. Химия для любознательных. – Л.: Химия, 

1987. 

13. Кукушкин Ю.Н. Химия вокруг нас. – М.: Высшая школа, 1992. 

14. Николаев Л.А. Металлы в живых организмах: Книга для внеклассного 

чтения. – М.: Просвещение, 1986. 
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15. Ольгин О.М. Чудеса на выбор. – М.: Детская литература, 1986. 

16. Скурихин Н.М. Все о пище с точки зрения химика. – М.: Высшая 

школа, 1991. 

17. Цузмер А.М. Биология. Человек и его здоровье. – М.: Просвещение, 

1990. 

18. Штремплер Г.И. Химия на досуге. – М.: Просвещение, 1996. 

 

Література для вчителя:  

1. Северюхина Т.В.,Сентемов В.В. Исследование пищевых продуктов.// 

Химия в школе. – 2000.-№5. – с. 72-79 

2. Колбанов В.В. Зайцев Г.К. Валеология в школе. – Спб.:1992. 

3. Макаров К.А. Химия и медицина. М.: Просвещение, 1981. 

4. Матвеев В.Ф. Гройсман А.Л. Профилактика вредных привычек 

школьников. – М.:1987. 

5. Пухнаревич В. Б. , Большакова С. А. Введение в химию окружающей 

среды. Иркутск: ИГПУ, 2002г.  

6. Шустов С. Б. , Шустова Л. В. Химические основы экологии. Москва, 

«Просвещение», 1995 г.  

7. Волков В.Н. Солодова Н.И. Волкова Л.А. Определение витамина С в 

овощах и фруктах. // Химия в школе.– 2002. – №5 с.63 – 66. 

8. Волков В.Н. Солодова Н.И. Волкова Л.А. Определение качества молока 

и молочных продуктов. // Химия в школе.– 2002. – №1 с.57 – 63. 

9. Солодова Н.И. Волкова Л.А. Волков В.Н. Определение сахаров в 

овощах и фруктах //Химия в школе. – 2000. – №2 с.73 – 76. 

10. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. – М.: Высшая школа, 1969. 

11. Харьковская Н.А. Хитенкова Ю.М. Использование капельного анализа 

при изучении химии.// Химия в школе. – 1995. – №1 с.59 – 61. 

12. Гильбо И. С. Знаете ли вы себя? – Л. : Медицина, 1983 

13. Дзятковская Е. Н. Экология и здоровье (1 и 2 часть). Иркутск: ИЧП 

«Арком», 1994 г.  

14. Пухнаревич В. Б. , Большакова С. А. Введение в химию окружающей 

среды. Иркутск: ИГПУ, 2002 г 

15. Шустов С. Б. , Шустова Л. В. Химические основы экологии. Москва, 

«Просвещение», 1995 г.  

16. Северюхина Т.В.,Сентемов В.В. Исследование пищевых продуктов.// 

Химия в школе. – 2000.-№5. – с. 72-79. 

  



 

277 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 

 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: «МЕД, ЙОГО ЛІКУВАЛЬНА ДІЯ» 

 «B меде природа предоставила нам 

один из драгоценнейших своих даров, значение 

которого для человеческого организма в 

настоящее время слишком недостаточно 

познано или очень слабо познается». 

 Е. ЦАНДЕР  

Цілі: 

• вивчити основні види меду, його склад і властивості; 

• продовжити формувати уміння і навики в проведенні хімічного 

експерименту;  

• навчити застосовувати хімічні знання в повсякденному житті 

Обладнання: проби меду, розчин оцтової кислоти, розчин йоду, розчин 

АgNO3. 

 

Хід уроку. 

 

Вчитель: 

Аби дізнатися про яку речовину сьогодні піде мова, ми проведемо зараз 

органолептичний експеримент, тобто експеримент за допомогою губ і мови. 

Проведення експерименту (одному з присутніх зав'язуємо очі і даємо 

спробувати мед). 

Вчитель: 

Так, дійсно, мова сьогодні піде про всім добре відому речовину, про мед. 

Оскільки з хімічної точки зору мед – це суміш речовин, з екологічного погляду 

– це екологічно чистий продукт, а також це дуже смачні ласощі (оскільки 

природа запрограмувала нас на те, що ми дуже любимо солодке). Яку ж історію 

має мед? 

Учень. 

Мед – їжа фараонів 

Палеонтологічні і археологічні дослідження показали, що бджоли існували 

вже в третинному періоді, тобто приблизно за 56 мільйонів років до появи 

людини. На підставі пам'ятників стародавньої культури, що збереглися, можна 

передбачити, що перша людина полювала за медом як за смачним і поживним 

продуктом. Найстародавніший пам'ятник, що змальовує видобуток меду 

людиною, знайдений біля Валенсії (Іспанія), і він відноситься до кам'яного 
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століття. На камені збереглося зображення людини , що витягує мед в оточенні 

бджіл. У єгипетських пірамідах були знайдені зведення про використання меду 

як продукту харчування і лікувального засобу. 

У самому древньому медичному папірусі, написаному 3500 років тому, 

вже вказувалося, що мед добре приймати у вигляді ліків при ранах, «аби 

викликати сечовипускання» і «як засіб для полегшення шлунку». У цьому ж 

папірусі знаходяться описи виснажливих захворювань («ухет» і «заноройд» – 

особливі види пухлин), для лікування яких застосовувалися ліки, що містять мед, 

а також примочки з меду. У іншому староєгипетському медичному папірусі 

наводиться багато цікавих відомостей про лікування ран медом. Добування меду 

– старовинний слов'янський промисел. Він називався бортнічеством, а люди, що 

ним займалися, – бортниками.  

Бортники берегли старі товсті дерева, в яких були дупла, і самі 

видовбували отвори – борти, владнуючи в них склади для медових запасів. 

Бортнічество було нелегким заняттям. Немало зусиль, спритності, праці потрібне 

від «древолаза». Йому доводилося забиратися на високі дерева, уміти «ладнати» 

з бджолами, знати їх вдачу. Торгівля медом процвітала в слов'янських землях так 

само, як і торгівля хутром.  

Учень.  

Древні мислителі про мед  

У Древній Греції мед вважався коштовним даром природи. Греки вважали, 

що їх боги безсмертні тому, що вони харчувалися так званою їжею богів – 

амброзією, до складу якої входив мед. Вони приносили богам в жертву фрукти, 

які намазували медом.  

Близько 3000 років тому Гомер в «Іліаді» і «Одіссеї» оспівував прекрасні 

властивості меду. У «Іліаді» він детально розповідає, як Агомеда готувала для 

грецьких воїнів освіжаючий медовий напій – кикеон.  

Батько математики Піфагор стверджував, що досяг похилого віку – 90 

років – лише тому, що постійно споживав мед.  

Давньоримський поет Овідій так висловлювався про їжу, якою повинна 

харчуватися людина:  

Чиста волога молочна в благовонні соти  

Солодкого меду, що пахне запашною травою, тмином  

Не забороняється вам. Марнотратно щедро всі блага  

Вам пропонує земля.  

Видатний філософ Демокрит, що споживав мед, прожив довге життя. На 

питання, як потрібно жити, аби зберегти здоров'я, Демокрит зазвичай відповідав, 

що «для цього потрібно зрошувати внутрішність медом, а зовнішність маслом».  
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Геніальний лікар і мислитель старовини Гіппократ, що жив приблизно 

2500 років тому, успішно застосовував мед при лікуванні багатьох захворювань, 

а також сам споживав його. Він говорив: «Мед, що приймається з іншою їжею, 

живильний і дає хороший колір обличчя». Легенда свідчить, що на могилі 

Гіппократа оселився рій бджіл, який виготовляв мед особливої якості. Це нібито 

викликало масове паломництво на могилу Гіппократа за цілющим медом. 

Арістотель стверджував, що мед володіє якимись особливими 

властивостями, сприяючими зміцненню здоров'я і продовженню життя людини.  

Юлій Цезарь, присутній на обіді у сенатора Полія Румілія, що святкував 

столітню річницю свого народження, запитав, який засіб вживав він для 

підтримки сили тіла і духу, на що отримав відповідь: «Всередину мед, ззовні 

масло».  

Авіценна рекомендував споживати мед для продовження життя. Він 

говорив: «Якщо хочеш зберегти молодість, то обов'язково їж мед». Авіценна 

вважав, що людям у віці понад 45 років необхідно систематично вживати мед, 

особливо з товченим волоським горіхом, що містить багато жирів.  

Древні індуси приписували меду всілякі лікувальні властивості. Вживані 

ними ліки «алтерантия», яке людині «приносило задоволення» і «зберігало 

юність», готувалося в основному з меду.  

Вчитель. Мед – це дивний дар природи, дивне творіння бджіл і кольорів, 

це солодке і дуже смачне пригощання. Запах і смак меду ніколи не набридає. Як 

створюється мед? 

Учень 1: 

Перетворення нектару на мед складний фізіологічний і хімічний процес. У 

нього включається весь робочий склад бджолиної сім'ї. Наповнивши нектаром 

свій медовий зубок, бджола-складальник повертається у вулик. У ньому її 

зустрічають інші: бджола-приймальниця нектару, бджола – збирачка широко 

розсовує щелепи і випускає крапельку нектару на поверхню передньої частини 

хоботка. В цей час бджола-приймальниця приймає своїм хоботком нектар. Ця 

процедура триває 4 хвилини. Потім бджоли обробляють нектар протягом 20 

хвилин, перетворюючи його на мед, при цьому відбувається ряд хімічних і 

фізичних процесів. Далі бджоли складають мед у вічка. А потім молоді бджоли 

махають своїми крильцями над медом, відбувається випар зайвої води (з 80 до 

20%) і дозрівання меду. 
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Вчитель: 

Ось так по крупинках створюється цей дивний продукт, і в його створенні 

беруть участь і сонце, і повітря, і вода, і грунт. Для того щоб він був дійсно 

екологічно чистим, треба аби всі ці чинники також були екологічно чисті, що ми 

і перевіримо на сьогоднішньому занятті. Що ж представляє мед з хімічної точки 

зору? 

Учень 2:  

Основний складник меду – 20% – води та 80% – сухої речовини : 35% – 

виноградного цукру, 40% – плодового цукру, 1-5% – сахарози, 5-10% – мальтози, 

3-4% – декстрину, 0,04 -0,29% – білкових речовин, до 0,14% – мінеральних 

речовин. Ферменти: інвертаза, діастаза, каталаза, ліпаза та ін. Вітаміни: В1, В2, 

В3, В6, В5, РР, С. Вуглеводи визначають дієтичні властивості меду, оскільки 

вони не вимагають подальшої переробки в шлунково-кишковому тракті, на 100% 

засвоюються організмом. Вони надають смаку солодкості меду. Запах меду 

додають ефірні масла, що містяться там. 

Учень 3:  

Існує велика кількість різновидів меду. Якщо мед отриманий з одного 

вигляду медоносних рослин, його називають моноферним, наприклад 

соняшниковий або гречаний. 

А мед, отриманий з нектару різних видів медоносів, називають 

полиферним, це квітковий (травневий), луговий, лісовий, степовий і ін.  

Кожен мед має свої характеристики: колір, смак, аромат, особливі цілющі 

властивості. Колір може бути від ясно–жовтого до темного, аромат і смак від 

ніжного до різкого, кристалізація від маслоподібної до грубозернистої.  
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Вчитель: 

Кожен з нас не лише хімік, але ще і споживач, і зараз я пропоную провести 

експеримент «Дегустація меду», визначити за кольором, смаку і запаху, який це 

мед? 

Приходячи на ринок, аби купити мед, ви запитуєте у продавця, який це мед, 

і продавець відповідає вам – травневий, липовий, соняшниковий, найчастіше так 

воно і є, адже продавці теж не хочуть втрачати свій статус, але аби бути повністю 

упевненими, ви повинні знати найважливіші характеристики меду. 

Учням по групах роздаються проби меду, різновид якого вони визначають 

органолептичним методом, користуючись основними правилами дегустації. 

  

ЕКСПЕРИМЕНТ №1 

 

Дегустація меду: 

Огляньте мед, визначить колір, чистоту, однорідність і можливі дефекти 

кристалізації. Перемішайте мед, і неспішно, вдихайте його аромат, після 

визначення найбільш сильних ароматів, ви відчуєте і слабкі. Покладете трохи 

меду до рота, переміщаючи його у міру розчинення в задню частину ротової 

порожнини. 

 

Вчитель: 

У продажу буває натуральний і штучний мед. Натуральний – це мед, що 

виробляється бджолами. Штучний мед отримують шляхом кислотного гідролізу 

бурякового цукру, соку дині, кавуна. Він має сповна правдоподібний вигляд і 

смак, підробку можна розпізнати лише в лабораторії, лікувального значення 

такий мед не має. 

 

Групи звітують по своїх результатах.  

 

1 – травневий мед (білоакацієвий) 

 

Прозорий, світлий, ніжний аромат. Застосовують як 

загальнозміцнюючий засіб, а також при безсонні, захворюваннях 

шлунку, нирок і жовчного міхура.  
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2 – гречишний  

Має колір від темно-жовтого до коричневого, має гіркуватий 

присмак, багатий залізом, марганцем і міддю. Застосовують при 

недокрів'ї, захворюваннях печінки і як засіб, зміцнюючий 

сердечний м'яз. 

 

3 – соняшниковий 

Має яскраво – жовтий колір, своєрідний запах і на смак дуже 

солодкий, злегка кристалізований. Застосовують при гастриті і 

виразковій хворобі.  

 

4 – польовий 

Ясно – жовтого кольору, інколи жовтувато – коричневого, має 

приємний смак і аромат. Надає заспокійливу дію на нервову 

систему, рекомендується при головному білі, безсонні, 

прискореному серцебитті. 

 

5 – квітковий  

Дуже світлий, ніжний аромат, маслоподібної консистенції. 

Застосовується при гінекологічних захворюваннях, для 

зміцнення сердечного м'яза.  

 

6- малиновий  

Світло-золотистого кольору, з приємним ароматом та смаком. 

Використовується як лікарський засіб. 

 

7-мед з чабрецю  

Прозорий, світло-зелений, або з блакитним відтінком, 

кристалізується повільно,перетворюється у світло-янтарну масу.  

 

8 – клеверний  

Світлого або світло-жовтого кольору, з приємним ароматом. 

Кристалізується повільно, перетворюється у масу білого кольору. 
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Вчитель: 

Де б мед не продавався, він повинен відповідати вимогам державного 

стандарту. 

 

Сертифікат меду: (слайд 21) 

Мед повинен мати певний аромат і смак. 

Якщо відчувається запах карамелі – це розплавлений мед 

Рідкий мед – це недозрілий мед. Він не зберігатиметься, заграє, оскільки 

містить багато води. 

Мед не повинен мати жодних домішок, шкідливих для людини. 

Для визначення домішок існують різні засоби, і зараз я пропоную провести 

по групах ще один експеримент із запропонованими зразками меду. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТ №2  

 

Методи визначення якості меду 

 

Досвід №1 «Виявлення домішок крохмалю або муки» 

Узяти 5мл. водного розчину меду і додати 3-5 крапель йоду.  

Якщо спостерігаємо синє фарбування, це означає, що домішки крохмалю 

є. 

Досвід №2 « Виявлення домішок крейди». 

Узяти 5мл. водного розчину меду і додати 3-5 крапель соляної кислоти. 

Якщо спостерігаємо виділення газу, означає – домішки крейди є. 

Досвід №3 «Виявлення домішок цукру». 

 Узяти 5 мл водного (з дистильованої води) розчину меду і додати розчин 

AgNO3. 

Якщо спостерігається випадання осаду білого кольору, означає – домішки 

цукру є. У чистому меді осідання не буде. 

Групи звітують про виконані аналізи. 

 

Підсумок: у пробірці №3 знаходиться екологічно чистий продукт, що 

володіє цілющими властивостями. 

Вчитель: Мед – це продукт харчування, правильне використання його не 

лише поправить ваше здоров'я, а також ви отримаєте дійсне задоволення від його 

вживання. 

Всім бажаю гарного настрою і звичайно здоров'я! 
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ВВЕДЕННЯ В СВІТ ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ НА 

ОСНОВІ ПРИНЦИПУ НАСТУПНОСТІ ТА ІНТЕГРАЦІЇ 

 

Шкель Надія Леонідівна,  

Жулькова Світлана Анатоліївна,  

Гутник Євгенія Олександрівна,  

Білозерська ЗОШ І-ІІІ ст.№15 

м. Білозерське 

Добропільський р-он,  

Донецька обл. 

 

Пояснювальна записка 

Фізика, хімія, біологія – фундаментальні природничі науки, які вивчають 

загальні закономірності перебігу природних явищ, закладають основи 

світорозуміння на різних рівнях пізнання природи і дають загальне 

обгрунтування природничо – наукової картини світу.  

Вони є невідокремним складником загальної культури особистості, яка 

живе, навчається, працює, творить в умовах використання сучасних технологій і 

новітніх матеріалів, змушена протистояти екологічним ризикам, зазнає 

різнобічних упливів інформації.  

Перші знання про природу учні отримують в початковій школі вивчаючі 

курс «Я у світі», а з фізикою, хімією та біологією учні знайомляться з 7 класу, 

тому для розвитку критичного мислення в процесі формування цілесних уявлень 

про природу та використання природничо-наукових знань у повсякденному 

житті необхідна інтеграція цих предметів.  

Програма повинна допомагати учням формуванню наукового світогляду і 

розвитку критичного мислення. 

Курс складається з 7 розділів, розрахований на 17 годин (по 0,5 годин на 

тиждень) включає теоретичний матеріал та експериментальні дослідження з 

трьох предметів (фізика, хімія, біологія), вміщує 5 міні – проектів та 2 STEM – 

проекта за визначеними темами. 

Даний курс пройшов апробацію у шкільному таборі у червні 2017 році на 

базі Білозерської ЗОШ І – ІІІ ступенів №15 Добропільської міської ради 

Донецької області. 
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Мета даного курсу: 

• створити основи для інтеграції предметів природничого циклу з метою 

уявлення цілісної картини світу; 

• формувати особистісно – значими системи знань шляхом інтеграції 

предметів природничого циклу; 

• розуміння можливості пізнання законів природи через підтримку 

інтересу до пошуків нових знань та виконання експериментальних досліджень; 

• виховувати в учнів стійкий інтерес до предметів природничого циклу, 

сформувати творчу особистість, майбутніх дослідників та винахідців, які 

зможуть використовувати свої знання у повсякденному житті. 

Досягти мети елективного курсу «Введення в світ природничих наук» 

пропонується досягти шляхом інтеграції природничих наук, створення 

експериментально – дослідницькихSTEM – проектів, використання інтернет – 

ресурсів, застосування цифрових технологій. 

 

Програма спецкурсу в себе включає: 

- Чотири теми, побудовані на тому, щоб ліквідувати розрив у наступності 

між предметами природничого напрямку та створити інтеграцію їх вивчення. 

 

Очікувані результати: 

1. В результаті вивчення курсу школярі знають та розуміють: 

- про цілісну картину світу; 

- основні Поняття природничих наук; 

- взаїмозв`язок предметів природничого циклу; 

- можливість пізнання законів природи шляхом інтеграції предметів 

природничого циклу. 

2. Учні зможуть освоїти наступні вміння: 

- усно й письмово тлумачити природничі поняття, факти, явища; 

обговорювати проблеми природничого змісту; 

- застосовувати знання і критичне мислення у розв'язанні соціальних і 

особистісно значущих практичних і пізнавальних проблем; 

-  прогнозувати вплив природничих наук на навколишнє середовище; 

-  застосовувати набуті знання для відповідальної поведінки в 

довкіллі. 
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Програма спецкурсу 

 

№ 
Кількість 

годин 
Зміст теми 

Вимоги до рівня загальноосвітньої 

підготовки 

1  1 год Вступ.  

Місце і роль природничих наук, 

як основних наук про природу 

та явища. Цікаві досліди, факти, 

спостереження. 

Учень 

- знає: 

Визначення та мету природничих 

наук, зв'язок між предметами (фізика, 

хімія, біологія); 

- вміє: 

навести приклади дослідів, 

спостережень, цікавих фактів 

2 

 

 

3 год Основні поняття природничих 

наук (фізика, хімія, біологія), 

наукові методи пізнання 

природи. Фізичні й хімічні 

явища. Хімічні реакції та явища, 

що їх супроводжують. Вплив 

хімічних і фізичних явищ на 

процеси життєдіяльності 

Міні – проект(дослідження) №1: 

«Спостереження та дослідження 

процесу дифузія в житті 

тварин» 

Учень  

- знає: 

Основні поняття, методи, явища; 

- пояснює: 

вплив фізичних та хімічних процесів 

на життєдіяльность тварин; 

- вміє: 

визначати вплив фізико – хімічних 

процеів на життєдіяльність тварин; 

виконувати дослідження, створювати 

міні – проекти; спостерігати фізичні 

та хімічні явища 

3 3 год Механічний рух та його вплив 

на колообіг речовин в природі. 

Рольтварин у колообігу речовин 

в прирооді.  

Міні – проект №2: 

«Визначення середньої 

швидкості руху тварини під час 

прогулянки та її вплив на 

організм» 

Учень – знає: 

Структуру речовини, поняття 

механічний рух, колообіг; вплив 

колообігу на тварин 

Учень – вміє: 

Складати молекули простих речовин; 

визначати та характеризувати 

зовнішні ознаки під час руху; 

Складати алгоритм міні – проекту та 

визначати результати.  

4 3 год Явище інерції. Сила. Маса. 

Закон збереження маси. Схема 

хімічних рівнянь.Вплив інерції 

на особливості покриву тіла у 

тварин  

Міні – проект№3 

«Вплив життєдіяльності 

хребетних тварин на 

забруднення навколишнього 

середовища» 

Учень 

- знає: 

Поняття явища інерції, сили, маси, 

особливості будови та функції 

покривів у хребетних тварин; 

- вміє:  

складати схеми хімічних рівнянь; 

розуміє наслідки впливу 

життєдіяльності тварин на 

навколишнє середовище. 

5 3 год Теплові явища. Нагрівання тіл. 

Температура.  

Процес горіння та використання 

його в побуті та в 

промисловості.  

Учень  

- знає:  

теплові явища, розуміє процес 

горіння,значення теплових явищ у 

житті тварин та природі; 

- вміє:  
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Значення теплових явищ в житті 

тварин. 

Міні –проект №4  

«Поліпшення стану повітря у 

класній кімнаті під час занять.» 

визначати вплив тепових явищ на 

живі організми. 

6 3 год Тиск. Сила тиску. Тиск газів і 

рідин. Транспорт речовин. 

Залежність розчинності від 

температури й тиску. 

Міні проект №5 

«Вплив тиску рідини на 

кровообіг кровиносної системи 

у хребетних тварин» 

Учень 

- знає:  

поняття тиску, сили тиску, 

циркуляторну систему;залежність 

розчинності від температури й тиску; 

- вміє:  

складати схему газообміну в 

організмах тварин; розуміє 

залежність розчинності від тиску;  

аналізувати схеми кровообігу 

кровиносної системи у хребетних 

тварин;  

7 1 год Узагальнення та систематизація 

знань. Презентація STEM– 

проектів: 

«Вплив природничих наук на 

живі організми» 

 

 

Розподіл навчального часу 

№ 
Тема 

 

Кількість 

годин 

1 Вступ. Місце і роль природничих наук, як основних наук про 

природу та явища. Цікаві досліди, факти, спостереження. 
1 

2 Основні поняття природничих наук (фізика, хімія, біологія), наукові 

методи пізнання природи. 
3 

3 Механічний рух та вплив на колообіг речовин в природі. 3 

 

4 Явища енерції. Вплив енерції на особливості покриву тіла у тварин  

 
3 

5 Теплові явища. Значення теплових явищ в житті тварин.  

 
3 

6 Тиск. Залежність розчинності від температури й тиску. 

 
3 

7 Узагальнюючий урок. Презнтація STEM – проектів 

 
1 

 

Календарно – тематичний план 

№ Дата Тема та зміст заняття 

1  Місце і роль природничих наук, як основних наук про природу та явища. 

Цікаві досліди, факти, спостереження. 

2  Основні поняття природничих наук (фізика, хімія, біологія), наукові методи 

пізнання природи. Фізичні й хімічні явища. 

3  Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують. Вплив хімічних і фізичних 

явищ на процеси життєдіяльності 
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4  Міні – проект №1: 

«Спостереження та дослідження процесу дифузія в житті тварин». 

Представлення результатів 

5  Механічний рух та вплив на колообіг речовин в природі 

 

6   Роль тварин у колообігу речовин в природі. 

7  Міні – проект №2: 

«Визначення середньої швидкості руху тварини під час прогулянки та 

вплив на її організм» представлення результатів 

8  Явища інерції. Сила. Маса. Закон збереження маси. Схема хімічних рівнянь. 

9  Вплив інерції на особливості покриву тіла у тварин  

10  Міні – проект №3 

«Вплив життєдіяльності хребетних тварин на забруднення навколишнього 

середовища» 

11  Теплові явища. Нагрівання тіл. Температура.  

Процес горіння та використання його в побуті та в промисловості 

12  Значення теплових явищ в житті тварин. 

13  Міні –проект №4  

«Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.» 

14  Тиск. Сила тиску. Тиск газів і рідин. Транспорт речовин. 

15  Залежність розчинності від температури й тиску. 

16  Міні проект №5 

«Вплив тиску рідини на кровообіг кровиносної системи у хребетних 

тварин» 

17  Презентація STEM – проектів 

«Вплив природничих наук на живі організми»  

 

Використана література 

1. Навчальна програма для закладів загальної середньої освіти, 

ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 10-11 клас Інтегрований курс.Авторський колектив під 

керівництвом Ільченко В.Р. Затверджено Міністерством освіти і науки України 

(наказ № 1407 від 23.10.2017 р.) 

2. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика».7-8 клас, 

затверджена Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України від 

07.06.2017 № 804) 

3. Гук К.Ж. «Теоретичні та методичні основи формування в учнів 

цілісності знань про природу». Полтава.Довкілля. 

4. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія». 7- 8 клас, 

затверджена наказ МОН України від 07.06.2017 № 804 

5. Фізика: підруч.для 7 кл.загальноосвіт.навч.закл./[В.Г.Бар’яхтар, 

С.О.Довгий, Ф.Я. Божинова та ін.]; за ред.В.Г.Бар’яхтар, С.О.Довгий. – Х.: Вид 

– во «Ранок», 2015. – 256 с.: іл.,фот. 

6. Хімія: підруч.для 7 кл.загальноосвіт.навч.закл./ О.В. Григорович. – Х.: 

Вид – во «Ранок», 2015. – 192с.: іл.,фот. 
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7. Байбара Т.М. Методика викладання природознавства в початкових 

класах: [навчальний посібник] / Байбара Тетяна Миколаївна. – К.: Веселка, 

1998. – 334с. 

8. Хімія в побуті, – 4 – е вид – во, стереотип. – М.: Хімія, 1980, 208 с.,мал. 

 

Додатки 

Методичні рекомендації щодо проведення занять спецкурсу 

«Введення в світ природничих наук» 

Приклади фрагментів занять 

 

ТЕМА 1. 

Місце і роль природничих наук, як основних наук про природу та явища. 

Цікаві досліди, факти, спостереження. 

При вивченні даної теми у учнів буде сформовано детальніше уявлення 

про предмети природничого циклу (фізика, хімія, біологія), про зміст 

природничих наук, буде розширено кругозір учнів, вони ознайомляться з 

призначенням цих наук. Школяри будуть мати представлення про 

спостереження, досліди, експеримент, як провідні методи дослідження явищ 

природи. 

Необхідне обладнання: інструктивні картки, набір реактивів для роботи на 

штативі із пробірками, портрети вчених, мильний розчин,магніти, кристали, 

капіляри, цукор, сода, фарба, кока – кола, відео фільм про видатних вчених в 

галузі фізики, хімії, біології.  

Тип уроку вивчення і закріплення нових знань. 

Приблизний сценарій заняття. 

І.Організаційни момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

Метод «Асоціативний кущ» – які асоціації у вас викликає слова «природа», 

«природнича наука» 

(Учні говорять по черзі, на дощки асоціація у вигляді квітки) 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Інтерактивна десіда з демонстраціями. 

1. Визначення поняття природничих наук- фізики, хімії, біології. 

2. Видатні вчені (фізики, хіміки біології) та їх внесок в розвиток науки 

(перегляд відео фильмів). 

3. Спостереження, досліди, експеримент. Алгоритм проведення. 

ІV. Цікаві досліди  

1. Поверхневий натяг рідини 
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2. Підняття рідинив капілярах 

3. Явище дисперсії та інтерференції 

4. Фараонові змії 

5. Малюнок на воді 

6. Гейзе власноруч з Coca Cola 

7. Цікаві факти з біології 

V. Узагальнення та систематизація вивченого 

А). Інтерактивна вправа «мікрофон» за новим матеріалом 

Б). Групова робота  

Завдання; Скласти  

VІ. Підсумок. Рефлексія  

Прийом «Роблю висновок…» 

VІІ. Домашнє завдання; Скласти синквейн за темою заняття. 

 

ТЕМА 2 

Основні поняття природничих наук (фізика, хімія, біологія), наукові методи 

пізнання природи. Фізичні й хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх 

супроводжують. Вплив хімічних і фізичних явищ на процеси 

життєдіяльності. 

Міні – проект(дослідження) №1:»Спостереження та дослідження процесу 

дифузія в житті тварин» 

При вивчені даної теми у учні буде сформоване уявлення про фізичні та 

хімічні явища, про схему хімічних уявлень, діти ознайомляться про вплив 

фізичних та хімічних процесів на життєдіяльність тварин. Школярі зможуть 

спостерігати фізичні та хімічні явища та виконати дослідження цих явищ. 

Необхідне обладнання:інструктивні картки, лабораторний штатив, 

хімічний посуд, спиртівка, мідний дріт, магній, розчин сульфатної кислоти, 

натрій карбонат, амоній хлорид, фенолфталеїн, натрій гідроксид, кальцій 

гідроксид, паперові смайлики, комп’ютерна презентація, інтерактивний плакат 

4- 003 (фізичні тіла та явища) 

Тип уроку: комбінований 

Приблизний сценарій заняття. 

І.Організаційний момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань  

Інтерактивна вправа «музична студія». Прослуховування пісні 

«Зустрічається Зимонька з Весною» 

Проблемне питання: «Скажіть, а яке відношення ця пісня має до нашого 

уроку?» 
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Учні говорять по черзі. 

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Інтерактивна бесіда з демонстраціями та поясненням 

1. Визначення поняття фізичне явище та хімічне явище 

2. Порівняльна характеристика цих явищ. 

3. Спостереження, досліди, експеримент. Алгоритм проведення. 

ІV. Цікаві досліди. 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком проведення 

дослідів. Звертається особлива увага на поводження з хімічним посудом та 

речовинами на провила нагрівання. 

Дослідження реакції натрій гідрооксиду на індикатори та взаємодія з 

оцтовою кислотою.  

1. Дослідження реакції з утворенням осаду між розчином лугу та 

розчином мідного купоросу. 

2. Зміна форми мідного дроту. 

3. Розчинення соди у воді 

4. Розчинення мідного купоросу 

5. Приклади різних видів фізичних явищ. 

6. Цікаві факти з біології 

V. Закріплення нових знань: 

1. Групова робота. 

Інтерактивна вправа «Визначити явище..»  

2. Огляд відеофрагментів з мультфільмів «Добриня Нікітіч», «Коньок-

Горбунок», «Йожик в тумані». 

Учням пропонується вибрати фізичні та хімічні явища під час огляду 

фрагменту. 

3. Гра «Сортувальник.  

Обери всі ознаки хімічної реакції: 

 зміна агрегатного стану речовини 

 випаровування 

 утворення осаду 

 плавлення 

 зміна форми  

 виділення тепла 

 поява або зміна запаху 

4. Країна веселих асоціацій. 
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Міні –проекту: «Спостереження та дослідження процесу дифузія в житті 

тварин» 

Презентація проектних робіт. 

VІ. Підсумок. Рефлексія  

Інтерактивний прийом «Роблю висновок…»  

Рефлексія: закінчити речення: 

Сьогодні на уроці головним було: 

Сьогодні на уроці цікавим було: 

Я знаю: 

Я вмію: 

VІІ. Домашнє завдання 

Дослідити реакцію між питною содою і розчином столового оцту. 

 

ТЕМА 3 

Механічний рух та його вплив на колообігу речовин в природі. Роль тварин у 

колообігу речовин в природі.  

Міні – проект №2 «Визначення середньої швидкості руху тварини під час 

прогулянки та її вплив на організм» 

 

При вивчені даної теми у учні буде сформоване уявлення про структуру 

речовини, поняття механічний рух, колообігу, вплив колообігу на тварин, діти 

навчяться складати молекули простих речовин. Школярі зможуть визначати та 

характеризувати зовнішні ознаки тварин під час руху. 

Необхідне обладнання:інструктивні картки, лабораторний штатив, 

хімічний посуд, спиртівка, комп’ютерна презентація, таблиці: «Колообіг води, 

карбону, нітрогену в природі», цифровий навчальний ресурс 12 – 001. 

Тип уроку: урок пошуку істини 

Приблизний сценарій заняття. 

І.Організаційни момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань  

Вправа «Логічний брифінг». Групи отримують завдання. У випадку 

неправильної відповіді інші команди можуть їх виправити.  

ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

Інтерактивна бесіда з демонстраціями та поясненням: 

 Поняття механічного руху. 

 Поняття про колообіг у біосфері.  

 Поняття про колообіг води, карбону, нітрогену в природі 

 Інтерактивна прийом «Практична теорія».  
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Створення інтерактивного плакату «Роль тварин у колообігу речовин в 

природі» 

ІV. Цікаві досліди 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком проведення 

дослідів. Звертається особлива увага на поводження з хімічним посудом та 

речовинами на провила нагрівання. 

1. Дослідження реакції натрій гідрооксиду на індикатори та взаємодія з 

оцтовою кислотою.  

2. Дослідження реакції з утворенням осаду між розчином лугу та 

розчином мідного купоросу. 

3. Зміна форми мідного дроту. 

4. Розчинення соди у воді 

5. Розчинення мідного купоросу 

6. Чарівна картопля 

7. Рух магнітних дисків 

8. Парадокс близнят 

9. Цікаві факти з біології 

V. Закріпленняння нових знань та вмінь: 

1. Інтерактивна вправа «Кластер». 

Із поданих слів утворити ланцюги живлення:кріт, сонечко, дощовий 

червяк, яструб, попелиці, водорості, зернівка пшениці, рослина, щука, карась, 

миша, комахоїдні птахи, лисиця, людина, коров’ячий послід, личинки мух, 

хижаки. Учні працюють у парах. Презентують створені ланцюги. 

2. Королівство досліджень.  

Міні – проект «Визначення середньої швидкості руху тварини під час 

прогулянки та її вплив на організм».  

Презентація та захист проекту. 

VІ. Підсумок. Рефлексія  

Прийом «Роблю висновок…»  

Вправа «Плюс – мінус – цікаво» 

Учні заповнюють таблицю. У графу «+» записують все, що сподобалось на 

уроці, інформацію та форми роботи, які викликали позитивні емоції. У графу «–

» записують все, що не сподобалося на уроці, здавалося нудним та залишилося 

незрозумілим. У графу «?» вписують всі цікаві факти про які дізналися на уроці 

і що б ще хотіли дізнатися з даної теми. 

VІІ. Домашнє завдання: 

Скласти схему «Піраміда біомас» 
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ТЕМА 4 

Явище інерції. Сила. Маса. Закон збереження маси. Схема хімічних 

рівнянь.Вплив інерції на особливості покриву тіла у тварин  

Міні – проект № 3» Вплив життєдіяльності хребетних тварин на забруднення 

навколишнього середовища» 

 

При вивченні даної теми познайомяться з поняттями інерції, маси, сили, 

схемою хімічних рівнянь, зможуть зрозумити вплив інерції на особливости 

покриву тілі тварин. 

В учнів розвивається допитливість, інтерес до вивчення природничих 

наук, вміння працювати в групах, Виховується відповідальність, 

взаємодопомога. 

Обладнання: терези, тіла різних розмірів, таблиці з тваринами,періодична 

система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, портрети М. В. Ломоносова та А. 

Лавуазьє. 

Тип уроку: комбінований 

Приблизнийсценарійзаняття 

І. Організаційний момент 

ІІ. Мотивація пізнавальної діяльності 

Інтерактивний прийом «Візуалізація події» (перегляд відео фрагменту 

про явище інерції в побуті та живої природі) 

ІІІ. Актуалізаціяопорнихзнань 

Інтерактивний прийом «Мікрофон» 

1. Чи зможе малюк відкрити самостійно двері? Як? 

2. Чому людина завжди нахиляється вперед під час зупинки автобуса? 

3. Хто швидше зупиниться гепард або заєць? 

4. Як інерція впливає на стан покриву тіла тварин? 

ІУ. Вивчення нового матеріалу 

1. Інтерактивна вправа «Словникова робота» 

Визначення поняття явища інерції, маси, сили, хімічного рівння. 

2. Інтерактивний прийом « Власний досвід» 

Учні наводять приклади впливу інерції на особливості покриву тіла у 

тварин. Що відбувається з покривом тварин після їх руху. 

Відеофрагмент»Життя тварин» 

3.  «Творча майстерня» 

Будова хімічних реакцій. Схема хімічних реакцій. Явище інерції та її 

вплив на швідкість хімічних реакції у природі. 

Експериментально-дослідницька діяльність.  



 

295 

 

Всеукраїнський конкурс «Творчий вчитель –  обдарований учень»  

 

 

 

 

 

 

 

Створенні міні-проекту «Вплив життєдіяльності хребетних тварин на 

забруднення навколишнього середовища» 

Презентація проектних робіт 

V. І. Підсумки уроку. Рефлексія. 

Прийом «Робимо висновок….» 

V. Домашне завдання 

Створити інтерактивний плакат «Вплив життєдіяльності хребетних 

тварин на забруднення навколишнього середовища» 

 

ТЕМА 5 

Теплові явища. Нагрівання тіл. Температура. Процес горіння та 

використання його в побуті та в промисловості. Значення теплових явищ в 

житті тварин. 

Міні–проект № 4 «Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час 

занять» 

На даному занятті учні ознайомляться з тепловими явищами, зможуть 

сформувати висновки про значення теплових явищ вжитті тварин, спостерегати 

за ними, використовувати знання у практичній діяльності. 

Обладнання: відео, обладнання для наглядання за тепловими явищами, 

різні види температур (за Цельсієм, Фаренгейтом, Кельвином), обладнання для 

процесу горіння, ЦНР до уроку, хімічний посуд, спиртівка. 

Приблизний сценарій заняття 

І Організаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної діяльності 

1. Проблемне питання 

Чому за допомогою одного сірника деревну скіпку запалити можна, а 

велике поліно не можна? 

(учні намагаються дати відповідь). 

ІІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь 

Прийом «Інтелектуальна розминка» 

Пригадайте теплові явища, з якими ви зустрічаєтеся у побуті? 

Який впив на життя тварин оказують теплові явища? 

Пояснити процес горіння спиртівки? 

ІV. Вивчення нового матеріалу 

Інтерактивна розповідь з елементами бесіди за темою. 

1. Інтерактивна вправа «Власний досвід» 

Завдання: Якщо одну руку опустили в холодну воду, а другу – в теплу, 

потім вийняти їх, опустити обидві в воду , що має помірну температуру, то 
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рука, що була в холодній воді, відчуватиме тепло, а що була в теплій – холод. 

Як це пояснити?  

2. Інтерактивний прийом «Ти – мені, я – тобі» 

Один учень називає теплові явища, другий – називає де 

використовується, як впливають на життя тварин 

3. Інтерактивна вправа «Словникова робота» 

Визначення поняття температура, термометр, теплові явища, процес 

горіння. 

V.Застосування та узагальнення знань 

1. Інтерактивний прийом «Країна вимірювальних приладів» 

Створення міні-проекту (експериментально-пошуковий) «Поліпшення 

стану повітря у класній кімнаті під час занять.» 

2. Презентація проектних робіт за групами 

VІ.Підсумки заняття. Рефлексія. 

Інтерактивний прийом «Дерево рішень…»  

 

ТЕМА 6. 

Тиск. Сила тиску. Тиск газів і рідин. Транспорт речовин. Залежність 

розчинності від температури й тиску. 

Міні-проект № 5 «Вплив тиску рідини на кровообіг кровоносної системи у 

хребетних тварин» 

При вивченні даної теми у учнів буде сформоване уявлення про поняття 

тиску, сили тиску, циркуляторну систему, залежність розчинності від 

температури й тиску; вони ознайомляться з залежністю розчинності від 

температури й тиску. Учні будуть вміти складати схему газообміну в організмах 

тварин, аналізувати схеми кровообігу кровоносної системи у хребетних тварин. 

Необхідне обладнання: таблиці кровоносних систем, фрагменти 

відеофільмів, таблиця Д.І.Менделєєва, терези, вода, сіль, цукор, набор хімічного 

посуду, 

ип уроку: вивчення і закріплення нових знань. 

І.Організаційни момент 

ІІ. Актуалізація опорних знань 

1. Інтерактивний метод «Сенкан» за темою «Тиск» 

2. Проблемне питання. 

Чомусамекровоносна система стала однією з 

найважливішихінтегральнихорганізму?  

Як на вашу думку забезпечуєтьсяцілісністьорганізмузавдякиційсистемі? 
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ІІІ. Вивчення нового матеріалу 

1. Робота в малих групах: 

І – група – Що таке тиск? Сила тиску? Тиск газів і рідин. 

ІІ – група – Залежність розчинності від температури й тиску.  

ІІІ – група – Порівняльна будова кровоносної системи хребетних тварин. 

Скласти схему газообміну в органзмі. 

2. Практичне заняття «Вплив температури на розчинення цукру й кухонної 

солі у воді» 

Інструктаж з безпеки життєдіяльності перед початком проведення 

дослідів. Звертається особлива увага на поводження з хімічним посудом та 

речовинами на провила нагрівання. 

ІV. Узагальнення та систематизація вивченого 

1. Інтерактивна вправа «незакінчені речення» за новим матеріалом. 

2. Експериментальний майданчик 

Міні – проект №5 «Вплив тиску рідини на кровообіг кровоносної системи 

у хребетних тварин». Презентація проектних робіт. 

V. Підсумок. Рефлексія  

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 

VІ. Домашнє завдання 

Цікаві факти залежності розчинності від температури й тиску. 

 

ТЕМА 7.  

Узагальнюючий урок. Презнтація STEM – проектів «Вплив природничих 

наук на живі організми» 

В результаті вивчення курсу школярі зможуть прогнозувати вплив 

природничих наук на навколишнє середовище, застосовувати набуті знання для 

відповідальної поведінки в довкіллі.Вони повинні усвідомити, що людина тісно 

пов’язана з природою та являється її частиною. Учні зможуть відчути власну 

відповідальність за збереження різноманіття на землі, зможуть визначати 

екологічні проблеми, зменшувати їх наслідки та знаходити шляхи їх 

розв’язання.Досягається це через інтеграцію природничих наук, що є основою 

STEM ocвіти. Учні на уроці демонструють знання з предметів природничого 

циклу, об’єднують знання природничих наук та вміють робити висновки.  

Обладнання: відеоматеріали пр екологічні прблеми, фотографії , додаткова 

література, презентація з Stem – проектів, інтерактивна дошка, мультимедійний 

проектор, ноутбук 

Тип уроку узагальнення знань з курсу 
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Приблизний сценарій заняття. 

 

І. Органзаційний момент 

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 

1. Інтерактивний прийом «Асоціативний кущ» зі словом «Природа». 

ІІІ.Актуалізація опорних знань та вмінь 

1. Інтерактивна вправа «Павучок». 

Скласти схеми взаємозв’язку людина – тварина – природа та вказати зміни 

які відбуваються у природі внаслідок природничих чинників. 

2. Інтерактивний прийом «Бліц опитування» 

Як покращити навколишнє середовище застосовуючи знання природничих 

наук 

IV. Захист Stem – проктів 

Презентація Stem – проктів підготовлених учнями «Вплив природничих 

наук на живі організми» 

Обговорення. 

V. Узагальнення та систематизація знань 

Скласти буклет на тему «Взаємозв’язок природничих наук з навколишнім 

середовище» 

VI. Підсумок. Рефлексія 

Інтерактивна вправа «Мозковий штурм» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Виробничо-практичне видання 

 

Білориха О. М. 

Гутник Є. О. 

Жулькова С. А. 

Зубенко О. В. 

Карагаєва М. В. 

Кравченко О. М. 

Кравченко О. І. 

Крутько І. А. 

Петраш О. Є. 

Сидор М. Р. 

Ситник І. О. 

Туманян Т. С. 

Тягнирядно Д. А. 

Усенко Л. М. 

Шкель Н. Л. 

Юрківська А. В. 

 

 

ІНТЕГРОВАНІ АВТОРСЬКІ 

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ 

 

(за матеріалами Всеукраїнського конкурсу «Творчий вчитель – обдарований учень» та 

Всеукраїнського конкурсу-рейтингу закладів загальної середньої освіти по роботі з 

обдарованими дітьми «Школа – джерело талантів») 
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