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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Художнє слово в загальному річищі гуманізації національної освіти може 

відігравати інтегруючу роль, тому що відтворює духовний світ української 

людини, сприяє активному становленню особистості. 

Формування в учнів глибоких і стійких інтересів до творчої діяльності є 

однією з основних передумов становлення й розвитку творчої особистості. 

Навчальна програма «Мистецтво слова» розроблена на основі Навчальної 

програми «Літературна майстерність» (автори Войтенко О.В., Гаврик О.Ю.), 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист МОН України від 

11.11.2014 № № 1/11-17867), з урахуванням Методичних рекомендацій щодо 

змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист ІІТЗО 

№ 14.1/10-1685 від 05.06.13 року).  

Пропонована програма гуртка літературної творчості спрямована на 

формування в учнів системного і масштабного мислення, засвоєння норм 

грамотності та культури мовлення й письма, літературознавчої термінології, 

аналітичного погляду на проблеми сьогодення і стан культури взагалі. 

        Засобами слова формується, збагачується внутрішній світ дитини, 

відбувається позитивний вплив на її свідомість, морально-етичний потенціал, 

розвивається інтелект, творчі здібності, естетичний смак. 

        У програмі особливий акцент робиться на створенні учнями власних 

творів, техніці виразного читання, декламації, інсценізації засобами 

художнього слова, що сприяє зародженню, розвиткові у свідомості та 

підсвідомості молодої людини якостей, які є носіями потужного заряду 

позитивної, життєствердної енергії. Адже ми повинні творити, плекати культ 

людини-гуманіста, формувати оптимістичні суспільні настрої, дбати про 

зростання здорового, повносилого нового покоління, здатного народжувати у 

своїй спільноті дух лицарства , шляхетності, порядності. 

Мета програми: 

 залучати учнів до словесної творчості; 

 допомагати їм у оволодінні теоретичними знаннями в галузі 

літератури; 

 розвивати творчі здібності, літературні смаки, критичне мислення, 

практичні навички та вміння у використанні художніх засобів; 

 збагачувати словниковий запас; 

 виховувати інтерес до вивчення літератури; 

 розвивати комунікативну й творчу компетентності в учнів. 

Завдання програми.  

Теоретична частина: 
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Ознайомити учнів із: 

 фольклорними та літературними жанрами; 

 структурою художнього твору; 

 жанрами журналістики; 

 стилями, типами й жанрами мовлення; 

 художніми засобами; 

 системою віршування; 

 засобами виразного читання. 

Практична частина: 

 із метою збагачення мовлення розвивати вміння виразно читати прозові 

та віршовані тексти, виробляти почуття інтонації; 

 брати участь у шкільних, районних та обласних творчих конкурсах; 

 проводити обговорення учнівських творів із метою розвитку 

критичного ставлення до власної творчості та до творчості інших; 

 пропонувати учням виконання творчих вправ і завдань; 

 знайомити гуртківців з учнівськими роботами, що брали участь в 

конкурсах і стали переможцями; 

 проводити огляд збірок, альманахів дитячої та юнацької творчості; 

 видавати збірки творів гуртківців. 

Концепція програми заснована на таких чинниках: 

 виховання людини нового часу, людини гуманіста, високодуховної, 

національно свідомої, творчої особистості; 

 піднесення авторитету й престижу художнього слова в 

загальноукраїнському контексті. 

Програма враховує: 

 вікові психологічні особливості учнів; 

 психологію сприймання дитиною мистецтва слова як засобу 

формування творчої особистості. 

Особливості програми та її структура. 

Навчальна програма «Мистецтво слова» передбачає 3 роки навчання: 

1-й рік – початковий рівень – 72 год. на рік, 2 год. на тиждень; 

2-й рік – основний рівень (перший рік навчання) – 72 год. на рік, 2 год. на 

тиждень; 

3-й рік – основний рівень (другий рік навчання) – 72 год. на рік, 2 год. на 

тиждень. 

Курс початкового рівня навчання включає ознайомлення учнів з 

основними поняттями художнього слова, мовою художнього твору, 

основними ознаками мовлення людини, простими тропами, основними 

ознаками ліричного твору, поетичною лексикою. 
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Курс основного рівня першого року навчання включає в себе 

ознайомлення із родами і жанрами літератури, обрядово-календарною 

поезією, основами віршування, ліро-епічними жанровими формами. 

Курс основного рівня другого року навчання знайомить учнів із 

складовими літературного процесу, визначенням художньої літератури як 

виду мистецтва, розширює знання про літературні жанри, спрямовує 

діяльність на удосконалення вмінь літературної творчості. 

Достатня кількість годин відводиться на практичні заняття, які 

включають в себе складання власних поетичних і прозових творів, випуск 

газет, альманахів, збірок поетичних і прозових творів. На цих заняттях в учнів 

формуються і удосконалюються навички поетичної та прозової творчості. 

 

 

 

Початковий рівень, перший рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ з/п Розділ, тема 
Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступне заняття 2 2 - 

2 Художні скарби українського слова 6 2 4 

3 Усна народна творчість 4 2 2 

4 Структура художнього твору 6 2 4 

5 Жанри журналістики 6 2 4 

6 Стилі мовлення та їх ознаки 2 2 - 

7 Типи мовлення та їх ознаки 2 2 - 

8 Художні засоби 6 2 4 

9 Поезія 8 2 6 

10 Система віршування 8 2 6 

11 У майстерні письменника 2 2 - 

12 Виразне читання 6 2 4 

13 Література рідного краю 4 2 2 
14 Літературно-творча газета 4 2 2 

15 Творчий практикум 4 - 4 

16 У творчу скарбничку. Підсумкове 

заняття 

2 - 2 

Разом 72 28 44 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (2 год.) 

Організаційне заняття. Ознайомлення учнів з обсягом роботи гуртка. 

Практична робота. Індивідуальне анкетування учнів із метою виявлення 

творчих нахилів, інтересів, рівня літературної підготовки. Складання 

індивідуальних візитівок. 

2. Художні скарби українського слова (6год.) 

Теоретична частина. Художнє слово і час. Література в системі інших 

мистецтв. Роди й жанри літератури. Епос, лірика, драма. Жанрові особливості 

роману, повісті, оповідання, новели, нарису; вірша, поеми; трагедії, комедії, 

драми. 

Практична частина. Складання віршів за римованими рядками. 

Робота над творами, написаними учнями. 

3. Усна народна творчість (4 год.) 

Теоретична частина. Фольклорні роди і жанри. Народний епос, народна 

лірика, народна драма. Жанрові особливості легенди, балади, байки, казки, 

пісні, думи, прислів’їв, приказок, загадок. Дитячий фольклор (колискові, 

забавлянки, ігри, звуконаслідування, скоромовки, лічилки, мирилки тощо). 

Практична частина. Складання колискової, лічилки, скоромовки 

4.Структура художнього твору (6год.) 

Теоретична частина. Сюжет, композиція, художній образ, засоби 

зображення образу, епіграф. 

Практична частина. Складання казки. 

Робота над творами, написаними учнями. 

5.Жанри журналістики (6год.) 

Теоретична частина. Замітка, стаття, репортаж, інтерв’ю, есе, нарис. 

Практична частина. Складання статті. Написання нарису. 

         6. Стилі мовлення та їх ознаки (2год.) 

Теоретична частина. Розмовний,художній, публіцистичний, офіційно-

діловий, науковий. 
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7. Типи мовлення та їх ознаки (2 год.) 

Теоретична частина. Розповідь, опис, роздум.  

Практична частина. Складання творів-мініатюр. 

8. Художні засоби (6 год.) 

Теоретична частина. Лексичні, фонетичні, синтаксичні художні засоби. 

Порівняння, епітет, метафора (власне метафора, уособлення, персоніфікація), 

алегорія, символ, метонімія (синекдоха, гіпербола,), іронія, звуконаслідування. 

Практична частина. Складання власних творів, визначення художніх 

засобів. Робота над творами, написаними учнями. 

9. Поезія (8 год.) 

Теоретична частина. Особливості поетичного твору. Творення 

поетичного образу. Прості і складні тропи. Асоціативне мислення, уява, 

фантазія у творенні образу.  

Практична частина. Виконання творчих завдань: складання віршів на 

відповідну тематику. Робота над творами, написаними учнями. 

10. Система віршування (8 год.) 

Теоретична частина. Ритмомелодика вірша (віршовий ритм, стопа, 

віршовий розмір: ямб, хорей, анапест, амфібрахій, дактиль, пірихій; 

римування: суміжне, перехресне, кільцеве). Верлібр, білий вірш, поезія в 

прозі, сонет. 

Практична частина. Складання віршів на задану тематику. 

11. У майстерні письменника (2 год.) 

Теоретична частина. Розгляд, аналіз кращих творів із доробку майстрів 

слова. Проведення майстер-класів. 

12. Виразне читання (6 год.) 

Теоретична частина. Засоби виразного читання (темп, тон, сила голосу, 

паузи, міміка, жести).  

Практична частина. Тренувальні вправи. Конкурс виразного читання. 
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13. Література рідного краю (4 год.) 

Теоретична частина. Життєвий і творчий шлях письменників і поетів – 

земляків (за вибором керівника і гуртківців). Знайомство з альманахами, 

збірками дитячої творчості. 

Практична частина. Підготовка повідомлень, рефератів, літературних 

віталень. 

 

14. Літературно-творча газета (4 год.) 

Теоретична частина. Знайомство зі структурою газети, особливостями 

оформлення. 

Практична частина. Випуск газет. 

15. Творчий практикум (4год.) 

Практична частина. Написання творів-описів, роздумів, розповідей, 

оповідань; добір рими до поданих слів; удосконалення поетичних рядків. 

Добір синонімів, антонімів; пояснення змісту фразеологізмів . 

16.  У творчу скарбничку. Підсумкове заняття (2 год.) 

Практична частина. Відбір творів гуртківців, нагородження переможців 

творчих літературних конкурсів, влаштування виставок альбомів, газет із 

творами гуртківців, збірок творів. 

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Читання власних 

творів. Завдання на літо. 
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Основний рівень, перший рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

Розділ, тема Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступне заняття. Краса світу і людської душі в 

художньому слові. Перевірка індивідуальних 

здібностей учнів 

2 2 - 

2 Роди і жанри літератури. Особливості 

прозових творів 

6 2 4 

3 Техніка виразного читання 4 2 2 

4 Поетична творчість 12 4 8 

5 Обрядово-календарна поезія 4 2 2 

6 Драматичні твори 4 2 2 

7 Основи віршування 6 2 4 

8 Гумористичні твори 4 2 2 

9 Ліро-епічні жанрові форми 4 2 2 

10 Вірш. Сонет. Поняття про ліричний цикл. 4 2 2 

11 Літературне дослідження. Пошукова робота 4 2 2 

12 У майстерні письменника 6 – 6 

13 Підготовка до літературних конкурсів 6 2 4 

14 Укладання збірників, альманахів 4 - 4 

15 Підсумкове заняття 2 2 - 

Разом 72 28 44 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття. Краса світу і людської душі в художньому слові  

(2 год.) 

Теоретична частина. Літературна творчість та її складові. Ознайомлення 

з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. 

Практична частина. Підготовка розповіді «Творчість у моєму житті». 

2. Роди і жанри літератури. Особливості прозових творів (6 год.) 

Теоретична частина. Роди і жанри літератури. Спільне і відмінне в 

художній прозі, поезії, драматургії. Проза. Проза «велика» (жанрові форми 

прози). «Малі» жанрові форми прози.  

Практична частина. Виконання творчого завдання: складання 

автопортрета або опису свого товариша. Аналіз написаного. 
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3. Техніка виразного читання (4 год.) 

Теоретична частина. Засоби виразного читання. Техніка читання. 

Логічний наголос. Паузи. Сприймання – розуміння. Бачення і реакція. 

Ставлення читця до твору. Виразне читання прози. Розповідь байки. 

Особливості виконання казки. Звучить поетичне слово. 

Практична частина. Декламація поетичних і прозових творів. Складання 

поетичної композиції. 

4. Поетична творчість (12 год.) 

Теоретична частина. Образ як основний елемент художності. Засоби 

створення образу: тропи прості (епітет, порівняння).  

Звучання вірша: алітерація, асонанси, анафора та її види. Тропи складні. 

Різновиди метафори. 

Підсилювальні художні прийоми (риторичні фігури, градація, тавтологія). 

Практична частина. Складання поетичних творів. Робота над творами, 

написаними учнями. 

5. Обрядово-календарна поезія (4 год.) 

Теоретична частина. Веснянки. Купальські пісні. Особливість різдвяних 

образів. Вертеп. 

Практична частина. Складання веснянок, колядок, щедрівок.. Робота над 

творами, написаними учнями.  

6. Драматичні твори (4 год.) 

Теоретична частина. Жанрові форми драматургії. Дійові особи, 

персонажі. Роль позасценічних дійових осіб.  

Практична частина. Створення діалогів на обрану тему. Робота над 

творами, написаними учнями. 

7. Основи віршування (6 год.) 

Теоретична частина. Основні ознаки ліричного твору. Системи віршування. 

Елементи римо творення. Тематична приналежність поезії: громадянська, 

філософська, пейзажна, інтимна. 

Практична частина. Виконання творчих завдань на визначення віршових 

розмірів. Робота над творами, написаними учнями. 
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8. Гумористичні твори (4 год.) 

Теоретична частина. Жанрові особливості гуморески, епіграми, байки, 

пародії.  

Практична частина. Написання байки, епіграми, гуморески. Робота над 

творами, написаними учнями. 

9. Ліро-епічні жанрові форми (4 год.) 

Теоретична частина. Сюжетні твори (балада, поема). Поняття про цикл 

творів. 

Практична частина. Складання балади. Аналіз творів. 

10. Вірш. Сонет. Поняття про ліричний цикл  (4 год.) 

Теоретична частина. Зразки ліричного циклу в художній літературі. 

Художня мова. Синтаксичні фігури. 

Практична частина. Складання віршів за поданими римованими 

словами. Робота над творами, написаними учнями. 

11.  Літературне дослідження. Пошукова робота (4 год.) 

Теоретична частина. Єдність змісту і форми твору. 

Засади ідейно-тематичного та ідейно-художнього аналізу літературного 

твору. 

Знайомство зі «Словником літературознавчих термінів», «Словником 

рим», «Словником синонімів». 

Знайомство з літературними часописами. 

Практична частина. Аналіз власного твору. 

12. У майстерні письменника (6 год.) 

Практична частина. Розгляд, аналіз кращих творів з доробку сучасних 

майстрів слова . Зустрічі з поетами рідного краю. 

13. Підготовка до літературних конкурсів (6 год.) 

Теоретична частина. Різновиди літературних конкурсів. Загальні 

правила оформлення матеріалів щодо участі в літературних конкурсах. Види і 

жанри публічних виступів. Вимоги до оформлення творчих робіт. Наочні 

матеріали та технічні засоби. Основи ведення дискусії. 

Практична частина. Оформлення творчих робіт згідно з вимогами. 

Виразне читання власних творів. 
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Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ 

перед захистом. Аналіз виступів. 

14.  Укладання збірників, альманахів (4 год.) 

Укладання збірників власних творів. Підбір ілюстрацій до творів. 

Презентація власної творчості. 

15. Підсумкове заняття (2 год.) 

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Читання власних творів. 

Завдання на літо. 

 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

з/п 
Розділ, тема Кількість годин 

усього теоретичні практичні 

1 Вступне заняття 2 2 – 

2 Художня література як вид мистецтва  4 2 2 

3 Складові літературного процесу 4 2 2 

4 Літературні жанри. Проза 6 2 4 

5 Композиція твору 4 2 2 
6 Різдвяні традиції в календарно-обрядовій 

поезії 
4 2 2 

7 Поезія 16 6 10 

8 Технічний бік віршування 10 4 6 

9 Драматургія 4 2 2 

10 Гумор, сатира 4 2 2 

11 У майстерні письменника. Віртуальна зустріч 4 – 4 

12 Підготовка до літературних конкурсів. Обмін 

досягненнями 
4 2 2 

13 Укладання збірників, альманахів 4 – 4 

14 Підсумкове заняття 2 2 – 

Разом 72 30 42 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (2 год.) 

Теоретична частина. Художня література як вид мистецтва та його 

завдання. Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні 

питання. 

Практична частина. «Я». Складання візитівки (автопортрета, 

автобіографії). Аналіз робіт. 

2. Художня література як вид мистецтва (4год.) 

Теоретична частина. Мистецтво в житті людини. Художня правда твору. 

Стиль письменника. Стильові напрями в літературі. 

Періодизація літератури (доба середньовіччя, ренесанс, бароко 

просвітництво, романтизм та його види). 

Реалізм та його види. 

Новий час — нове бачення: імпресіонізм, експресіонізм. Поняття про 

авангард і модерн. 

Практична частина. Складання есе. Робота над творами, написаними 

учнями. 

3. Складові літературного процесу (4 год.) 

Теоретична частина. Публіцистика, літературно-художня критика та їх 

роль у літературному процесі. 

Роль часописів та альманахів у літературному процесі. Перекладна 

література, її роль у літературному та суспільному житті.  

Практична частина. Виконання творчих завдань: написання відгуку або 

рецензії на твори товариша; літературного перекладу. Робота над творами, 

написаними учнями. 

4. Літературні жанри. Проза (6 год.) 

Теоретична частина. Літературні жанри. Система епічних жанрів. 

Деякі особливості жанрових форм (роман — повість — оповідання: 

спільне і відмінне). 

Практична частина. Виконання творчого завдання: написання новели 

Робота над творами, написаними учнями. 
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5. Композиція твору (4 год.) 

Теоретична частина. Композиційні складові. 

Ідейно-тематичний та ідейно-художній аналізи твору.  

Практична частина. Аналіз власних прозових творів. 

6. Різдвяні традиції в обрядово-календарній поезії (4год.) 

Теоретична частина. Зміст і форма народнопоетичних жанрів зимового 

циклу. Казка. Притча. Вертеп. Текст і підтекст. 

Практична частина. Виконання творчих завдань: розшифровка архаїчної 

символіки обрядово-календарної поезії, казки; порівняльна характеристика 

казки і притчі як різних жанрів літератури; аналіз образного світу вертепу. 

7. Поезія (16год.) 

Теоретична частина. Особливості поетичного твору. 

Творення поетичного образу. Прості тропи і складні тропи. Асоціативне 

мислення, уява, фантазія у творенні образу. 

Практична частина. Складання поетичних творів. 

Робота над творами, написаними учнями. 

8. Технічний бік віршування (10 год.) 

Теоретична частина. Рима, римування, віршові розміри. Вірш 

традиційний і верлібр. Строфіка й астрофічність. Образність і автологічність. 

Поняття «тверді поетичні форми» (тріолет, рондель, октава, газель, хайку, 

сонет). 

Практична частина. Складання поетичних творів. 

Робота над творами, написаними учнями. 

9. Драматургія (4год.) 

Теоретична частина. Драматичні жанри та їх особливості. Радіоп'єса. 

Одноактівка. Моноп'єса. Дійові особи, позасценічні образи та їх роль в ідеї 

драматичного твору. Герой - антигерой, персонаж, дійові особи. 

Практична частина. Уявно-«театральні» ігри. Виконання творчих 

завдань: написання сценарію святкового вечора на обрану тему, драматичного 

твору на основі прозаїчного (оповідання чи новели). 

Аналіз учнівських робіт. 
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10. Гумор, сатира (4 год.) 

Теоретична частина. Гумористичні та сатиричні жанри. Елемент іронії, 

самоіронії, жарту в поезії. 

Історія жанру епіграми. Пародія. У майстерні пародиста (гумориста). 

Практична частина. Виконання творчого завдання: написання епіграми, 

пародії на улюблений твір товариша по перу. Робота над творами, написаними 

учнями. 

11. У майстерні письменника. Віртуальна зустріч (4 год.) 

Практична частина. Розгляд, аналіз кращих творів із доробку майстрів 

слова (класиків письменників-сучасників). Зустрічі із поетами, прозаїками, 

драматургами, перекладачами. Проведення майстер-класів. 

 

12. Підготовка до літературних конкурсів. Обмін досягненнями (4 

год.) 

Теоретична частина. Правила оформлення матеріалів щодо участі в 

літературних конкурсах. 

Вимоги до оформлення творчих робіт. 

Основи виготовлення наочності для захисту роботи. 

Підготовка доповіді. Культура діалогу. Культура ведення дискусії. 

Загальні вимоги щодо підготовки рукописів до видання. Редагування 

матеріалів. Основи співпраці з редакційними відділами видань. 

Практична частина. Оформлення роботи відповідно до вимог. 

Підготовка мультимедійної презентації. Складання доповіді. Виступ перед 

захистом. Аналіз виступів. 

Підготовка рукописів до видання. 

13. Укладання збірників, альманахів (4 год.) 

Укладання збірників власних творів. Підбір ілюстрацій до творів. 

Презентація власної творчості. 

14. Підсумкове заняття (2 год.) 

Підбиття підсумків роботи гуртка протягом року. Читання власних 

творів. Завдання на літо. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Учні мають знати: 

 основи творчої діяльності; 

 зміст основних понять літературознавства; 

 правила культури поведінки; 

 правила культури мовлення. 

Учні мають уміти: 

 складати поетичні твори; 

 створювати невеликі прозові твори(етюд, новела, оповідання); 

 аналізувати твори, обґрунтовуючи власну оцінку; 

 виробляти власний стиль письма; 

 редагувати творчі роботи; 

 удосконалювати власну творчу майстерність; 

 презентувати і захищати власну творчість; 

 з повагою відноситися до роботи товариша і доброзичливо оцінювати 

її; 

 правильно вести бесіду на тему літературної творчості; 

 цікаво і змістовно оформити результат творчої роботи. 

 

 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА 

 

Апаратура 

 

Кількість Канцелярське приладдя Кількість 

Комп’ютер  За потребою Папір друкарський За потребою 

Принтер За потребою Ватман За потребою 

Сканер За потребою Папки для файлів За потребою 

Мультимедійний 

проектор 

За потребою Файли За потребою 

Мультимедійна дошка За потребою CD,DVD-диски За потребою 

  Ручки За потребою 

  Олівці, фломастери За потребою 

  Фарба За потребою 

  Скріпки За потребою 
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