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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

 

В естетичному вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 

значне місце належить образотворчому мистецтву. В освітньому процесі 

образотворче мистецтво посідає важливе місце як активний засіб розвитку 

індивідуальної особистості дитини, її творчих здібностей та духовної культури. 

На сьогодні до числа найбільш актуальних питань освіти належить естетичне 

виховання. Естетичне виховання сприяє всебічному розвитку, розкриває творчий, 

інтелектуальний та  духовний потенціал дитини; виховує патріота та 

відповідального громадянина своєї країни. Специфіка навчальної програми 

полягає в використанні нових технік та матеріалів, компетентнісного підходу до 

освітнього процесу. 

Художньо-естетична освіта учнів передбачає належне спрямування уяви, 

розвиток фантазії, естетичного сприйняття прекрасного, образного мислення та 

формування морально-естетичних якостей, працездатності та наполегливості. 

Виховання в дітях потреби у самовиявленні, відтворенні художніх  образів з 

використанням різних художніх технік та матеріалів є основоположними 

завданнями художньо-естетичної освіти. В основу покладена навчальна програма 

художньо-естетичного напряму «Мистецтвознавці», яка опублікована в збірнику 

«Програми з позашкільної освіти» / за ред. Биковської О. В., Савенко Н. І. – К.: 

ЦПР, 2014. – В. 1 – 340 с. 

Метою програми  є формування у дітей базових компетентностей засобами 

образотворчого мистецтва, зокрема живописом, ліпленням, графікою, колажем. 

Основні завдання для досягнення заданої мети полягають у формуванні 

таких компетенцій: 



пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями з 

образотворчого мистецтва  

практичної, що сприяє оволодінню навичками, техніками виготовлення художніх 

виробів; розвиток конструктивно-репродуктивних умінь в результаті роботи за 

зразком, малюнком, кресленням, ескізом, схемою, словесним описом та творчих – 

за власним задумом; формування трудових навичок при виконанні поставлених 

завдань; вміння планувати послідовність виконання роботи залежно від обраної 

мети, теми, задуму; забезпечення здатності керувати набутими знаннями та 

вміннями в самостійній діяльності; формувати вміння добирати матеріал та 

інструменти для успішного виконання практичних завдань; 

творчої, що сприяє формуванню творчих здібностей, спостережливості, відчуття 

масштабу, кольору та пропорцій, художньо-образного сприйняття побаченого та 

його відображення засобами мистецтва; набуттю досвіду власної творчої 

діяльності, розвитку просторового і логічного мислення, уяви, фантазії, здатності 

проявляти творчу ініціативу, вирішувати творчі завдання; формуванню стійкого 

інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному 

самовдосконаленні; передбачає залучення до творчості шляхом розкриття і 

розвитку здібностей, творчого вираження особистості, вміння презентувати 

результати власної творчості; 

соціальної, що сприяє здатності активно слухати інших, ефективно спілкуватись і 

співпрацювати, відповідати за результати діяльності; вмінню працювати 

самостійно та в колективі;критично мислити, брати участь в обговоренні, 

аргументувати думку, приймати рішення, використовувати моделі поведінки, які 

задовольняють спільні інтереси учнів; 

Програма розрахована на роботу з дітьми 7-15 років та передбачає 3 роки 

навчання: 

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

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

вищий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень. 

Методами опрацювання навчального матеріалу є: словесні, наочні, 

пояснювально-ілюстративні, відтворювальні, частково-пошукові (виконання за 

зразком, під керівництвом педагога). 

Формами контролю за результативністю навчання є участь у  виставках та 

конкурсах всеукраїнського рівня. Основною формою навчання образотворчому 

мистецтву для дітей  у групах початкового рівня є гра, під час якої поступово 

відбувається перехід від простих до складних видів творчості. Гуртківці 

знайомляться з основною технікою малювання, займаються ліпленням, 

аплікацією, конструюванням. У структуру занять включаються рухливі паузи, 



вправи, що знімають м’язову напругу руки, тулуба, покращують позитивний 

емоційний стан дитини. 

На заняттях основного рівня завдання педагога полягає в тому, щоб 

розвинути художні здібності дітей, їх свiтогляд, забезпечити формування в них 

практичних навичок образотворення та особистісної пізнавальної активності. 

Важливим етапом навчання основного рівня є вивчення видів та жанрів  

образотворчого мистецтва, засобами художньої виразності, засвоєння  

різноманітних технічних прийомів створення художніх робіт. 

Вищий рівень передбачає засвоєння поняття простору, об’єму, форми, 

кольору  та законів композиції, перспективи. Значна частина занять відводиться 

на зображення людини та тварин у русі, створення багатофігурних та 

багатопланових композицій.  

Правила техніки безпеки є наскрізними та повторюються на кожному 

занятті.  Розподіл годин за темами - орієнтовний. Керівник гуртка, враховуючи 

підготовку дітей, може сам визначити, скільки годин потрібно для опанування тієї 

чи іншої теми і внести до програми відповідні корективи. 

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка може вносити зміни й 

доповнення у зміст програми, плануючи свою роботу з урахуванням інтересів 

гуртківців, стану матеріально-технічної бази закладу. 

 

Початковий рівень 

 

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

з/п 

 

Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Малювання 10 68 78 

3. Ліплення 4 16 20 

4. Колаж 2 18 20 

5. Конкурси, свята, виставки - 22 22 

6. Підсумок - 2 2 

Разом 18 126 144 

 

 

 



 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета і план роботи гуртка. Правила безпеки 

життєдіяльності. Прилади та матеріалами - гуаш, акварель, воскові олівці, глина, 

пластилін, пензлі, олівці, кольоровий папір, клей, ножиці, кольоровий картон. 

 

2. Малювання (78 год.) 

Теоретична частина.   Основні та допоміжні кольори.  Спектр кольорів. 

Розташування зображень предметів на аркуші. Розташування різних 

орнаментальних елементів на площині. Прийоми зображення простих форм: коло, 

квадрат, трикутник, прямокутник, овал.  Симетрія як засіб гармонійного 

зображення в образотворчому мистецтві.  

Практична частина. Малювання звірів, птахів, комах, риб в природному 

оточенні. Малювання дерев, квітів. Малювання окремих предметів та природних 

явищ. Малювання овочів і фруктів. Орнаментальне оздоблення: рушничка, 

глечика, писанки, килимка. 

 

3. Ліплення (20 год.) 

Теоретична частина. «В майстерні у скульптора». Способи втілення  

основного характеру об'ємної форми. Порівняльний характер форм і розмірів та 

їхніх складових частин. Матеріали та інструменти: пластилін, глина, дощечка для 

ліплення, стеки. 

Практична частина. Ліплення овочів та фруктів: яблуко, морква, груша. 

Ліплення новорічного магнітика. Виготовлення декоративної прикраси. Картина з 

пластиліну. 

 

4. Колаж (20 год.) 

Теоретична частина. Колаж - історія виникнення. Що означає термін 

“колаж” та його технічні можливості. Матеріали: клей ПВА, картон, кольоровий 

папір, ножиці, фломастери, кольорові олівці, пастель. 

Практична частина. Виготовлення вітальної листівки, колаж 

”Дерево”,”Місто”,”Рибки”,”Весна”,”Ялинка”. 

 

 

5. Конкурси, свята, виставки (22 год.) 

Практична частина. Відвідування виставок дитячих робіт. Участь у 

конкурсах, виставках. Підготовка та проведення виставок робіт вихованців студії 



(аналіз та відбір учнівських робіт вихованців студії, їх оформлення, монтаж 

експозиції, урочисте відкриття виставок). 

 

7. Підсумок (2 год) 

Практична частина. Підбиття підсумків 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- правила, прийоми безпечної праці з інструментами та початкові 

відомості про матеріали;  

- правила роботи з ножицями та папером; 

- розташування окремих предметів на площині; 

- зображення простих геометричних фігур;  

- палітру кольорів. 

- тепла та холодна гама кольорів  

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- підготувати своє робоче місце;  

- правильно користуватися інструментами та пристосуваннями;  

- відтворювати предмети простої форми та різних розмірів;  

- правильно розташовувати об’єкти на площині;  

- працювати з ножицями, клеєм, папером. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- створення виробу за допомогою матеріалів і технік, передбачених 

програмою початкового рівня;  

- аналізу творів декоративного мистецтва. 

 

Основний рівень 

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

 Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

1. Вступ 2 - 2 

2. Станковий та декоративний 

живопис 

6 84 90 



3. Тематична композиція 6 38 44 

4. Декоративна композиція 6 22 28 

5. Скульптура 2 22 24 

6. Колаж, аплікація          2 24 26 

7. Підсумок  2 2 

Разом 26 190 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета і план роботи гуртка на навчальний рік. Техніка 

безпеки життєдіяльності. Інструменти та матеріали (гуаш, акварель, воскові 

олівці, пензлі, пластилін, глина, папір, ПВА, пастель). 

 

2. Станковий та декоративний живопис (90 год.)  

Теоретична частина. Види образотворчого мистецтва. Прийоми 

відтворення стану природи засобами живопису. Освоєння просторових явищ. 

Закони перспективи. Пропорції  тіла людини. Ускладнення палітри кольорів. 

Практична частина. Пейзаж. Натюрморт. Анімалістичний жанр. Улюблена 

казка. 

 

3. Тематична композиція (44 год.) 

Теоретична частина. Закони композиції. Перспектива. Композиція з 

зображенням фігур людей та тварин. Особливості  пропорцій фігури дорослої 

людини та дитини. 

Практична частина. Малювання за темами та завданнями до дитячих 

конкурсів малюнку. Малювання за темами: «Дари осені», «Зимові розваги», 

«Святий Миколай», «Свято 8 Березня», «Великдень» , «Свято Перемоги». 

 

4. Декоративна композиція ( 28 год.) 

Теоретична частина. Зразки українського декоративного мистецтва за 

художніми роботами Марії Приймаченко, Марфи Тимченко, Катерини Білокур, 

Пелагеї Глущенко. 

Практична частина. Декоративна композиція. Панно з квітами. Зображення 

казкових птахів та тварин. 

 

5. Скульптура (28 год.) 



Теоретична частина. Види скульптури та техніка об’ємного ліплення. 

Декоративне оздоблення форми. Рельєф та його види. Анімалістичний жанр в 

скульптурі. Матеріали та інструменти: пластилін, глина, дощечка для ліплення, 

стеки. 

Практична частина. Ліплення на площині.. Виготовлення новорічної 

прикраси. Виготовлення маски. Ліплення фігурок тварин. Засвоєння прийомів 

декоративного оздоблення форми. 

 

6. Колаж, аплікація (24 год.) 

Теоретична частина. Історія виникнення, технічні особливості та види 

матеріалу для роботи. Матеріали та інструменти: папір, клей ПВА, картон, 

кольоровий папір, фломастери, кольорові олівці, ножиці, пастель. 

Практична частина. Виготовлення вітальної листівки, композиція “Місто”, 

”Дерево”, ”Друзі”.  

 

7. Підсумок (2 год) 

Теоретична частина. Підбиття підсумків. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- техніку безпеки життєдіяльності; 

- про поняття перспективи; 

- закони симетрії; 

- розбіжності в  зображенні фігури дорослої людини та дитини; 

- особливості декоративного мистецтва України; 

- прийоми декоративної розробки форми. 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- складати композиції з кількох предметів; 

- відтворювати стан природи засобами живопису; 

- зображувати людину; 

- збагачувати силуетну форму декором. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- втілення образів у художній формі; 

- аналізу творів образотворчого мистецтва на початковому рівні; 

- самостійно використовувати набуті знання та вміння при виконанні 

творчих робіт. 



 

Вищий рівень 

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№    Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього  

1. Вступ 2 - 2 

2. Станковий та декоративний 

живопис 

8 60 68 

3. Тематична композиція 6 54 60 

4. Декоративна композиція 6 42 48 

5. Робота на пленері - 12 12 

6. Екскурсії,конкурси, свята, 

виставки 

- 24 24 

7. Підсумок  2 2 

Разом  22 194 216 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Мета і  план роботи гуртка на навчальний рік. 

Правила безпеки життєдіяльності. Матеріали та інструменти: гуаш, акварель, 

акрил, пастель, папір, ПВА, картон 

 

2.  Станковий та декоративний живопис (68 год.) 

Теоретична частина. Натюрморт. Можливості образотворчих засобів 

живопису. Поняття контрасту в кольорах. Пейзаж. Характерні особливості 

зображення природи в різні проміжки часу. Портрет. Характерні риси обличчя. 

Практична частина. Малювання пейзажів, натюрмортів, портрету. 

Малювання акриловими фарбами. 

 

3. Тематична композиція (60 год.)  

Теоретична частина. Прийоми симетрії на площині шляхом рівномірного 

розташування елементів. Можливості силуетної форми та контрастних сполучень. 



Практична частина. Малювання за темами та завданнями до дитячих 

конкурсів  малюнку, свят. 

 

4 . Декоративна композиція (48 год.) 

Теоретична частина. Прийоми поетапної роботи на різних видах матеріалу: 

тканина, скло, кераміка. Колаж - історія виникнення та особливості техніки. 

Практична частина. Виконання робіт на тканині акриловими фарбами. 

Виконання розпису по склу. Вітраж. Розпис керамічних виробів: ваза, глечик, 

фігурки. Виконання колажів з матеріалів різної фактури: картон, папір, тканина. 

 

5. Робота на пленері (12 год.) 

Практична частина. Зображення природи з натури. Відтворення стану 

природи, пори року у пейзажах. 

 

6. Екскурсії, конкурси, виставки та свята(24 год.) 

Практична частина. Відвідування природознавчих та художніх музеїв. 

Відвідування виставок дитячих робіт. Підготовка до проведення персональних 

виставок вихованців гуртка.  

 

7. Підсумок (2год.) 

Практична частина. Підбиття підсумків. Виставка робіт вихованців студії. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати і розуміти: 

- технічні особливості нанесення фарб: гуаш, акрил, акварель; 

- способи передавання форми  та об’єму предметів засобами світлотіні; 

- тональні відношення; 

- способи передавання пропорцій предметів; 

- закони композиції; 

- правила резистентності. 

- правила симетрії та асиметрії в композиції. 

 

 

Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- зображувати багатопланову композицію; 

- зображувати стан природи засобами живопису; 

- зображувати людину, портрет; 

- працювати в різноманітних художніх  техніках; 



- використовувати в роботі правила композиції та лінійної перспективи. 

 

Вихованці мають набути досвід: 

- застосування на практиці отримані теоретичні знання; 

- прийомів передачі різних форм з натури; 

- аналізу творів образотворчого мистецтва. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

 

№ 

з/п 

Основне обладнання Кількість 

Моделі об᾽ємні  

1. Гіпсові фігури геометричних тіл (куби, кулі, циліндри, 

конуси тощо) 

1 к-т 

2. Гіпсові голови 1 к-т 

3. Гіпсові розетки 5 шт. 

4. Гіпсові частини обличчя 1 к-т 

5. Предмети  побуту (глечики, горщики, тарілки тощо) 20 шт. 

Моделі площинні  

1. Дерев‘яні  фігури  людини з рухомими частинами 10 шт. 

2. Гіпсові фігури тварин 10 шт. 

Інструменти  

1. Ножиці побутові 20 шт. 

2. Пензлі  різних  розмірів 20 наб. 

3. Лінійка дерев‘яна 300 мм 20 шт. 

Обладнання  

1. Дошки За 

кількістю 

робочих 

місць 

2. Дерев᾽яні підрамники 

3. Мольберти 

4. Станки для  ліплення 

5. Планшет 20 шт. 

6. Етюдник 10 шт. 

Матеріали  

1. Акварельні  фарби 20 наб. 

2. Анілінові  барвники 20 наб. 

3. Акрилові  фарби 20 наб. 

4. Воскові  олівці 20 наб. 

5. Вугілля для малювання 20 наб. 



6. Гуаш 20 наб. 

7. Клей ПВА 20 наб. 

8. Глина 20 наб. 

9. Кольорові  олівці 20 наб. 

10. Кольоровий картон 20 наб. 

11. Кольоровий папір 20 наб. 

12. Папір для акварелі 20 наб. 

13. Папір для малювання 20 наб. 

14. Пастель 20 наб. 

15. Прості олівці 20 наб. 

16. Крейда 20 наб. 

17. Фломастери 20 наб. 

Таблиці з образотворчого мистецтва  2 к-ти 

Картини  

1. Репродукції картин класиків  1 к-т 

2. Репродукції картин сучасних художників 1 к-т 
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