
 
     
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

«Спочатку було слово» – сказано у Біблії. Зі Слова почався світ. Завдяки 
його комунікативним властивостям він розвинувся і досяг сьогодні, здається, 
найвищого свого вияву. Але це не так. Межі вдосконалення у Всесвіті не існує ні 
в чому, в тому числі і у можливостях слова. У цьому переконуєшся ще і ще раз, 
аналізуючи рівень технічних досягнень минулого та позаминулого  століть, а 
також – досягнення слова в царині політології, художньої літератури, 
журналістики, пісенної творчості  і т.д. 
 Слово має величезну силу, – чи то руйнівну, чи творчу, – дивлячись у якому 
контексті воно мовлено, чи якій меті служить. Фізичний резонанс, породжений 
голосно сказаним словом, може викликати обвал у горах. Резонанс же мовний 
руйнує мир у суспільстві, породжує братовбивчу війну, цебто, – може розрушити, 
здавалось би, непохитну стабільність у людських взаєминах. Разом з тим слово ж 
здатне і примирити найортодоксальніших у своїх поглядах і діях людей. 
 Обравши своєю ціллю навчання володіння Словом, не треба ні на мить 
забувати його визначальне значення в житті людини. Тож, перша заповідь в 
роботі гуртка – не зашкодити дитячій особистості в пізнанні світу. Друга заповідь 
– якщо не навчити конкретної справи, то бодай зацікавити вихованців її 
існуванням та можливостями. А безпосереднім завданням діяльності гуртка є 
всебічне розкриття дитячого таланту у будь-якій царині слова, а загалом – 
посередництвом мистецтва слова розвивати у вихованцях художньо-естетичні 
смаки, допомагати їм набути елементарних практичних навичок з написання 
літературних творів (поезії, художньої прози) журналістських матеріалів, 
науково-дослідницьких праць у системі МАН України, сприяти вихованню в них 
поваги до рідної мови і культури та мов і культур народів світу, вивчати і 
популяризувати кращі досягнення літераторів Броварського краю. 

Програма передбачає і мету поліпшення мовної (в тому числі і на письмі) 
грамотності вихованця, його уміння каліграфічно писати, уміти організовувати 
дискусії на доступні теми і виступати в них у будь-яких ролях – доповідача, 
опонента, рецензента. І, як найвищий ступінь навчання, – найобдарованіші з них 
братимуть участь у творчих конкурсах та захистах-конкурсах науково-
дослідницьких праць у системі МАН України.  
 Крок за кроком протягом трьох років діти вчитимуться аналізувати та 
редагувати власні твори а також матимуть змогу в процесі знайомства з творчістю 
видатних вітчизняних та зарубіжних письменників отримати додаткові знання до 
набутих у школі, що, безперечно, сприятиме не тільки ступеню їхнього творчого 
зросту, а і більш високому  рівню освіченості. 
 Такі дисципліни, як краснописання і красномовство сприятимуть 
гармонізації дитячих душ, викликатимуть повагу до графічного і звукового 
втілення слова. Знайомство з багатим українським фольклором, проникнення в 
етимологію та семантику слова відкриють їм джерела походження мови,  
сприятимуть зачаткам наукового підходу до її багатств. Розвитку словникового 
запасу, розширенню загального кругозору покликані допомагати заняття зі 
складання кросвордів, сканвордів тощо, які будуть практикуватися в процесі 
діяльності гуртка. 



 Матеріальним свідченням роботи вихованців гуртка «Горислово» стануть 
їхні публікації в періодиці, випуск збірок власних творів, а також виступи на 
літературно-мистецьких вечорах і диспутах з приводу літературно-мистецького та 
суспільно-політичного життя українців.  

 Програма гуртка «Горислово» складена таким чином, аби протягом 3-х 
років охопити найбільш широке коло людської діяльності, пов’язаної зі словом. 
Від початкового рівня до основного, а далі – найвищого рівня  занять вона вбирає 
в себе все складніші і складніші теми, поняття, можливості слова і покликана, 
врешті-решт, стати практичною опорою вихованцю клубу в подальшому житті.  

Програмою гуртка «Горислово» передбачено і знайомство з народно-
релігійним життям українського народу, участь у культурно-мистецькому житті 
позашкільного закладу, відвідування музеїв, театрів, виставок, різноманітних 
дійств тощо. Тільки різнопланова, динамічно спланована робота подібного гуртка 
може гарантувати відчутний успіх у його діяльності. 
        Метою програми у більш широкому розумінні є формування 
компетентностей особистості засобами мистецтва слова. 
        Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, 
    які стосуються мистецтва літератури, журналістської праці, 
    ораторського та декламаторського мистецтва, науково-дослідницької  
    діяльності. 

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками написання віршів, прозових творів 
та журналістських матеріалів а також створенню науково-дослідницьких робіт в 
системі МАН України. 

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей, спостережливості, 
відчуття слова та його можливостей, художньо-образного сприйняття 
навколишнього світу та його творчого відображення мовними засобами. 

4. Соціальної, що сприяє вихованню інтересу та поваги до рідної культури, 
формуванню естетичних смаків, здатності вбачати красу в буденному. 
 Навчальна програма гуртка юних шанувальників художнього слова 
«Горислово» розрахована на дітей молодшого, середнього та старшого шкільного 
віку  і передбачає 3 роки навчання:  

1-й рік навчання – початковий рівень –144 год. занять на рік (2 заняття на 
тиждень, тривалість заняття – 2 год.); 

2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. занять на рік (2 заняття на 
тиждень, тривалість заняття – 3 год.); 

3-й рік навчання – вищий рівень – 216 год. занять на рік (2 заняття на 
тиждень, тривалість заняття – 3 год.); 

Форми організації навчально-виховного процесу у гуртку юних 
шанувальників художнього слова «Горислово» наступні: 
- теоретичні та практичні заняття з написання віршів та художньої прози; 
написання журналістських матеріалів: інформаційних заміток, повідомлень, 
репортажів та інтерв’ю; 
- відкриті заняття у формі концертів з декламацією художніх та гумористичних 
віршів та гумористичної прози; 
- участь у фестивалях і конкурсах, активна концертна діяльність; 



- навчальні бесіди, диктанти, рольові ігри, вікторини, створення сканвордів та 
кросвордів; 
- навчальні екскурсії; 
- пошукова та науково-дослідницька робота  в системі МАН України – написання 
тез, рефератів та науково-дослідницьких робіт;  
- самоосвітня діяльність – самостійний пошук, збір та обробка інформації з 
різноманітних джерел (засоби масової інформації, навчальні посібники, наукові 
монографії, статті тощо). 

Контроль за ефективністю навчання вихованців гуртка юних 
шанувальників художнього слова «Горислово» здійснюється наступним чином: 

- один раз на семестр вихованці готують концерт для керівництва закладу та 
батьків; 

- вихованці щорічно беруть участь у конкурсмах і фестивалях; 
- кожного року гурток готує одну чи дві роботи для участі у конкурсі-захисті 

МАН України; 
- раз на п’ять років керівник гуртка проходить переатестиацію;  

Основні положення пропонованої навчальної програми пройшли апробацію 
протягом останніх восьми років. Практика роботи з літературно-обдарованими 
дітьми засвідчила, що хист до слова часто прокидається в дитині дуже рано і 
більш-менш вчасно надана допомога може гарантувати справжній успіх на 
літературній ниві ще в шкільні роки. Треба тільки при цьому  уникати  крайнощів 
і підходити до справи з психологічно обгрунтованими важелями, не забуваючи 
про вікові особливості дітей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Початковий рівень, перший рік навчання 

№  
 

Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 - 2 
2 Людина. Мова. Усна народна 

творчість 
2 2 4 

3 Мистецтво літератури: проза, поезія, 
драма 

4 4 8 

4 Поетичні студії 6 18 24 
5 Поняття про художній образ. 

Художні засоби мови 
2 4 6 

6 Художня проза. Написання творів 
малої прози: ліричних образків, 
художніх нарисів, міні-новел 

4 12 16 

7 Журналістика. Жанри журналістики. 
Написання інформацій, заміток, 
повідомлень  

2 8 10 

8 Мала академія наук України: 
загальні відомості. Структура 
наукових відділень і секцій МАН 
України. Вибір теми. Написання тез 
наукової праці 

2 10 12 

9 Мистецтво декламації 4 8 12 
10 Народознавчі студії 6 2 8 
11 Загальноосвітні студії. Участь у 

культмасових заходах 
4 12 16 

12 Індивідуальна робота з творчо 
обдарованими і талановитими 
вихованцями 

4 20 24 

13 Підсумок - 2 2 
                                                     Разом                                                                               42 102 144 
 
 
1. Вступ (2 год.)  
 Теоретичний блок. Охорона праці та безпека життєдіяльності у гуртку, 
правила пожежної безпеки та сангігієни. Історія зародження літературної 
творчості, зокрема поезії. Ораторське та декламаторське мистецво, спільні та 
відмінні ознаки. 
  
2. Людина. Мова. Усна народна творчість (4 год.) 
            Теоретичний блок. Походження людини. Виникнення мов. Різномаїття 
мовного світу. Класифікація мов. Виникнення усної народної творчості. Фольклор 
та його види. Фольклор в житті українців. 
             Практичний блок. Читання прислів’їв, приказок, загадок,  казок.             
Знайомство з народними піснями. 



 
3. Мистецтво літератури: проза, поезія, драма (8 год.) 
              Теоретичний блок. Виникнення літературної творчості. Її види та жанри.  
Література античної епохи – короткий огляд. Література середньовіччя.              
Література епохи Відродження. Розвиток мистецтва поезії в Україні. Поняття про 
літературного героя та літературні пам’ятки. Літературна Україна: епоха 
Київської Русі; житія; література 17 – 19 ст.; література 20 ст. – короткий екскурс.  
              Практичний блок.Читання «Слова о полку Ігореві». Читання новел В. 
Стефаника та Г.Тютюнника. Читання поезій Т. Шевченка, І. Франка,  О. Олеся, В. 
Сосюри, В. Стуса. 
 
4. Поетичні студії (24 год.) 
           Теоретичний блок. Елементи віршування: ритм, метр, мора. Стопа. 
Двохскладова стопа: ямб, хорей. Трьохскладова стопа: дактиль, амфібрахій, 
анапест. Внутрішній ритм. Ритмомелодика вірша. Рима, її види. Усний народний 
вірш. Поняття тонічності. Тонічна система вірша. Силабічна система віршування. 
Силабо-тонічна система віршування. Поетична транскрипція. Допоможні ритмічні 
елементи вірша: клаузула, перенос, інверсія.  
           Практичний блок. Вправи на визначення ритму, розміру вірша. Вправи на 
римування запропонованих слів. Буриме. Визначення розміру вірша за допомогою 
поетичної транскрипції. Написання віршованих рядків на заданий ритм. 
Написання віршів на заданий рядок. Написання ліричних віршів. Написання 
сюжетних віршів.  
 
5. Поняття про художній образ. Художні засоби мови (6 год.) 
            Теоретичний блок. Поняття про художній образ. Художні засоби мови: 
епітети, синоніми, антоніми, омоніми.            
            Практичний блок. Підібрати синоніми, епітети, антоніми, омоніми до 
поданих слів. Написання прозових та поетичних творів, вживаючи різні засоби 
мови. 
  
6. Художня проза. Написання творів малої прози: ліричних образків, есеїв, 
художніх нарисів, міні-новел (16 год.) 
          Теоретичний блок. Прозові твори. Жанри прозової творчості. Межі малої 
прози. Приклади малої прози із української та світової класики. 
          Практичний блок. Написання творів малої прози: ліричних образків, есеїв, 
художніх нарисів, міні-новел. Аналіз форм та художніх засобів, які вживаються 
при написанні творів малої прози.  
 
7. Журналістика. Жанри журналістики. Написання інформацій, заміток, 
повідомлень (10 год.) 
          Теоретичний блок. Коротка історія журналістики. Форми журналістики на 
сучасному етапі: газетна, теле та радіожурналістика. Жанри журналістики. 
          Практичний блок. Написання інформацій, заміток, повідомлень. Стильові та 
художні особливості цих жанрів журналістики. Набір вихованцями творів на 
комп’ютері. Аналіз та редагування творів, підготовка їх до друку. 
 



8. Мала академія наук України: загальні відомості. Структура наукових 
відділень і секцій МАН України. Вибір теми. Написання тез наукової праці 
(12 год.) 
           Теоретичний блок. Короткий екскурс в історію виникнення та розвитку 
МАН України. Ознайомлення зі структурою та секціями МАН. Ознайомлення зі 
структурою творчої роботи. Вимоги до творчих робіт. Порядок та терміни 
написання творчої роботи. Послідовність захисту наукової праці.  
          Практичний блок. Визначення відділення та секції для роботи у системі 
МАН України. Вибір теми, підбір теоретичного та практичного матеріалу для 
роботи. Написання тез наукової праці. 
 
9. Мистецтво декламації (12 год.)  
             Теоретичний блок. Поняття про декламаторське мистецтво. Наголоси в 
тексті – логічний і смисловий. Акцент та інтонація. Риторичні вигуки і запитання. 
Основи артистизму: поза, жест, міміка артиста під час виступів. Пересування по 
сцені. Поклон. 
            Практичний блок. Розвиток артикуляційного апарату: вправи на читання з 
різними інтонаціями, акцентами. Виконання віршів у співочому ключі у різних 
пісенних жанрах: опера, оперета, народний стиль, реп та поп-стиль, важкий метал. 
Імітація голосів людей та звуків навколишнього середовища: звірів, птахів, 
машин. Імітація природніх явищ: шуму вітру, завивання завірюхи. Читання віршів 
та художньої прози на виразність у різних темпах. Зображення за допомогою 
жестів, міміки, рухів різноманітних сценічних образів. 
 
10. Народознавчі студії (8 год.) 
           Теоретичний блок. Релігійні вірування у древніх українців. Народно-
релігійні свята, пов’язані з річним круговоротом сонця. Основні свята осінньо-
зимового та весняно-літнього циклів. Християнство як вищий щабель суспільного 
розвитку людства та українців зокрема.  
          Практичний блок. Свято Катерини – свято дівочої долі. Вечорниці. 
Ворожіння і заклинання долі. Свято Миколи – веселе свято дітвори – тематичний 
вечір. Новорічна майстерня. Новорічний гумористичний концерт. Різдвяні свята. 
Участь у колективних колядуваннях, щедруваннях,    
посіваннях. Великдень – найбільше християнське свято – тематичний урок.  
 
11. Загальноосвітні студії. Участь у культмасових заходах (16 год.) 
           Теоретичний блок. Краснописання і красномовство – два крила освіченої 
людини. Створення нових слів. Складання ребусів як шлях для збагачення 
мовного потенціалу вихованця гуртка.  
           Практичний блок. Вправи з каліграфії. Написання диктантів у 
каліграфічному ключі. Вправи на красномовство. Міні-змагання на краще 
володіння словом – читання ліричної поезії, 
художньої прози, байок, гумористичних оповідань. Розучування українських 
народних пісень для поліпшення мовних якостей  
вихованців. Участь у міському конкурсі «Зорепад талантів», обласних та 
всеукраїнських  літературно-мистецьких конкурсах. Виступ декламаторів на 
шкільних та міських святах. Виступ в концертах  на честь Дня працівників освіти, 



свята «Творча обдарованість», Дня захисту дітей. Участь вихованців гуртка у 
Шевченківському святі 9 березня та вечорі-пам’яті  Великого Кобзаря 18 травня у 
міському парку ім. Т.Г. Шевченка. 
 
12. Індивідуальна робота з творчо обдарованими і талановитими 
вихованцями (24 год.) 

     Теоретичний блок. Роль редактора в літературному процесі. Межа 
редакторської правки. Порядок редагування віршів, удосконалення їхнього ритму, 
образно-художньої системи. Виправлення граматичних помилок та стилістичних 
огріхів.  

       Практичний блок. Робота над створенням поетичних та міні-прозових 
творів. Підготовка до друку – набір тексту на комп’ютері та його запис на 
електронні носії. Редагування набраних на комп’ютері текстів. Підготовка текстів 
до конкурсів і фестивалів. Робота над удосконаленням декламаторського 
мистецтва. 

 
13. Підсумок (2 год.) 
              Практичний блок. Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Завдання на 
літо. 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 



Прогнозовані результати 
 

Вихованці першого  року навчання (початковий рівень)  мають знати і 
розуміти: 

- як виникли мови; 
- основні види фольклору; 
- етапи виникнення літературної творчості в Україні; 
- основи поетики; 
- основні засади написання прозових творів; 
- стильові та художні особливості жанрів журналістики;  
- роль редактора в літературному процесі; 
- систему Малої академії наук в Україні; 
- алгоритм створення наукової праці; 
- основи мистецтва декламації та артистичного мистецтва; 
- основні народно-релігійні свята різдвяно-новорічного циклу; 

    
Вихованці мають вміти і застосовувати: 

- визначати ритмічний малюнок вірша; 
- вільно добирати риму до слів; 
- писати невеликі ліричні вірші; 
- писати невеликі прозові твори: художні описи природи, міні-новели, 

образки психологічно-пізнавального характеру; 
- створювати невеликі журналістські  матеріали: інформацію, 

повідомлення, замітку;  
- декламувати вірші ліричного та гумористичного характеру, виразно 

читати художню прозу; 
- творчо працювати з поетичними текстами – редагування, 

удосконалення ритму та образно-художньої системи; 
- визначитись з темою наукової праці та створити тези.  

 У вихованців мають сформуватися пізнавальна, практична, творча та 
соціальна компетентності: 

- ознайомлення з історією виникнення мов та їхньою роллю в житті 
людини, основними напрямками розвитку мов, походженням та 
характерними особливостями української мови; 

- ознайомлення з етапами розвитку літератури на українських теренах, 
оволодіння елементарними навичками написання поетичних, прозових 
творів та журналістських матеріалів. Написання науково-дослідницьких 
робіт в системі Малої акдемії робіт, вміння застосовувати набуті знання в 
подальшому навчанні у вищих навчальних закладах;  

- розвиток можливостей, закладених природою, що забезпечать 
формування творчих здібностей, відчуття слова та його призначення, 
відображення мовними засобами навколишнього світу; 

- виховання відчуття поваги та вдячності до рідної культури та прагнення 
примножити її багатства. 

 
 

 



 



НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
Основний рівень, другий рік навчання 

№  
 

Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 - 2 
2 Мовознавство як наука. 

Походження мов, їхня 
спорідненість і взаємодія  

2 4 6 

3 Письмо, його види та історія 
виникнення 

2 2 4 

4 Лексикологія та лексикографія. 
Словотворення 

4 6 10 

5 Вступ до літературознавства. 
Літературні роди і види. Зміст і 
форми творів художньої 
літератури  

2 6 8 

6 Художня проза. Написання 
художніх оповідань на задану тему 

4 12 16 

7 Журналістика. Написання міні-
статей зі шкільного життя 

2 8 10 

8 МАН України. Написання 
наукової праці. Набір тексту на 
комп’ютері. Редагування тексту. 

4 26 30 

9 Мова літературного твору. 
Поняття про художній метод і 
стиль 

4 12 16 

10 Основи ораторського мистецтва. 
Мистецтво декламації. Практичні 
вправи 

2 16 18 

11 Поетичні студії. Класичний вірш 
та основні  його чинники. 
Поетичні форми. Набір віршів на 
комп’ютері. Редагування творів, 
підготовка їх до друку.  

8 34 42 

12 Народознавчі студії та 
загальноосвітні студії. Участь у 
культмасових заходах  

6 14 20 

13 Індивідуальна робота з творчо 
обдарованими і талановитими 
вихованцями. 

10 22 32 

14 Підсумок 2 – 2 
 Разом                                                                                54 162 216 



1. Вступ (2 год.) 
             Теоретичний блок. Охорона праці та безпека життєдіяльності у гуртку, 
правила пожежної безпеки та сангігієни. Повторення вивченого у попередньому 
навчальному році. Ознайомлення з планом роботи на навчальний рік. 
 
2. Мовознавство як наука. Походження мов, їхня спорідненість і взаємодія (6 
год.) 
              Теоретичний блок. Предмет і основні розділи мовознавства. Аспекти 
мовознавства. Походження мов. Спільне і індивідуальне в мовах світу. Взаємодія 
мов. Звуконаслідувальна теорія походження мови. Літературні мови. Поняття про 
літературну мову. Літературна мова і мова художньої літератури. Українська 
літературна мова. 
            Практичний блок. Спільний етап у розвитку мов народів індо-європейської 
мовної групи та залишки мовних подібностей. Слов’янські, романо-германські 
мови. Читання творів авторів східнослов’янських мов. 
 
3. Письмо, його види та історія виникнення (4 год.) 
          Теоретичний блок. Походження письма. Етапи його розвитку. Види письма. 
Алфавіти світу. Кирилиця. Транслітерація та поетична транскрипція. 
         Практичний блок. Відображення поетичних рядків за допомогою поетичної 
транскрипції за віршами українських поетів. 
 
4. Лексикологія та лексикографія. Словотворення (10 год.) 
            Теоретичний блок. Лексема і лексичне значення. Семантичне значення 
слова. Фразеологія. Етимологія слів. Шляхи збагачення словарного складу мови. 
Словники. Граматика та її розділи. Частини мови. Словосполучення і речення. 
           Практичний блок. Утворити слова за поданими коренями та афіксами 
(суфіксами, префіксами). Придумати фразеологізми. Назвати слова іншомовного 
походження, неологізми, архаїзми. Робота зі словниками: тлумачними, 
семантичними, перекладними, словниками синонімів, антонімів, омонімів, 
спеціальними словниками. Написати словосполучення і речення. Визначити в 
реченні частини мови та слова, за допомогою яких вони створені. 
 
5. Вступ до літературознавства. Літературні роди і види. Зміст і форми творів 
художньої літератури (8 год.) 
            Теоретичний блок. Основний зміст і задачі літературознавства. Літературні 
роди і види. Зміст і форма художньої літератури. Порядок аналізу літературного 
твору: прозового, поетичного. 
           Практичний блок. Читання літературних творів, визначення їхнього жанру 
та проведення аналізу. Читання літературознавчих праць та визначення їхнього 
призначення. Написання анотації до поетичної збірки. 
 
6. Художня проза. Зміст і форма художньої літератури. Літературний образ. 
Написання художніх оповідань на задану тему (16 год.) 
          Теоретичний блок. Виникнення та розвиток прозової творчості в 
українській літературі. Єдність змісту і форми як умова досконалості 



літературного твору. Літературний образ – художнє втілення спільного і 
закономірного в окремих особах, разових подіях, конкретних переживаннях. 
          Практичний блок. Написання коротких прозових творів: есеїв, художніх 
образків, міні-новел, оповідок. 
 
7.  Журналістика. Написання міні-статей зі шкільного життя (10 год.)  
          Теоретичний блок. Перші періодичні видання на території України. 
Організація періодичного видання: редколегія, кореспондентська робота. 
Популярні сучасні журналістські видання та їхнє призначення: короткий огляд. 
          Практичний блок. Створення інтерв’ю із ровесниками та вчителями, 
написання заміток про шкільне життя. Стильові особливості цих жанрів 
журналістики. Набір вихованцями журналістських матеріалів на комп’ютері. 
Аналіз та редагування матеріалів, підготовка їх до публікації. 
 
8. МАН України. Написання наукової праці. Набір тексту на комп’ютері. 
Редагування тексту (30 год.) 
          Теоретичний блок. Вимоги до написання наукової праці в системі МАН 
України. Створення папки з переліком файлів роботи у комп’ютері.   
           Практичний блок. Підбір та опрацювання матеріалів для наукової праці. 
Створення заголовка та змісту праці. Написання тексту за розділами. Написання 
висновків. Набір тексту на комп’ютері. Редагування тексту. Підготовка додатків 
та слайдопоказу. Створення переліку літератури. Підготовка до захисту роботи: 
написання контрольних робіт, репетиція захисту роботи.  
 
9. Мова літературного твору. Поняття про художній метод і стиль (16 год.) 
          Теоретичний блок. Мова як засіб творення художнього образу. Чинники 
творення художнього образу – евфонічні, лексичні, синтаксичні. Евфонічні засоби 
(від грецького «enfonia» – милозвучність) – звукові повтори та звуконаслідування. 
Алітерація та дисонанс. Лексичні засоби (від. гр. «lexis» – слово, вислів). Тропи 
(від гр. «tropos» – звороти мови). Епітет, порівняння, метафора, метонімія, 
синекдоха, уособлення, персоніфікація, алегорія, іронія, гіпербола, синоніми, 
антоніми, омоніми, омофони, омоформи, неологізми, архаїзми, діалектизми, 
професіоналізми, іншомовні слова. Поетичний синтаксис (від гр. «syntaxis» – 
складання): інверсія, антитеза, анафора, епіфора, епанафора. Риторичні фігури: 
риторичний оклик, риторичний вигук, риторичне запитання, риторичне 
(поетичне) звертання. Еліпсис, обрив, тавтологія, градація, усталені звороти. 
Стиль художнього твору. 

                 Практичний блок. Визначення в поетичних та прозових творах чинників 
творення художнього образу: евфонічних, лексичних, синтаксичних. Самостійна 
робота над створенням художніх засобів мови прозового твору та віршів. 
Визначення стилю поетичних творів різних поетів. Подібності і відмінності у 
творах. 

 
10. Основи ораторського мистецтва. Практичні вправи (18 год.) 
              Теоретичний блок. Виникнення ораторського мистецтва, його 
призначення. Видатні оратори древньої Греції і древнього Риму. Художня, судова, 



урочиста риторика. Риторика політична. Логічність, лаконізм та ерудизм – 
основні чинники успіху оратора. Порядок написання сценаріїв. 
             Практичний блок. Побудова виступу: початок, головна частина і 
закінчення виступу. Відтворення жестів – символів, ілюстраторів, регуляторів, 
адаптаторів. Вправи на рухи тілом, які виражають емоційний стан людини.  
Відтворення характерних жестів мовця. Вправи на побудову виступу на 
різноманітні теми. Написання та читання сценаріїв. 
 
11. Поетичні студії. Редагування віршів. Підготовка їх до друку (42 год.) 
         Теоретичний блок. 1. Літературні роди: епічний, ліричний, драматичний.  
                    а) епічний: епопея, байка, поема, баллада;  
                    б) ліричний: ода, елегія, сатира, епіграма;  
                    в) драма, трагедія, комедія. 
Лірика: громадянська, пейзажна, особиста. Білий вірш. Байковий вірш. Верлібр. 
Права і обов’язки редактора.  
      Практичний блок. Читання епічних, ліричних та драматичних творів. 
Знаходження у поетичних збірках зразків лірики: громадянської, особистої, 
пейзажної. Написання віршів на  заданий рядок у певному ритмі. 
           Вправи на римування (буриме). Написання білих віршів. Написання 
байкових віршів та верлібрів. Набір текстів на комп’ютері. Виправлення 
гуртківцями недоліків у власних творах – редагування творів, удосконалення 
ритму віршів, образно-художньої системи. Виправлення граматичних помилок. 
Запис текстів віршів на електронні носії. 
 
12. Народознавчі студії та загальноосвітні студії. Участь у культмасових 
заходах (20 год.) 
              Теоретичний блок. Цікаве літературознавство: етимологія (походження) 
та семантика (значення ) слова – загальні поняття. Топоніміка довкола нас  – 
найдревніша жива мова землі. Пишемо казку. Закони творення цього виду 
літератури.  
            Свято Андрія в житті українців. Різдво Христове. Багата, щедра та голодна 
кутя – їх зв’язок із життям та побутом українців. Йордань та все, що пов’язане з 
цим святом. 
            Практичний блок. Знаходження в літературних творах цікавих слів та 
відтворення їхньої етимології. Знаходження в літературних творах слів та 
розкриття їхнього значення. Читання топонімічних мап броварського краю. 
Повторення граматики та написання диктантів.  
            Створити казку на задану тему. 
            Новорічний гумористичний ранок-концерт для батьків. Участь у 
колективних колядуваннях, щедруваннях та посіваннях.  
            Йордань. Освячення води. 
            Участь у конкурсах та фестивалях, а також – концертах, присвячених Дню 
міста, святу педагогічної праці, вшануванню дня народження Тараса Григоровича 
Шевченка, участь у панахиді по Т.Г.Шевченку 18 травня у міському сквері. 
Участь у святкуванні Дня захисту дітей.  
 



13. Індивідуальна робота з творчо обдарованими і талановитими 
вихованцями (32 год.) 
              Практичний блок. Індивідуальна та групова робота над пошуковими та 
науково-дослідницькими проектами МАН (секції журналістики, літературної 
творчості, української мови, української літератури, мистецтвознавства, 
фольклористики, російської літератури, російської мови, педагогіки); робота над 
створенням поетичних та прозових творів, журналістських матеріалів; робота над 
поліпшенням загальної грамотності вихованців – написання диктантів, переказів; 
робота над удосконаленням декламаторського мистецтва. 
 
14. Підсумок (2 год.) 
              Теоретичний блок. Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Завдання 
на літо. 
             Практичний блок. Концерт вихованців для батьківського контингенту. 
 

Прогнозовані результати. 
 
     Вихованці другого  року навчання (основний рівень)  мають знати і 
розуміти: 

- основні аспекти мовознавства; 
- основні аспекти літературознавства; 
- основні поетичні форми; 
- класичний вірш, системи віршування, основні поетичні розміри; 
- що таке красномовство, або ораторське мистецтво; 
- вимоги до написання наукової праці та її призначення; 
- основні жанри риторики; 
- права і обов’язки літературного редактора. 

 Вихованці мають вміти і застосовувати: 
- створювати нові слова; 
- працювати зі словниками; 
- визначати поетичні форми; 
- писати вірші на заданий ритм; 
- розрізняти художні засоби поетичного твору; 

 
- визначати стиль поетичного твору; 
- підбирати матеріали для створення наукової праці, написати зміст 

праці, визначати її мету та завдання; 
- написати невеликий виступ і відтворити його на сцені; 
- писати білі вірші, верлібри та байкові вірші; 
- набирати текст на комп’ютері та переносити його  на електронні носії. 

          У вихованців мають сформуватися пізнавальна, практична, творча та 
соціальна компетентності: 

- оволодіння основними системами та основними поетичними розмірами 
написання віршів; 

- уміння провадити пошук необхідної інформації та володіти спектром 
необхідних знань для створення науково-дослідницької роботи; 



- формування вміння створити невеликий виступ та уміння відтворити 
його на сцені. Уміння набирати текст на комп’ютері та редагувати його – 
виправляти стилістичні і граматичні огріхи; 

- сформувати мотиви до подальшого вдосконалення улюбленої справи та 
уміння застосувати набуті знання для служіння своїй Батьківщині. 

 
 



 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Вищий рівень, третій рік навчання 
№  
 

Тема Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 Вступ 2 - 2 
2 Тема, сюжет і композиція твору. 

Предмет і мета художньої 
літератури. Ідея твору  

2 6 8 

3 Теорія літератури: історія 
літератури, теорія літератури, 
літературна критика. Поняття про 
літературний процес. Створення 
прозових художніх творів. Аналіз 
літературного твору. 

2 8 10 

4 Логіка як наука, її застосування в 
ораторському мистецтві. Жанри 
риторики. Виступ та диспут. 
Декламаторське мистецтво  

2 12 14 

5 Журналістика. Види та структура 
журналістських видань  
Фоторепортаж. Процес підготовки 
періодичного видання до друку. 

6 16 22 

6 Поетичні студії. Редагування 
поетичних творів. Укладання 
поетичних збірок. 

4 24 28 

7 Дослідно-експериментальна 
робота в системі МАН України. 
Підготовка робіт до участі у 
конкурсі-захисті науково-
дослідницьких робіт: редагування 
роботи, написання контрольних 
робіт, підготовка  додатків та 
слайдопоказу роботи, репетиція 
захисту   

8 40 48 

8 Творчість українських 
письменників ХІХ-ХХ століть – 
короткий огляд. Колективне 
читання творів відомих 
письменників 

4 10 14 

9 Творчість російських 
письменників та письменників 
ближнього і дальнього  зарубіжжя 
у ХІХ-ХХ століттях – короткий 
огляд. Колективне читання творів 
відомих письменників 

4 10 14 



10 Народознавчі студії та 
загальноосвітні студії. 
Підвищення освітнього рівня 
вихованців  шляхом написання 
диктантів та переказів. Участь у 
культмасовій роботі 

6 16 22 

11 Індивідуальна робота з творчо 
обдарованими і талановитими 
вихованцями. 

10 20 30 

12 Підсумок 2 2 4 
                                                     

Разом                                                                                
52 164 216 

 
1. Вступ (2год.) 
               Теоретичний блок. Охорона праці та безпека життєдіяльності у гуртку, 
правила пожежної безпеки та сангігієни. Повторення вивченого у попередньому 
навчальному році. Обговорення плану роботи на поточний навчальний рік. 
 
2. Тема, сюжет і композиція твору. Предмет і мета художньої літератури. Ідея 
твору (8 год.) 
               Теоретичний блок. Людина – головний предмет літератури. Мета 
літератури – цілеспрямоване усвідомлення людської діяльності. Тема твору.  Ідея 
твору як його квінтесенція. Сюжет і система образів. Літературний  та художній 
образ.  
             Композиція – побудова художнього твору: експозиція, зав’язка, розвиток 
дії, кульмінація і розв’язка. Пролог і епілог. Ліричні відступи, вводні епізоди, 
художнє обрамлення і художнє попередження. 
               Практичний блок. Читання художніх творів та визначення  їхньої  теми 
та ідеї. Аналіз побудови  художніх творів. 
 
3. Теорія літератури: історія літератури, теорія літератури, літературна 
критика. Поняття про літературний процес. Створення прозових художніх 
творів. Аналіз літературного твору. (10 год.) 
               Теоретичний блок. Безперервність розвитку літератури в часі. 
Спадковість літературних процесів та новаторство в літературі.  Історія 
літератури, теорія літератури,  літературна критика – загальний огляд. Поняття 
про літературний процес. Спосіб викладу розповіді: від першої особи, від особи 
автора. Опис, портрет, пейзаж, інтерер’єр. Діалог, монолог. Художні засоби мови: 
евфонічні, лексичні, синтаксичні.  
              Евфонічні засоби: звукові повтори – алітерація та асонанс; 
звуконаслідування – відворення звуками людської мови крику птахів, тварин, 
звучання предметів. 
              Лексичні засоби:  тропи, синоніми, антоніми, неологізми, архаїзми, 
діалектизми. 



               Поетичний синтаксис: інверсія, антитеза, анафора, риторичні фігури, 
риторичний оклик, риторичний вигук, риторичне запитання та звертання, еліпсис, 
тавтологія, градація, усталені звороти. 
              Практичний блок.  Знаходження художніх засобів мови у літературних 
творах українських класиків. Написання міні-художніх творів із застосуванням 
певного спектра художніх засобів мови. Аналіз літературного твору. 
  
4. Логіка як наука, її застосування в ораторському мистецтві. Жанри 
риторики. Виступ та диспут. Декламаторське мистецтво (14 год.) 
                Теоретичний блок. Логіка, логічне мислення. Вправи на логічне 
мислення. Логічність – одна з головних вимог до усного виступу. Інформування, 
переконування, навіювання – апеляція до почуттів людини. Технологія виступу. 
Приклад і антитема. Аргументи. Способи переконання: «нетехнічні», «технічні». 
Жанри риторики.  
                Практичний блок.  Диспут на визначену тему. 
 
5. Журналістика. Види та структура журналістських видань. Фоторепортаж. 
Процес підготовки періодичного видання до друку (22 год.) 
                Теоретичний блок. Походження журналістики, слів журнал та газета. 
Жанрове різномаїття: інформація, замітка, стаття, нарис, інтерв’ю. 
Фотожурналістика, фоторепортаж. Що є визначальним у жанрі фоторепортажу? 
Приклади. Засоби електронної інформації. Інтернет. Процес підготовки 
періодичного видання до друку. 
                Практичний блок. Написання інформації зі шкільного життя. Написання 
заміток про події в школі, в місті. Написання міні-нарисів на тему: «Кращий учень 
мого класу». Написання есеїв та міні-статей на різноманітні теми: «Бровари – 
місто свободи», «Міста – побратими Броварів», «Наше місто – супутник столиці», 
«Вулиця Гагаріна – окраса нашого міста», «Поетичні Бровари». Фотографування 
броварських краєвидів, придумування назв до світлин. Створення фоторепортажу 
на тему: «Наш клас – найкращий!» 
 
6. Поетичні студії. Редагування поетичних творів. Укладання поетичних 
збірок (28 год.) 
                Теоретичний блок. Античне віршування. Двохскладова, трьохскладова, 
чотирьохскладова стопа. Цезура, мора. Гекзаметр. Видатні поети древньої Греції 
та Риму. Наголоси у вірші: логічний і фразовий.  Пауза, інтонація, акцент. 
Чинники експресивної виразності вірша. Стиль та його чинники у різних поетів. 
Наведення прикладу написання вірша на одну і ту ж саму тему різними поетами: 
М. Вінграновським, А. Малишком, Д. Павличком, Б. Олійником;  С. Єсеніним, О. 
Пушкіним, М. Лермонтовим, О. Твардовським.  
Видавнича справа в Україні – короткий екскурс в історію книгодрукарства. 
Робота над виданням поетичної книги. 
                Практичний блок. Буриме – вправи на римування. Підібрати епітети, 
синоніми, антоніми, омоніми, омофони, омоформи, пароніми до поданих слів. 
Написання віршів у стилі В. Сосюри, Т. Шевченка, Д. Павличка, Б. Олійника, Л. 
Українки. Написання віршів за поданим рядком та запропонованою формою. 



               Написання поетичних творів на заданий рядок. Редагування поетичних та 
прозових творів, підготовка їх до друку. Написання анонсів до книг, передмов, 
підбір заголовків, укладення збірок за змістом поезій. 
 
7. Дослідно-експериментальна робота в системі МАН України. Підготовка 
робіт до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт: редагування 
роботи, написання контрольних робіт, підготовка  додатків та слайдопоказу 
роботи, репетиція захисту  (48 год.) 
               Теоретичний блок. Створення наказу, формування групи, визначення 
напряму майбутньої роботи (відділення, секція). Короткий екскурс в історію 
діяльності МАН України. Ознайомлення з основними вимогами до написання, 
оформлення та представлення учнівських науково-дослідницьких робіт. 
              Практичний блок. Підбір теми, літератури, формування заголовка та 
плану роботи. Тези роботи. Написання розділів. Створення додатків. Набір роботи 
на комп’ютері. Редагування роботи. Підготовка роботи до захисту у формі 
слайдопоказу. Підготовка до контрольної роботи. Написання контрольної роботи 
на територіальному рівні. Захист роботи на територіальному рівні (ІІ етап). У разі 
проходження ІІ етапу, підготовка роботи до захисту на ІІІ (обласному етапі): 
виправлення помилок та зауважень журі. Написання контрольної роботи та 
наступний її захист на ІІІ етапі. 
 
8. Творчість українських письменників ХІХ – ХХ століть – короткий огляд 
(14 год.) 
               Теоретичний блок. Проза ХІХ ст.: Г. Квітка-Основ’яненко, І.Нечуй-
Левицький, М. Коцюбинський, І. Франко, В. Стефаник, М. Вовчок, –  знайомство 
з головними етапами їхньої творчості. 
                 Поезія ХІХ ст.: І. Котляревський – «Енеїда», Т. Шевченко – «Кобзар», 
Л. Українка –  «Сім струн», С. Руданський – «Повій вітре на  Вкраїну». Проза ХХ 
ст.: М. Хвильовий, Ю. Яновський, О. Гончар, М. Стельмах, П. Загребельний, 
Григір Тютюнник. Зразки їхньої творчості. 
                Поезія ХХ ст.: О. Олесь – «Сміються, плачуть солов’ї», П. Тичина – 
«Лірика»,   Володимир Сосюра – «Лірика», М. Рильський – «Троянди й 
виноград», В. Симоненко – «Лебеді материнства»,  Д. Павличко –  «Таємниця 
твого обличчя», Ліна Костенко – «Маруся Чурай», Микола Вінграновський – 
«Вибрані твори», Борис Олійник – «Лірика», Василь Стус –  «Палімпсести», – 
коротка характеристика творчих здобутків названих поетів. 
                Практичний блок. Читання прозових творів українських письменників 
ХІХ та ХХ століть. Обговорення їхньої творчості.Читання поетичних творів 
українських поетів ХІХ та ХХ століть. Обговорення їхніх найвищих здобутків. 
9. Творчість російських письменників та письменників ближнього і 
дальнього зарубіжжя ХІХ–ХХ століть – короткий огляд (14 год.) 
                Теоретичний блок. 1. Проза: М. Гоголя, Л. Толстого, Ф. Достоєвського, 
А. Чехова, І. Буніна, О.Толстого, В. Астаф’єва, В. Шукшина, В. Бикова, І. Друце, 
Ч. Айтматова, Р. Ролана, Е. Золя, Е. Марії Ремарк, Б. Пруса.  
2. Поезія: О. Пушкіна, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, О. Блока, С. Єсеніна,  
А. Ахматової, В. Маяковського, Р. Рождественського, С. Острового,  
А. Міцкевича, Г. Гейне, Ф. Гете, В. Шекспіра, Р. Бернса, П. Верлена, Данте     



Аліг’єрі, Петрарки, П’єра де Ронсара. Коротка характеристика найвищих         
здобутків. 
                Практичний блок. Читання прозових творів М. Гоголя, А. Чехова, І. 
Буніна, В. Бикова, І. Друце,  Е. Золя. Обговорення прочитаного. Читання 
поетичних творів російських поетів, а також поляка А. Міцкевича, німців Г. Гейне 
та Ф. Гете, англійця В. Шекспіра, шотландця Р. Бернса, француза П. Верлена, 
італійців Данте Аліг’єрі та Петрарки. Обговорення поезій, що сподобались під час 
читання. 
 
10. Загальноосвітні студії та народознавчі студії. Підвищення освітнього 
рівня вихованців шляхом написання диктантів та переказів. Участь у 
культмасовій роботі (22 год.) 
               Теоретичний блок. Повторення граматики української мови: фонетика, 
морфологія, синтаксис. Каліграфія та її вплив на загальний розумовий розвиток 
вихованців. Техніка складання і розгадування сканвордів та кросвордів, – як 
гімнастика для мозкової діяльності вихованців.  
              Українська пісня як спосіб життя українців.  
              Масляна та її святкування в Україні. Великдень. Святкування Великодня 
православною церквою.  
              Практичний блок. Виконання  вправ. Написання диктантів та переказів. 
Робота над помилками. Робота над каліграфією вихованців. Розучування 
українських народних пісень.  
              Складання кросвордів. Складання сканвордів. Розучування українських 
народних пісень. Підготовка та проведення концертів до Дня міста. Новорічний 
гумористичний ранок-концерт для батьків. Участь у концертах, присвячених 8 
Березня, іншим державним святам. Участь в панахиді  на честь перепоховання 
Т.Г.Шевченка. 
              Святкування Масляної у колі вихованців гуртка. Освячення пасок у 
православній церкві. 
 
11. Індивідуальна робота з творчо обдарованими і талановитими 
вихованцями (30 год.) 
Практичний блок. Індивідуальна та групова робота над пошуковими та науково-
дослідницькими проектами МАН (секції журналістики, літературної творчості, 
української мови, української літератури, мистецтвознавства, фольклористики, 
російської літератури, російської мови, педагогіки); робота над створенням 
поетичних та прозових творів, журналістських матеріалів; робота над 
удосконаленням декламаторського мистецтва. 
12. Підсумок (4 год.) 
           Теоретичний блок. Підведення підсумків роботи гуртка за рік. 
           Практичний блок. Концерт вихованців для батьків. Вручення вихованцям 
гуртка посвідчень про закінчення курсу навчання. 
 
                              Прогнозовані результати. 
 
Вихованці третього року навчання (вищий рівень)  мають знати і розуміти: 

- основні складові літературного процесу; 



- основи журналістики; 
- як створюються наукові праці у системі МАН України; 
- орієнтуватись у кращих здобутках українських письменників; 
- орієнтуватись у кращих здобутках письменників близького та 

далекого зарубіжжя; 
- основні завдання логіки в ораторському мистецтві; 
- як відбувається видавництво книг, журналів та газет в Україні; 
- про основні чинники античного віршування та 2-3 твори поетів 

древньої  Еллади і древнього Риму. 
- художні засоби мови. 

    Вихованці мають вміти і застосовувати: 
- фотографувати та придумувати назви до світлин; 
- створити фоторепортаж, міні-статтю, взяти коротке інтерв’ю; 
- уміти скомпонувати макет стінгазети та укласти поетичну збірку; 
- логічно мислити, організувати короткий диспут на запропоновану 

тему; 
- писати наукові праці за обраною темою, компонувати додатки та 

слайдопоказ роботи, написати контрольну роботу та захистити 
наукову працю; 

- писати вірші будь-якого характеру та невеликі художні прозові твори 
із застосування художніх засобів мови; 

- редагувати поетичні, прозові твори та  журналістські матеріали; 
- декламувати ліричні вірші та гуморески; 
- скласти невеликий сканворд чи кросворд. 

 У вихованців мають сформуватися пізнавальна, практична, творча та 
соціальна компетентності:  

- ознайомлення з основами мистецтва  художньої літератури, 
     журналістської праці, ораторського та декламаторського 
     мистецтва,  науково-дослідницької діяльності та знаннями, які  
     нададуть змогу займатися подальшою професійною діяльністю; 
- ознайомлення з фотомистецтвом та правилами створення 

фоторепортажу; 
- оволодіння усім спектром знань з написання науково-дослідницької 

праці в системі МАН України, уміння написати контрольні роботи та 
захистити працю перед компететним журі; 

- уміння декламувати поетичні твори будь-якої складності перед широкою 
глядацькою аудлиторією. Уміння скомпонувати макет стінгазети та 
укласти невеличку поетичну збірку, набравши її попередньо на 
комп’ютері; 

- виховати працелюбність, відповідальність та здатність доводити справу 
до логічного завершення. Сформувати громадянина, палкого патріота 
своєї держави.
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