Методичні рекомендації
щодо написання та оформлення
навчальних програм
в закладі позашкільної освіти

Навчальна програма
з позашкільної освіти це нормативний документ,
що визначає мету, завдання, зміст, обсяг,
порядок, способи організації
освітньої діяльності
та вимоги до її результатів

Навчальні програми з позашкільної освіти
розробляються із врахуванням положень
законів України


«Про освіту»,



«Про позашкільну освіту»,



Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого

постановою Кабінету «Про Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433,


Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи
в позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 11 серпня 2004 р. № 651 та № 1036/9635,



Типових навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних
навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676

ВИДИ НАВЧАЛЬНИХ
ПРОГРАМ
У ЗАКЛАДІ
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ
РОЗРОБКИ

Відповідно до статті 16 Закону України "Про позашкільну
освіту" навчально-виховний процес у позашкільних
навчальних закладах здійснюється
за

типовими навчальними програмами
та
іншими навчальними програмами за
умови затвердження їх відповідними місцевими
органами виконавчої влади

Сучасна науково-методична література
пропонує різні класифікації навчальних
програм

Лебедєв С. виділяє чотири види навчальних програм:
 типові (орієнтовні),
 модифіковані (модернізовані, адаптовані);
 експериментальні;
 авторські

Друга класифікація виділяє такі види програм:
авторська
(розроблена
конкретними
особами,
містить
оригінальну ідею, інновацію); під інновацією потрібно розуміти і
перероблену програму із унесенням нових вагомих доповнень;
комплексна (передбачає різнопланову діяльність, яка поєднує різні
напрями у вихованні, навчанні, розвитку особистості дитини);
варіативна (програма з рівноцінною заміною компонентів); розрізняють
варіативність внутрішню (замість одного компонента пропонується
інший) та зовнішню (програму змінено повністю, але результат навчання
ідентичний);
профільна програма (з одним напрямом діяльності).

ТИПОВА ПРОГРАМА - це програма, що має
відповідний гриф Міністерства освіти і науки України

Така програма орієнтована на досягнення учнями, вихованцями, слухачами певного
засвоєння знань, умінь і навичок. Вона може використовуватись у всіх освітніх навчал
закладах України. Зміст даної програми є обов’язковим до виконання, якщо в пояснюва
записці не обумовлюються інші умови використання.

Також Міністерством освіти і науки України може надаватися відповідний гриф навчальним програ
позашкільної освіти, які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розр
питань позашкільної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2003 № 674, зареєстрова
Міністерстві юстиції України 22 січня 2004 р. за № 100/8699) та тим, які визначають зміст роботи гуртків, тв
об’єднання, секції, що не забезпечені типовими програмами. Зазначені навчальні програми повинні п
науково-методичну експертизу у відповідній комісії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства о
науки України згідно з Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному облад
грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 17.06.2
537, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 р. за № 628/15319).

Модифікована
(модернізована, адаптована) програма
грунтується на типовій програмі, змінена з урахуванням особливостей освітнього
закладу, віку та рівня підготовки учнів та вихованців, режиму здійснення навчальновиховної діяльності, нестандартності індивідуальних результатів навчання і виховання.
Зміни й доповнення вносяться в програму самим педагогом і не порушують
концептуальних основ організації навчального процесу, традиційної структури
занять, передбачених програмою, яку було взято за основу та не змінюють мету,
завдання та прогнозований результат типової програми.
Результативність роботи за такою програмою демонструється досягненнями учнів та
вихованців на олімпіадах, конкурсах, виставках, змаганнях, конференціях тощо.
Модифікована програма обов’язково має бути обговорена й затверджена
методичною або педагогічною радою навчального закладу та погоджена з міським
чи районним науково-методичним центром.

Експерементальна програма
Ця програма розробляється педагогом з метою вирішення певного
практичного завдання, пов’язаного з подоланням труднощів у навчальному
процесі чи постановкою більш складних завдань. В цій програмі відносно
типової програми можна вносити зміни у зміст, рекомендувати обґрунтовані
інноваційні форми й методи навчання.
Експериментальна програма повинна нести елементи новизни відносно
аналогічних навчальних програм. Роботу за експериментальною програмою
можна проводити лише з дозволу Головного (міського чи районного)
управління освіти за рекомендацією педагогічної ради навчального
закладу.
Після цього програма обов’язково проходить апробацію. Якщо виявлено
новизну пропозицій автора, експериментальна програма може претендувати
на статус авторської.

АВТОРСЬКА ПРОГРАМА
Авторська програма – спроектована самим педагогом на основі власної методичної
концепції навчально-виховного процесу, спрямована на оновлення змісту освіти і
одержання вагомих результатів. Авторська програма вимагає документальних
підтверджень новизни й належності цієї новизни автору. Для цього в пояснювальній
записці до програми автор повинен переконливо показати принципові відмінності його
розробки від підходів інших авторів, які вирішували подібну проблему.
Як інноваційний проект, авторська програма має пройти фахову та науковометодичну експертизу. У листі МОН України № 1/9 – 472 від 28.10.02 сказано: «Авторські
навчальні програми та посібники можуть використовуватися після відповідного
рецензування, схвалення науковими Радами певного профілю, погодження в
інститутах післядипломної освіти та затвердження відповідними управліннями освіти і
науки». В окремих випадках авторам програм, які пройшли відповідну експертизу,
видається сертифікат (свідоцтво), який стверджує, що програма дійсно є авторською і
належить її творцю на правах інтелектуальної власності.

Вимоги до змісту та оформлення навчальних програм
з позашкільної освіти, визначені в листі Інституту інноваційних
технологій і змісту освіти від 05.06.2013 № 14.1/10-1685
 прикладна спрямованість;
 достатність теоретичних пояснень і емпіричних даних у навчальному матеріалі;
 конкретність і доцільність введення наукових понять, загальноприйнятої термінології і
символіки, розкриття наукових положень відповідно до досягнень сучасної науки;
 доступність навчального матеріалу для дітей та учнівської молоді певного віку відповідно
до попередньої підготовки;
 відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження та кількості
навчальних годин;
 спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей
учнів;
 урахування можливостей і доцільності застосування комп’ютерної техніки, інших засобів
навчання, типового обладнання, ілюстративного матеріалу тощо;
 використання знань, які даються учням за навчальною програмою загальноосвітніх
навчальних закладів з основного та суміжних предметів;
 використання міжпредметних зв’язків.

Навчальні програми ПТДЮ
можуть розроблятися терміном до 10-ти років
В основу навчальних планів програми покладені орієнтири щодо класифікації гуртків, секцій, клубів,
творчих об'єднань за трьома рівнями,: початковим, основним та вищим.
До початкового рівня відносяться гуртки загальнорозвиваючого спрямування, що сприяють виявленню
творчих здібностей дітей або розвитку їх інтересів до тієї чи іншої творчої діяльності. Вік вихованців 4-15
років.Навчальні програми можуть розроблятися на 1 місяць навчання, 6 місяців, а також до 1 року, 2-х
років.
Основний рівень організації діяльності гуртків, творчих об'єднань за інтересами та навчання передбачає
для учнів, вихованців, слухачів створення умов для соціальної адаптації підлітків в суспільстві, розвитку їх
стійких інтересів до творчої діяльності, розширення і поглиблення професійних інтересів, вмінь і навичок,
поглиблення теоретичних знань з науки, техніки, культури і мистецтва та орієнтується на вік від 8 до 18
років. Термін навчання від 1 року до 4-х років.
До вищого рівня відносяться гуртки та творчі об'єднання за інтересами юних талантів та обдарувань, для
задоволення потреб вихованців, учнів, слухачів у допрофесійній підготовці. Для успішного розвитку цих
об'єднань створюються необхідні умови: виділення більшої кількості годин для занять, обов'язкове
впровадження індивідуальних форм навчання, заохочення вихованців, учнів, слухачів, які займаються
науково-дослідницькою роботою або є переможцями, призерами місцевих, Всеукраїнських, міжнародних
конкурсів, виставок, олімпіад. Термін навчання від 1 року до 4-х років.

СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ








пояснювальна записка,
навчально-тематичний план,
зміст програми,
прогнозований результат,
орієнтовний перелік обладнання (за потребою),
література,
додатки (за потребою).
Назва програми має відображати зміст діяльності творчого
об’єднання, та напрям позашкільної освіти.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Пояснювальна записка програми розкриває освітню концепцію навчального
курсу, його мету і завдання. У ній подається коротка характеристика структури та
окремих компонентів програми, особливостей організації і основні норми
вивчення програмового матеріалу.
Зазначено вікові групи та кількісний склад учнів, на яких розрахована
програма. Представлено основні форми і методи та методичні рекомендації до
проведення занять.
Саме в пояснювальній записці розробнику навчальної програми слід
прописати можливість педагогам при роботі з даною навчальною програмою
вносити зміни й доповнення в зміст програм, плануючи свою роботу з
урахуванням інтересів учнів та гуртківців, стану матеріально-технічного
забезпечення та досвіду роботи педагога. Це дасть можливість адаптувати зміст
навчальної програми до різних умов використання.

Мета програми
Мета – це ідеальне передбачення кінцевих результатів навчально-виховної діяльності, на
досягнення яких спрямована навчальна програма.
Формулюється мета одним реченням, в якому даються відповіді на такі питання: Що ми робимо? Для
кого ми це робимо? Як ми це робимо? Коректно сформульована мета починається з віддієслівного іменника
(формування, сприяння, створення умов та ін.).

Завдання програми конкретизують мету, визначають шляхи її досягнення.
Завдання можуть бути:
навчальними (озброєння учнів науковими знаннями, спеціальними і загально навчальними вміннями та ін),
виховними (формування світогляду, моралі, естетичної культури та ін.),
розвиваючими (розвиток мови, мислення, пам’яті, творчих здібностей, рухової та сенсорної систем та ін.).
Коректно сформульовані завдання починаються з дієслова неозначеної форми
(навчити, розвинути, удосконалити, визначити, виховати, поглибити, систематизувати та ін.).
Наприклад: Метою навчальної програми є створення умов для творчого розвитку дітей засобами
вокального мистецтва.

Мета та завдання навчальної програми можуть бути
сформульовані із урахуванням компетентісного підходу,
наприклад
• Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей особистості
засобами класичного танцю.
• Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються
сучасного танцю як одного із видів хореографічного мистецтва;
практичної – сприяє оволодінню навичками класичного танцю, методикою
виконання вправ та основних елементів класичного танцю;
творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у процесі
оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, та смаків;
соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та
вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних
традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному самовизначенню.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН має вигляд таблиці,
відображає розділи, теми та визначає співвідношення
навчального часу, який відводиться на засвоєння теоретичного
матеріалу та його практичне опрацювання Загальна кількість
годин для практичних занять, як правило, має бути більшою, ніж
для теоретичних. При формулюванні назв розділів/тем слід
використовувати речення телеграфного стилю, не допускається
використання складних конструкцій і фраз, що можуть мати
багатозначне тлумачення. Тематичний план складається окремо
для кожного освітнього рівня.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
структурується за розділами та темами відповідно до навчально-тематичного плану.
.

Зміст навчальної програми має відповідати таким вимогам:

 відповідність сучасному рівню розвитку суспільства і науки;
 спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих здібностей
вихованців, забезпечення систематичної роботи з обдарованою і талановитою
молоддю;
 науковість і достатність теоретичних пояснень, коректність і доцільність введення
наукових понять та термінів; практична спрямованість навчального матеріалу;
 відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження та кількості
навчальних годин;
 відповідність навчального матеріалу віковим особливостям вихованців (учнів,
слухачів) та рівню їх підготовки; наступність у засвоєнні знань, умінь і навичок,
здобутих вихованцями (учнями, слухачами) у попередні роки навчання; використання
та поглиблення знань, отриманих вихованцями (учнями, слухачами) в дошкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах.

Навчальна програма може бути побудована
такими способами:
Навчальна програма може бути побудована такими способами:
• лінійним - навчальний матеріал реалізується систематично і послідовно з
поступовим ускладненням, за висхідною лінією, при цьому новий
навчальний матеріал викладається на основі вже вивченого й у тісному
взаємозв'язку з ним
• концентричним - концентричний спосіб допускає повторне вивчення
окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з
розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу
• блочний спосіб передбачає розподіл навчального матеріалу на самостійні
структурні одиниці – блоки, дає можливість заміни одного змістового блоку
(розділу або теми) іншим в залежності від наявних організаційнометодичних умов, запитів вихованців. При розробленні програм можливе
поєднання елементів різних способів побудови.

Увага!

• При побудові навчальних програм на основі компетентнісного
підходу необхідно провести його через всі розділи навчальної
програми – від відповідних формулювань мети і завдань до
змісту програми, форм практичної роботи, прогнозованих
результатів, контролю практичних досягнень вихованців.

Увага!
Опис змісту програми здійснюється з дотриманням такої
послідовності викладу матеріалу:
• назва розділу/теми (нумеруються арабськими цифрами, номер
теми складається з номера розділу і порядкового номера теми,
відокремлених крапкою; починаються з абзацу в 1,25 см);
• кількість годин для вивчення теми;
• зміст навчального матеріалу (теоретична та практична частини).

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Розділ «ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ» передбачає обов’язкові результати
навчально-виховної діяльності за кожен період навчання та має такі складові:
вихованці (учні, слухачі) мають знати,
вихованці (учні, слухачі) мають вміти,
вихованці (учні, слухачі) мають набути досвід.
За умови застосування компетентісного підходу складові прогнозованого результату
будуть такі:
вихованці (учні, слухачі) мають знати і розуміти,
вихованці (учні, слухачі) мають вміти та застосовувати,
у вихованців (учнів, слухачів) мають бути сформовані компетенції.
Прогнозовані результати можна оформити у вигляді таблиці:
Прогнозований результат подається одразу за змістом програми.
Однак, в деяких навчальних програмах, прогнозований результат подається в
пояснювальній записці.
Прогнозовані результати можна оформити у вигляді таблиці.
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 рекомендована для педагогів (науково-методичні видання,
методичні посібники, методичні рекомендації),
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Орієнтовний перелік обладнання
Орієнтовний перелік обладнання - це перелік матеріально-технічного забезпечення
навчально-виховного процесу. Цей розділ не завжди наявний в навчальних програмах
дисципліни, але для навчальних програм гуртків укладається відповідно до Типового переліку
навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для позашкільних навчальних
закладів системи Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 08.01.2002 р. № 5, інших нормативних положень.
Наприклад, для гуртка макраме орієнтовний перелік обладнання можна подати за такою
формою.
Інструменти та додаткове обладнання для роботи в техніці макраме:
1. в'язальні гачки (тонкий і товстий) № 2; 4,5; 7 (титанові);
2. спиці (титанові) № 2; 4,5; 7;
3. подушка для плетіння з наповненням: - прямокутна (400×250×150); - циліндрична
(150×400 d=120);
Матеріали для макраме:
1. нитки: - армовані (№50, 70 або 80); бавовняні (perle);
2. шнури (довільні)…

види навчальних програм за якими працюють
педагогічні працівники ПТДЮ

За навчальними програмами
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Міністерства освіти і науки
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