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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Cвіт мистецтва слова, який створює нову художню реальність за 

законами краси, передає загальнолюдські й національні цінності від 

покоління до покоління – це художня література. Програма літературної 

студії спрямована на формування в учнів навичок ораторського мистецтва, 

образного мислення, засвоєння норм грамотності та культури письма, 

збагачення внутрішнього світу вихованців, розвиток інтелекту, 

естетичного смаку, уяви, фантазії і творчих здібностей.  

Метою програми є формування особистості в процесі творчої і 

науково-дослідницької діяльності у галузі літератури.  

Навчальна: засвоєння понять про природу творчості і формування 

термінологічного апарату; поглиблення теоретико-літературознавчих 

знань; формування стійкого інтересу до літературного процесу, оволодіння 

творчою майстерністю;  вміння вести спостереження над композицією і 

сюжетом, мовою та особливостями віршування, написання творів різних 

жанрів, навчання елементів версифікації та редагування власних текстів; 

вироблення навичок самостійної літературної роботи. 

Розвивальна: розвиток усного і писемного мовлення, асоціативного, 

образного мислення, творчих здібностей; формування потреби читання 

художніх творів, творчої самореалізації, розвиток мовної культури, 

комунікативних якостей; формування світоглядних і загальнолюдських 

ціннісних орієнтирів, позитивних якостей емоційно-вольової сфери. 

Слухачами гуртка є учні 6 – 8-х класів (12 – 15 років).  

Виховна: виховання у дітей поваги і любові до літератури, 

формування працьовитості і вимогливості до себе, подолання нерішучості 

й закомплексованості у питаннях, що стосуються літературної діяльності, 

формування адекватної самооцінки, розвиток комунікативних навичок, 

культури спілкування з однолітками.  



Програму розраховано на 3 роки навчання. На опрацювання 

навчального матеріалу відводиться 144 години на рік (4 години на 

тиждень).  

Педагогічні умови реалізації програми студії «Літературний світ» 

В основі гурткової роботи лежить принцип добровільності. Також 

застосовуються принципи доступності, синкретичності, гуманності. 

Програма передбачає теоретико-практичні  заняття, екскурсії, творчі 

зустрічі. Програма курсу включає поєднання таких теоретичних і 

практичних форм організації занять із вихованцями: 

 • лекційно-семінарські, під час яких учні знайомляться з кращими 

творами української та світової літератури, розкривають світ художнього 

слова, вчаться науково трактувати літературні поняття;  

• практичні: робота зі словником літературознавчих термінів, 

індивідуальна творча робота (доопрацювання, складання, редагування, 

обговорення власних творів), проведення літературно-мистецьких заходів, 

екскурсії, участь у творчих конкурсах;  

• звітні літературні заходи, де передбачається випуск збірки юних 

літераторів.   

Використовуються наступні педагогічні технології: проблемне, 

розвиваюче навчання, ігрові, особистісно-орієнтовані, інтеграційні, 

інформаційно-комп’ютерні технології. 

Програма містить різний рівень складності матеріалу, що вивчається, 

це дозволить знайти оптимальний варіант роботи з тією або іншою групою 

студійців. Ця програма є програмою відкритого типу, тобто відкрита для 

розширення, певних змін з урахуванням конкретних педагогічних завдань, 

запитів дітей. 

Програма розвиває пізнавальний інтерес до художніх творів, 

здатність до сценічної діяльності. 

 

Очікуваний результат: 



 зростання пізнавальної і творчої активності вихованців; 

 збільшення числа школярів, що займаються творчою, дослідницькою 

роботою; 

 формування в учнів естетичного, творчого підходу до оформлення 

матеріалів; 

 розвиток спостережливості, зорової пам’яті, уяви, асоціативного 

мислення; 

 підвищення рівня якості знань, умінь та навичок в царині літератури, 

культурології, естетики; 

 формування навичок риторики і ораторської майстерності. 

  

Оцінка результативності 

Як форми підведення підсумків організовуються публічні читання 

власних творів, участь у «круглих столах» із обговоренням відповідної 

теми до тематики гуртка, виступи на концертах, участь у різних конкурсах, 

а також друк у пресі, випуск альманахів і збірок. 

 

1-ий рік навчання 

№ Розділ, тема Теорети

чні 

години 

Практичн

і години 

Усього 

годин 

1 Вступ. Література як мистецтво слова 2 - 2 

2 Теорія літератури 4 2 6 

3 Віршування (версифікація) 4 8 12 

4 Призначення поета і поезії 6 6 12 

5 Зображувально-виражальні засоби 

поетичної мови 

4 8 12 

6 Системи віршування 2 2 4 

7 Віршові розміри 2 2 4 

8 Рима. «Мандрівка за натхненням» 12 16 28 

9 Поезія і штампи 2 6 8 



10 Стилі мовлення, типи мовлення  6 6 12 

11 Поезія і живопис 4 8 12 

12 Музика в поезії. Моя поетична творчість 4 8 12 

13 Творчий проект 6 14 20 

 Разом 58 86 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (2 год).  

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні 

питання. Література як мистецтво слова.  

Практична робота. Визначення читацьких інтересів (анкетування). 

Тестування на літературні здібності.  

2. Теорія літератури (6 год).  

Основні поняття теорії літератури. 

3. Версифікація (12 год).  

Ознайомлення з творчістю гуртківців. Робота над власним стилем. 

Сила слова. Слово, що хвилює. Культ слова. Творча уява. Талант і вміння 

спостерігати. Прозове та поетичне мовлення. Види стоп. Акровірш. 

Композиція художнього твору. Художній переклад. Записник. 

Систематизація матеріалів. Художній образ. Зміст твору. Авторське право, 

інтелектуальна власність, плагіат.  

Практична робота. Виконання творчого завдання: написання 

віршів. Робота з текстом. Заняття на природі «Барви осені». Виконання 

творчого завдання з теорії літератури: роль художніх образів у 

художньому тексті. Виконання творчого завдання: написання оповідання, 

побудова якого відповідала б схемі: розповідь – пейзаж – розповідь – 

портрет – розповідь. Виконання творчого завдання: написання оповідання, 

побудова якого відповідала б схемі: розповідь – екстер’єр – інтер’єр – 

розповідь – портрет – розповідь. Виконання творчого завдання: написання 

акровірша. Аналіз художнього тексту.  



4. Призначення поета і поезії (12 год.) Хто такий поет? Де і коли 

зародилася поезія? Завдання поета і поезії. Тропи, їх види. Епітети, 

порівняння, метафори. Римування.  

Практична робота. Робота з поетичними текстами різних жанрів. 

Написання власного тексту, написання тексту колективного. Виконання 

творчого завдання: опис зимового ранку з використанням епітетів, 

порівнянь, метафор. Виконання творчого завдання: опис місцевості із 

використанням гіпербол, літоти, метонімії. Зустріч із поетом рідного краю. 

5. Зображально-виражальні засоби поетичної мови (12 год).  

Інверсія. Оксиморон. Літературно-мистецькі новини. Класичний 

(традиційний) вірш. Білий вірш. Верлібр. Особливості неточної рими, 

довжина рядка у верлібрі. Літературно-художній образ. Символ. Алегорія. 

Підтекст. Засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення: 

метонімія, синекдоха, літота, антитеза, інверсія, гіпербола, тавтологія. 

Художня деталь. Особливості творення слухових, нюхових і дотикових 

образів. Сонет (катрен, терцет, п’ятистопний ямб). Щоденник. Жанрова 

специфіка щоденника. Література рідного краю.  

Практична робота. Конкурс виразного читання верлібрів. Круглий 

стіл «Я – поет». Робота з мовою поетичного тексту. Екскурсія до 

Національного музею літератури України. 

6. Системи віршування (4 год). 

 Поняття про перехресне, кільцеве, суміжне римування, початкове, 

перерване тощо. Поняття про принцип організації ритмічної віршованої 

мови. 

Практична робота. Написання вірша різними видами римування.  

7. Віршові розміри (4 год). 

Поняття про віршові розміри (двоскладові, трьохскладові), їх застосування 

у поетів-класиків і сучасних (порівняння).  

Практична робота. Написання вірша різними віршовими розмірами. 

8. Рима. Творчий вечір «Мандрівка за натхненням» (28 год). 



Що таке рима? Особливості римованого тексту і відмінності між 

неримованим (порівняльна таблиця). 

Практична робота. Організація і проведення літературно-музичної вистави 

«Мандрівка за натхненням» із застосуванням текстів вихованців. 

9. Поезія і штампи (8 год). 

Поняття літературних штампів. Штампи в поезії. Застосування штампів у 

класичній і сучасній поезії. 

Практична робота. Написання поетичного твору із штампами і без. 

Порівняння. 

10. Стилі мовлення і типи мовлення (12 год). 

Стилістика як наука. Різновиди стилів мовлення. Підстилі. Використання 

стилів залежно від сфери побутування. Жанри реалізації. Типи мовлення. 

Практична робота. Написання текстів різних типів і стилів. 

11.  Поезія і живопис (12 год). 

Взаємозв’язок поезії і живопису, перегляд презентації на цю тему. Поль 

Верлен, Шарль Бодлер (розповідь про поетів і живопис в їхній поезії). 

Практична робота. написання спільного й індивідуального вірша 

щодо певної картини, виявлення живописних елементів у слові; екскурсія 

до Художнього музею. 

12.  Музика в поезії (12 год). 

Взаємозв’язок цих двох видів мистецтва. Поезія Павла Тичини. 

«Кларнетизм» поезії.  

Практична робота: написання поезії під музику (спільно й 

індивідуально), Мелодекламаційна вистава «Новий світлий день».  

13.  Творчий проект (20 год). 

Створення збірки вихованцями із власних творів. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Учні мають знати:  

 зміст основних понять із теорії літературознавства: «художня 

література як мистецтво слова», «акровірш», «художній образ у 



літературі», «тема та ідея художнього твору», «сюжет і композиція 

художнього твору», «основи віршування», «пейзаж», «портрет», 

«художній переклад», «стопи», «тропи», «поетичний синтаксис», 

«інверсія», «оксиморон», «білий вірш», «верлібр», «символ», 

«алегорія», «підтекст», «засоби контекстуально-синонімічного 

увиразнення мовлення», «мораль», «казка», «байка», «притча», 

«гумор», «сатира», «сонет»; 

 основи творчої діяльності;  

 правила оформлення результатів творчої роботи; 

 правила культури мовлення, діалогу, поведінки під час виступу, 

ведення дискусії.  

Учні мають уміти: вдумливо аналізувати твір, обґрунтовуючи 

власну оцінку; систематизувати зібрані матеріали; удосконалювати власну 

творчу майстерність; удосконалювати власний стиль письма; редагувати 

творчі роботи; виконувати творчі завдання щодо написання творів різних 

жанрів; створювати неповторний художній образ або картину життя; вміти 

тримати себе перед публікою і бути впевненими у собі під час виступів. 

 

2-ий рік навчання 

№ Розділ, тема Теоретичні 

години  

Практичні 

години 

Усього 

годин 

1 Вступ. Література як явище 

мистецтва і суспільного життя 

2 2 4 

2 Роди і жанри літератури. Проза 8 8 16 

3  Взаємовплив мистецтв 2 6 8 

4 Поезія 2 2 4 

5 Обрядово-календарна поезія 6 8 14 

6 Драматичні твори 6 8 14 

7 Гумористичні і саркастичні прийоми 

в літературі 

4 8 12 

8 Ліро-епічні жанрові форми 6 6 12 



9 Ознаки приналежності твору до 

певного жанру 

6 6 12 

10 Традиції та новаторство в літературі 6 8 12 

11 Майстерня письменника 6 8 12 

12 Творчий проект 10 10 20 

 Разом 64 80 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (4 год).  

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні 

питання. Література як суспільне і мистецьке явище.   

Практична робота. Визначення читацьких інтересів (анкетування). 

Що змінилося за рік. Тестування на літературні здібності, які були здобуті 

у попередньому році.  

2. Роди і жанри літератури. Проза (16 год).  

Поняття «рід» і «жанр», співвіднесеність родів і жанрів. Становлення 

родо-жанрової системи. Прозові тексти, їх особливості. Розгляд твору 

Дари Корній «Зворотній бік світла» (обговорення). Написання відгуку. 

3. Взаємовплив мистецтв (8 год).  

Види мистецтва і значення мистецтва у житті людини. Мистецтво життя і 

життя мистецтва: одне і те ж саме? 

Практична робота. Виявлення впливів різних видів мистецтва у 

творах класиків. Написання оповідання під впливом музичного і 

образотворчого мистецтва на одну тему в групі й індивідуально вдома. 

Робота з текстом. Заняття на природі. Виконання творчого завдання з 

теорії літератури: роль художніх образів у художньому тексті.  

4. Поезія (4 год).  

Відмінності цього роду літератури від інших (драми і епосу). Технічний 

бік віршування. 



Практична робота. Виявлення відмінностей між прозовим і 

поетичним текстом. Зустріч із випускником гуртка журналістики, яка має 

чудові здібності до написання творів прозового характеру. 

5. Обрядово-календарна поезія (14 год). 

Визначення поняття. Зародження, час місце використання обрядової 

поезії.  

Практична робота. Обговорення календарно-обрядових творів, 

виявлення їх елементів у літературному доробку митців минувшини і 

сучасності. Відвідування музею декоративно-прикладного мистецтва. 

Спроба написання веснянки, колядки, купальської пісні тощо.  

6. Драматичні твори (12 год). 

Поняття драми. Відмінність цього роду літератури від інших родів.  

Практична робота. Знайомство з драмою класиків. Спроба написання 

драматичного твору. Відвідини музею театру.  

7. Гумористичні і саркастичні прийомі в літературі  (28 год). 

Визначення понять «гумор» і «сатира», відмінності між ними. Гумор і 

сатира в українській і світовій літературі. 

Практична робота. Обговорення гуморесок Остапа Вишні. Спроба 

написання власної гуморески. 

8. Ліро-епічні жанрові форми (12 год). 

Ліро-епос – це... Історія створення і особливості жанру. 

Практична робота. Написання текстів відповідного жанру в групі й 

індивідуально. Конкурс на кращий ліро-епічний текст у групі. 

9.  Ознаки приналежності твору до певного жанру (12 год). 

Жанр – це… Виявлення ознак, за якими твір одного жанру відрізняється 

від іншого.  

Практична робота. Розгляд оповідання і новели, роману і повісті, 

знайдення відмінностей між цими жанрами. Жанр філософської казки. 

Обговорення «Крихітка Цахес на прізвище Цинобер» Ернста Теодора 

Амадея Гофмана. 

10.  Традиції і новаторство в літературі (12 год). 



Класична і сучасна література: що змінилося? 

Практична робота. Читання творів класиків і сучасників, спілкування 

про прочитані раніше твори, обговорення того, як письменники минулого і 

сучасного говорять щодо однієї проблеми чи теми. 

11. Майстерня письменника (12 год). 

Робота письменника і особливості цієї професії. Опитування на тему 

«Письменник – це професія чи покликання?», знайомство із 

письменником-професіоналом, спілкування за «круглим столом». 

12. Творчий проект (20 год). 

Створення збірки вихованцями із власних творів. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Учні мають знати: роди і жанри літератури, їх співвіднесеність, 

відмінності між епосом, лірикою і драмою; синтез мистецтв і вплив 

мистецтва на свідомість людини, а людини – на рух і розвиток мистецтва;  

розрізняти лірику і ліро-епос, вміти створювати відповідні тексти; 

опрацьовувати тексти різних стилів, винаходити власний стиль. 

Учні мають уміти: аналізувати твір, аргументуючи свої судження; 

систематизувати зібрані матеріали; удосконалювати власну творчу 

майстерність та власний стиль письма; редагувати творчі роботи; 

виконувати творчі завдання щодо написання творів різних жанрів; 

створювати неповторний художній образ або картину життя; вміти 

тримати себе перед публікою і бути впевненими у собі під час виступів. 

 

3-ій рік навчання 

№ Розділ, тема Теоретичні 

години 

Практичні 

години 

Усього 

годин 

1 Вступ. Значення літератури в 

сучасному світі 

2 2 4 

2 Стиль письменника. Стильові 

напрями в літературі, течії, школи 

8 8 16 

3 Особливості композиційної 6 6 12 



побудови творів різних жанрових 

форм 

4 Синтез мистецтв 6 8 14 

5 Публіцистика та літературно-

художня критика в літературно-

художньому процесі 

 

8 8 16 

6 Художня перекладна література. 

Значення перекладів для літератури 

8 10 18 

7 Класична література, її особливості 6 8 14 

8 Сучасна література, її особливості 6 10 16 

9 У майстерні письменника 4 8 12 

10 Творчий проект 6 16 32 

 Разом 60 84 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступне заняття (4 год)  

Ознайомлення з порядком і планом роботи гуртка. Організаційні 

питання. Література як суспільне і мистецьке явище. Значення літератури в 

сучасному світі (обговорення).  

Практична робота. Визначення читацьких інтересів (анкетування). 

Що змінилося за рік. Тестування на літературні здібності, які були здобуті 

у попередньому році.  

2. Стиль письменника. Стильові напрями в літературі, течії, 

школи (16 год).  

Поняття стилю і стилю письменника, літературні напрям, течія, 

школа. Розповідь про найбільш значимі літературні школи і найпотужніші 

літературні течії. 

Практична робота. Читання творів класиків різних стилів, 

порівняння, проведення вікторини на кращий твір у одному із стильових 

напрямів. 



3. Особливості композиційної побудови творів різних 

жанрових форм (12 год). 

Практична робота. Виявлення впливів різних видів мистецтва у 

творах класиків. Написання оповідання під впливом музичного і 

образотворчого мистецтва на одну тему в групі й індивідуально вдома. 

Робота з текстом. Виконання творчого завдання з теорії літератури: роль 

художніх образів у художньому тексті.  

4. Синтез мистецтв (14 год).  

Відмінності цього роду літератури від інших (драми і епосу). 

Технічний бік віршування. 

Практична робота. Виявлення відмінностей між прозовим і 

поетичним текстом. Зустріч із випускником гуртка журналістики, яка має 

чудові здібності до написання творів прозового характеру. 

5. Публіцистика та літературно-художня критика в 

літературно-художньому процесі (16 год). 

Визначення поняття публіцистики та літературно-художньої 

критики. Критика як один з «китів» літературного пізнання (розповідь про 

історію літератури, теорію і літературну критику). 

Практична робота. Спроба написання критичного огляду і 

публіцистичної статті. Зустріч із професійним журналістом і критиком, 

інформація про діяльність «з перших вуст» 

6. Художня перекладна література. Значення перекладів для 

літератури (18 год). 

Визначення особливостей перекладної літератури для мови 

перекладу і мови оригіналу.  

Практична робота. Спроба перекласти тексти з англійської і 

російської на українську і виявлення проблем під час перекладу. Розмова із 

перекладачем французької поезії Павлом Матюшею про важливість і 

труднощі роботи із текстом оригіналу і адаптацією його до сприймання 

носіїв мови перекладу. 

7. Класична література, її особливості. (14 год). 



Поняття класики і класичних творів. Чим вони особливі? 

Практична робота. Обговорення знакових класичних творів 

світової й української літератури, «круглий стіл» Рей Бредбері «451 градус 

за Фаренгейтом». 

 8. Сучасна література, її особливості (16 год). 

Постмодернізм як метод світобачення, митці постмодернізму. 

Постпостмодернізм. 

Практична робота. Відмінності між класичними і сучасними 

творами, знайомство із творами сучасних українських письменників і 

письменників зарубіжжя. Есе «Що для мене постмодернізм: мистецтво чи 

рекламна кампанія?» 

9.  У майстерні письменника (12 год). 

Робота письменника над твором, проблеми, з якими стикається 

письменник під час написання творів різних форм і жанрів. 

Практична робота. Зустріч із письменником сучасності, або 

відвідання презентації книги. 

10. Творчий проект (32 год). 

Створення прозово-поетичної збірки вихованцями із власних творів, 

літературні читання. 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Учні мають знати: стиль письменника, літературно-художню 

критику, базові класичні твори, сучасних «китів» літературного процесу, 

течії, напрями, школи літератури, постмодернізм як нове бачення 

мистецтва,  постмодернізм.  

Учні мають уміти: аналізувати твір, аргументуючи свої судження; 

систематизувати зібрані матеріали; удосконалювати власну творчу 

майстерність та власний стиль письма; редагувати творчі роботи; 

виконувати творчі завдання щодо написання творів різних жанрів; 

створювати неповторний художній образ або картину життя; вміти 

тримати себе перед публікою і бути впевненими у собі під час виступів, 



намагатися професійно створити схему роботи над великим прозовим 

твором. 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК 

 ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ  СТУДІЇ 

Твори авторів, персональний комп’ютер, мультимедійний проектор 

(за потребою), інтерактивна дошка (за потребою), принтер, сканер, USB-

флеш-накопичувач, папір друкарський.  
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