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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма має соціально - педагогічну спрямованість. 

Сучасний підліток знаходиться в соціо - культурному середовищі, яке 

постійно змінюєтья й де відносини людини з людиною все частіше 

замінюються ставленням людини до іншої людини як до речі. Сьогоднішнє 

суспільство атакує властиві дітям доброту і співчуття до ближніх. 

Високотехнологічні умови життя роблять непотрібними безпосередні дитячі 

контакти, що забирає можливість виховання душевної чуйності. Світ підлітків 

переповнений гаджетами; багато хто має власний комп'ютер, вміє грати у 

відеоігри. І цей факт породжує нові проблеми виховання. Зараз діти рідше 

беруть участь в різних видах діяльності, для багатьох з них будь-яка діяльність 

сприймається абстракцією. Часом, діти іноді перестають грати. 

Гра - вічний супутник дитинства. Це найбільше поле вільної творчості. 

Гра для дітей - це спосіб навчитися тому, чому їх ніхто не зможе навчити, 

спосіб дослідження та орієнтації в реальному світі, просторі і часі, в людях. 

Включаючись в процес гри, діти вчаться жити в нашому символічному світі, 

світі смислів та цінностей, і в той же час вони досліджують, експериментують, 

навчаються. Так що гра - це справа серйозна. Цікава і змістовна діяльність 

дітей забезпечується за умови використання різноманітних ігор: рухливих, 

дидактичних, сюжетно - рольових, ігор-драматизації. У ігри люблять грати 

молодші школярі та підлітки. Граючи, діти товаришують, розширюють 

кругозір, покращують пам'ять, розвивають фантазію, правильно організувати 

свою дозвільну діяльність. 

Психологи вважають, що гра є найважливішим періодом діяльності у 

житті дитини. 

Дана програма спрямована на те, щоб підліток зміг знайти себе і 

реалізувати в певному світі, суспільстві, навчився спілкуватися, творити, 

навчився в процесі гри нестандартно мислити, по-іншому дивитися на життєві 



ситуації, розвивати наполегливість і кмітливість, знаходити рішення, 

поповнювати свій багаж знаннями і вміннями. 

  

Мета програми: 

Розвиток творчих здібностей учнів за допомогою театральної педагогіки 

та навчання знань умінням і навичкам ігротехніки, витівника, організатора 

культурно-масової та дозвільної діяльності. 

  

Загальні завдання: 

Освітні:  

• Навчання прийомам проведення та організації ігор;  

• Поглиблення знань дітей в області проведення і організації гри;  

• Навчання розробці та конструювання наочних посібників та ігрового 

матеріалу;  

• Навчання прийомам театрально - акторської майстерності;  

Виховні:  

• Виховання у дітей почуття відповідальності, колективізму, впевненості в 

собі;  

• Прищеплювання навичок сценічної поведінки;  

• Створення умов для виявлення творчо обдарованих дітей та допомогти 

дитині самореалізуватися;  

• Формування умінь і навичок лідерської поведінки, колективно - творчого 

мислення;  

• Виховання почуття відповідальності перед колективом. 

Розвиваючі:  

• Розвиток комунікативних здібностей дітей, взаєморозуміння з соціумом;  

• Розвиток музично-естетичного смаку, мовного апарату і пластичної 

виразності рухів;  

• Розвиток сприйняття, пам'яті, уваги, спостережливості, уяви, 

комунікабельності, сміливості публічного самовираження; 



• Розвиток практичних умінь і навичок в підготовці культурно - дозвіллєвих 

програм, музичних здібностей дітей;  

• Розвиток прагнення бути успішним. 

  

Основна форма роботи - заняття з усім колективом при проведенні 

групових та індивідуальних вправ і тренінгів. Велика увага приділяється 

практичним заняттям, тренінгам, іграм, виступам на сцені в ролі ведучих, які 

відповідають рухливості і активності дитячого віку.  

 

Принципи життєдіяльності дітей в навчальних групах: 

- особистісно - орієнтовний підхід у вихованні; 

- врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; 

- атмосфера доброзичливості і взаємодопомоги; 

- суспільно - корисна спрямованість в діяльності; 

- емоційна насиченість занять; 

- співпраця педагога і дітей; 

- добровільна участь у спільних справах. 

 

Технологія реалізації програми: методи, форми. 

Взаємини педагога і дітей засновані на співробітництві і у 

взаєморозумінні. 

Дозвільна діяльність дитини проходить в спільному з керівником 

творчому пошуку. 

 

 

 



Форми проведення занять: 

- репродуктивний (педагог сам пояснює матеріал); 

- пояснювально - ілюстративний; 

- проблемний (педагог допомагає у вирішенні проблем; 

- пошуковий (учні самі вирішують проблему, а педагог робить 

висновки); 

- евристичний (виклад педагога + творчий пошук учнів); 

 

Методи і прийоми роботи: 

- бесіди на етичні теми і культуру мовлення; 

- особистий приклад; 

- доручення; 

- ігри; 

- колективно - творча діяльність; 

- заохочення; 

- змагання; 

- нагородження; 

- відвідування заходів; свят.  

 

Проведення підсумкового заняття в формі творчих звітів мікрогруп 

учнів про життя і роботі клубу. Програма веде до найбільшого розкриття 

творчого потенціалу дітей, їх самовираження, що в даному віці особливо 

необхідно, а також дозволяє педагогу проаналізувати виконання навчальної 

програми. 

 

 

 

 

 



Контроль за якістю освітнього процесу перевіряється такими формами 

роботи: 

✓ залікові роботи в кінці кожного розділу програми; 

✓ тести, спостереження, 

✓ творчі завдання, 

✓ виставки, 

✓ власні розробки сценаріїв, 

✓ проведення заходів в якості ведучих, 

✓ підсумкові ігрові програми в загонах; 

✓ результат участі в заходах різного рівня.  

 

Під час реалізації програми і проведенні занять використовується: 

Лекційний матеріал за темами:  

✓ «Культура і етика спілкування», 

✓ «Основи майстерності ведучого», 

✓ «Естрадний мистецтво». 

Комплекси вправ, тренінги: 

✓ На розвиток сценічного уваги. 

✓ На звільнення м'язів і зняття стислості. 

✓ На розвиток пластичності. 

✓ На гімнастику артикуляції. 

✓ На розвиток лідерських якостей. 

 ✓ На розвиток мовного дихання. 

✓ На чітку вимову звуків ; 

✓ На культуру мови. 

Роздатковий матеріал: у вигляді карток з різними знаннями зі 

сценічного мовлення, майстерності ведучого, сценічного руху. 

Наочні посібники за темами: 



✓ Схеми театральної лексики для вивчення основ майстерності ведучого. 

✓ Схема будови мовного апарату для вивчення сценічної мови. 

✓ Малюнки з текстом для вправ на розвиток дикції («Бочка», «Гойдалки», 

«Коники»). 

✓ Малюнки для розвитку дихання: «Смерічка», «Гості», «Карлсон». 

✓ Відеоматеріали про провідних ігрових програм. 

✓ Аудіозаписи класичної та сучасної музики, фонограми. 

✓ Комп'ютерні презентації з різних тем. 

 

Очікувані результати: 

 

Діти повинні знати: Діти повинні вміти: 

• поняття «гра», види ігор, форми і 

методи ігор;  

• вимоги до складання плану і 

правила написання сценарію; 

• види ігор і особливості 

проведення; 

• методику проведення лінійки, 

концерту, конкурсу; 

• методику організації 

театрального виступу і основи 

майстерності ведучого; 

• поняття «культура мови», основні 

якості мовлення; 

• поняття «організатор дозвілля» 

його функції; 

• методику складання картотек; 

• п'ять - шість вправ на дикцію, 

дихання, голос; 

• методику проведення конкурсної 

ігрової програми; 

• вимога до підбору ігрового 

матеріалу та ігрових знань в 

ігровій програмі; 

• основні форми організації 

дозвілля школярів. 

• організувати робоче місце і 

підтримувати порядок під час 

роботи; 

• дотримуватися правил безпечної 

роботи голосом; 

• складати план заходів, сценарії і 

проекти; 

• підбирати і використовувати 

реквізити, оформлення; 

• проводити різні конкурси, 

виставки, вечори; 

• складати і оформляти кросворди, 

загадки, ребуси. 

• вміти аналізувати захід, підводити 

підсумки; 

• підготувати і провести гру, 

конкурсну програму; 

• працювати з літературою при 

оформленні на задану тему; 

• вільно триматися на сцені, 

контактувати із залом для глядачів; 

• підготувати і провести ігрову 

програму. 



Приблизний навчально-тематичний план 

 

№ 

з/п. 

Тема Кі-сть 

годин 

Вступ 

1 Введення в предмет. Організаційне заняття. Пояснення цілей 

і завдань клубу. Розпорядок роботи, правила поведінки. 

2 

2 Вступне заняття. Поняття «наше дозвілля», «Організатор 

дозвілля». Гра - як форма дозвілля. Історія виникнення і 

розвитку гри. 

2 

3 Поняття «свято». Історія виникнення свята. Свято в наші дні 2 

Майстерність ведучого 

4 Вступ до предмету. Основи акторської майстерності. 2 

5 Сценічна мова. 2 

6 Пластика. Ритмопластика 2 

7 Роль ведучого в святковій програмі. TV-ведучі. Імідж/Амплуа 2   

«Ігротека» 

8 Введення в предмет. Організатори гри, функції, якості. Види 

ігор: рухливі, малорухливі, розвиваючі. 

2 

9 Складові гри: місце, час, умови. 2 

10 Основні форми організації дозвілля програм. 2 

11 Методика підготовки і проведення конкурсу, ігор. 2 

12 Методика підготовки і проведення ігрових програм. 2 

13 Підбір матеріалу і дидактичних посібників до конкурсної 

ігрової програми. 

2 

14 Зміст ігрових завдань. Робота над слайдами на задану тему. 2 

«Майстерня» 

15 Вступ. Знайомство з термінами «дидактичний матеріал»; 

наочний посібник. Настільні ігри. Види і типи. 

2 

16 Знайомство з методикою складання картотек. Оформлення 

картотек ребусів, кросвордів, тестів, вікторин дидактичних 

ігор. 

2 

17 Розробка і виготовлення костюмів і реквізитів. Фото і відео 

зйомка. Розробка і оформлення комп'ютерних презентацій. 

2 

Підсумкова робота клубу 

18 Організація і проведення в загонах ігрохвилинок і ігрових 

програм. 

2 

19 Підсумкове заняття клубу, заохочення грамотами дипломами 

більш активних учасників. Робота з персональними файлами. 

2 

 

 



Для реалізації програми необхідні наступні матеріали, інструменти та 

обладнання: 

- зал зі сценою, обладнаний лаштунками; 

- технічні засоби: ноутбук або комп'ютер, музичний центр, фонограми, 

мікрофон; 

- відеомагнітофон і телевізор; 

- матеріал для виготовлення костюмів і реквізитів, дидактичного 

посібника, наочного матеріалу; 

- реквізиту та наочного матеріалу; 

- методична та періодична література; 

- канцелярське приладдя; 

- спортивний інвентар; 

- для занять учням необхідні ручка, зошит. Під час проходження 

оформлювального практикуму - альбом, фарби та ін. 
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