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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Малювання є одним з найважливіших засобів розвитку творчих 
здібностей дошкільного віку, які мають важливе значення для всебічного, 
гармонійного розвитку особистості. У процесі малювання в дитини 
вдосконалюється спостережливість і естетичне сприйняття, художній смак і 
творчі здібності. Малюючи, дитина формує і розвиває у себе певні здібності: 
зорову оцінку форми, орієнтування у просторі, почуття кольору. Також 
розвиваються спеціальні вміння і навички: координація очей і руки, 
володіння кистю руки, дрібна моторика.  

Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного 
напряму та спрямована на вихованців віком від 4 до 6 років. 

 
Мета програми - розвиток індивідуальних творчих здібностей дітей, 

збагаченні їх емоційно-естетичного досвіду шляхом художньої діяльності. 

Основні завдання:  
надання знань про основи композиції, кольорознавство, властивості 

фарб, різновиди пензлів; 
оволодіння нетрадиційними техніками малювання; 
формування любові до рідного краю; 
розвиток художніх сенсорних здібностей; 
збагачення емоційно-почутевої сфери. 

Навчальна програма розрахована на два роки  навчання початкового 
рівня: 144 години на рік, 4 години на тиждень. 

 
Протягом навчального року діти знайомляться з простими способами 

малювання, навчаються поєднувати та змішувати кольори, передавати 
кольорами настрій та поєднувати реальність з людською уявою. 

У програму входять основи кольорознавства, малюнка де за основу 
беруться цифри, літери та геометричні фігури, знайомство з нетрадиційними 
техніками малювання. Всі теми, які входять в програму, змінюються за 
принципом поступового ускладнення матеріалу. 

 На заняттях кожній дитині надається можливість проявити себе, відчути 
радість творчого творення.  

Результатом навчання є виставки дитячих робіт для батьків, тематичні 
виставки, участь у міських та міжнародних виставках і конкурсах протягом 
року підсумкова виставка та залікове заняття.  
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П о ч а т к о в и й  р і в е н ь  
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  
 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Фарби та пензлі: види та 

використання 4 50 54 

2 Кольорознавство 5 5 10 
3 Цифри та літери у малюванні 5 5 10 
4 Геометричні фігури у малюванні 4 40 44 
5 Нетрадиційні техніки малювання 6 6 12 
6 Підготовка до виставок - 10 10 

 Підсумок - 2 2 
 Разом 25 119 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

Вступ  (2 год.) 
Теоретична частина. Знайомство з вихованцями. Ознайомлення            

з роботою гуртка. Ознайомлення з планом роботи гуртка  на навчальний рік. 
Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. 
Правила поведінки вихованців під час перерви. Правила поведінки в 
колективі. Правила дорожнього руху.  Організація робочого місця, основні 
вимоги готовності гуртківців до занять. Огляд робіт, зроблених вихованцями 
за попередні роки. 

Практична частина. Розподіл робочих місць між вихованцями. 
Підготовка робочого місця до роботи. 

 
1. Фарби та пензлі: види та використання(8 год.) 
Теоретична частина. Фарби акварель , гуаш, акрил  їх порівняльна 

характеристика та відмінності. Способи їх використання. Види пензлів та їх 
використання. 

Практична частина. Малювання квітів, дерев, звiрiв, птахів, риб. 
Способи розмальовування малюнків, додавання акценту за допомогою 
пензлів різних видів. 

 
          2. Кольорознавство (10 год.) 

Теоретична частина. Кольори: основні та похідні. Основні  кольори. 
Основні кольори (зелений, жовтий, червоний, синій). Похідні  кольори. 
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Способи змішування кольорів. Змішування основних кольорів, за допомогою 
яких утворюються похідні. 

Сiм кольорів веселки (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, 
голубий, синій, фіолетовий).   

Практична частина. Малювання основними  кольорами та створення 
похідних кольорів. Малювання веселки, неба (схід та захід сонця), води, 
використання перехідного мазка. 

 
3. Цифри та літери у малюванні (10 год.) 
Теоретична частина.  Цифри та літери, як основа малюнка. 

Розташування їх на аркуші.   
Практична частина. Побудова малюнка за допомогою цифр та літер. 

Малювання звірів, пташок . 
 
4. Геометричні фігури у малюванні (18 год.) 
Теоретична частина. Геометричні фігури, як основа малюнка. 

Розташування їх на аркуші.   
Практична частина. Побудова малюнка за допомогою кола, овалу, 

квадрата, конуса, прямокутника та інших фігур. Малювання овочів, фруктів, 
звірів, пташок, риб. 

 
5. Нетрадиційні техніки малювання (12 год.) 
Теоретична частина. Малювання за допомогою поролонових штампів, 

зім’ятого паперу, долоньок, пальців, ватяними паличками, пластиліном. 
Практична частина. Малювання композицій за допомогою відбитків  

поролонових штампів, зім’ятого паперу, долоньок, пальців, ватяних паличок. 
Створення композицій «Квіти», «Кумедні звірята», «Весняні вітання»,           
«Підводний світ», « Горобина». Зображення осіннього пейзажу за допомогою 
пластилінографії. 

 
6. Підготовка до виставки (10 год.) 
Практична частина. Малювання тематичних малюнків для участі у 

виставках та конкурсах,  обговорення кращих  робіт дiтей. 
  
Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Участь у  звітній виставці вихованців гуртка. 

Малювання малюнків на вільну тему. Визначення кращих робіт Підсумок 
роботи гуртка за рік. 

 
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 
Вихованці мають  знати: 
- сiм кольорів веселки (червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, голубий, 
синій, фіолетовий); 
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- елементарні правила змішування основних кольори;  
- поняття про геометричні форми, з яких створюється малюнок; 
- нетрадиційні методи малювання. 
 
Вихованці мають вміти: 
- вірно тримати лист паперу і олівець; 
- працювати гуашовими, акриловими та акварельними фарбами — змішувати 
фарби, рівномірно зафарбовувати  ними потрібну поверхню;  
- використовувати художні матеріали та інструменти (фарби, пензлі, палітру 
та інше);  
-  використовувати геометричні фігури, цифри, літери, як основу для 
побудови малюнка; 
- малювання композицій за допомогою відбитків поролонових штампів, 
зім’ятого паперу, долоньок, пальців, ватяних гілочок;  
- охайно користуватися матеріалом. 
 
 
 

Початковий рівень другій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

 
Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

 Вступ 1 1 2 
1 Кольорознавство 4 10 14 
2 Графіка 6 10 16 
3 Живопис 10 70 80 
4 Композиція 10 10 20 
5 Підготовка до виставок - 10 10 

 Підсумок - 2 2 
 Разом 31 113 144 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.)  

Теоретична частина. Ознайомлення з роботою гуртка. Правила 
поведінки в колективі. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні 
вимоги під час занять. Правила поведінки вихованців під час перерви. 
Правила дорожнього руху.  Організація робочого місця, основні вимоги 
готовності вихованців до занять. Матеріали, з якими будемо працювати 
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(фарби, пензлі, олівці, папір). Огляд робіт, зроблених вихованцями за 
попередні роки.    

Практична частина. Розподіл робочих місць між вихованцями. 
Підготовка робочого місця до роботи. 

1. Кольорознавство (14 год.)  

Теоретична частина. Колір та його роль у композиції. 
Характеристика кольору. Змішування кольорів. Психофізіологічний вплив 
кольору. Кольорові гармонії.  

Практична частина. Малювання основними  кольорами та створення 
похідних кольорів. Малювання натюрмортів, пейзажів, портретів. 

2. Графіка (16 год.)   
Теоретична частина. Поняття «графіка». Мова графіки та головні його 

виразні засоби - лінія, штрих, контур, пляма і тон. Техніка малювання 
маркерами.   

Практична частина. Формування графічних навичок. Малювання 
тварин, птахів, риб, дерев, квітів. Відпрацювання навичок роботи маркерами. 
Створення композицій з використанням графічних технік. 
 

3. Живопис  (80 год.)   
Теоретична частина. Поняття «натюрморт», «пейзаж», «портрет». 

Основні жанри живопису: натюрморт, пейзаж, портрет.  
  Практична частина. Малювання натюрморту , пейзажу, портрету.  
 

4. Композиція (20 год.) 
Теоретична частина. Базові принципи композиції. 

Пропорції,рівновага, контраст, симетрія і асиметрія в композиції.  
Компоновка та конструктивна побудова натюрморту, пейзажу, портрету. 
 Практична частина. Малювання натюрморту, пейзажу, портрету.  

 
5. Підготовка до виставок (10 год.)  
Практична частина. Оформлення робіт для участі у конкурсах, 

виставках.   
 

Підсумок (2 год.)  
Практична частина. Участь у  звітній виставці вихованців гуртка. 

Малювання малюнків на вільну тему. Підсумок роботи гуртка за рік. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці мають  знати: 

- характеристики та роль кольору у композиції; 
- мову графіки - лінія, штрих, контур, пляма і тон;  
- поняття «натюрморт», «пейзаж», «портрет»; 
- основні жанри живопису: натюрморт, пейзаж, портрет;  
- базові принципи композиції; 
- принципи  побудови натюрморту, пейзажу, портрету. 

 
Вихованці мають вміти: 

- виконувати малюнки основними  кольорами та створеними похідними 
кольорами; 

- виконувати графічні малюнки за допомогою лінії, штриха, контуру, 
плями;  

- малювання натюрмортів, пейзажів, портретів використовуючи базові 
принципи композиції та колірознавства; 

- розрізняти основні жанри живопису. 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ 

1 Обладнання Кiлькiсть 
2 Набори акварельного паперу А3 15 шт. 
3 Набори фарб «Акварель» 15 шт. 
4 Набори круглих та плоских пензлів 15 шт. 
5 Набори фарб «Гуаш» 15 шт. 
6 Набори фарб «Акрил» 15 шт. 
7 Прості олiвцi 15 шт. 
8 Стакани для води 15 шт. 
9 Палітри 15 шт. 

10 Гумка 15 шт. 
11 Поролонові штампи 30 шт. 
12 Ватяні палички 100 шт. 
13 Рамки для оформлення робіт 15 шт. 
14 Столи 12 шт. 
15 Стiльцi 24 шт. 
16 Наочний матеріал (репродукції відомих 

художників, готові роботи вихованців) 
50 шт. 
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