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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Сьогодні, в епоху інформаційних технологій, особливого значення 
набуває здатність швидко орієнтуватись у величезному потоці інформації, 
аналізувати її і робити логічні висновки. Одним із засобів, що сприяють 
розвитку інтелектуальних здібностей дітей є гра у шахи. 

Доведено, що заняття шахами зміцнюють пам’ять, розвивають аналітичні 
здібності й уяву, допомагають удосконалювати такі риси характеру, як 
організованість, цілеспрямованість, об’єктивність. Захопившись цією грою, 
маленький непосидько стає терплячим, бешкетник – витриманим, пихатий – 
самокритичним. Шахи навчають бути дуже уважним і зібраним. До того ж, 
шахи – чудова нагода для спілкування між людьми. Вони сприяють 
поглибленню взаєморозуміння та зміцненню дружніх взаємин. Не випадково 
гаслом Всесвітньої шахової федерації став вислів: «Всі ми – одна сім’я». 

Шахи в дошкільному віці  позитивно впливають на вдосконалення у дітей 
багатьох психічних процесів і таких якостей як сприймання, увага, уява, 
пам’ять, мислення, початкових форм вольового управління поведінкою. 

Навчання гри в шахи з дошкільного віку допомагає дітям розвиватися 
відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, відкриває шлях до 
творчості дітям некомунікативного типу. Розширення кола спілкування, 
можливостей повноцінного самовираження, самореалізації дозволяє цим дітям 
подолати замкнутість, уявну неповноцінність. 

Навчаючись гри в шахи, дитина живе у світі казок і перетворень 
звичайної шахівниці й фігур у чарівні, що збагачує дитячу фантазію. А 
витонченість і краса окремих ходів, шахових комбінацій приносить справжнє 
задоволення. Шахи – це копітка і наполеглива праця, водночас гра дарує дитині 
радість. Шахова гра є дієвим засобом розумового розвитку та підготовки дітей 
до школи. 

Навчальна програма з шахів побудована на основі програми та 
методичних рекомендацій з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в 
шахи «Мудрі шахи» під редакцією В. В. Семизорова, схваленої для 
використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної 
педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки України (лист ІІТЗО від 05.05.3015 № 14.1/12-Г-262). У програму 
внесено зміни щодо збільшення кількості годин. 

Навчальна програма реалізується у гуртку спортивного напряму та 
спрямована на вихованців від 4 до 6 років. 

Мета програми – навчити дітей старшого дошкільного віку основ гри у 
шахи.  
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Основні завдання: 
ознайомити з грою в шахи, історією виникнення шахів; основними 

правилами, шаховими термінами, назвами шахових фігур; інформацією про 
видатних шахістів; 

навчити орієнтуватися на шаховій дошці; аналізувати, порівнювати, 
класифікувати, робити висновки, з’ясовувати закономірності під час гри в 
шахи; розв’язувати прості шахові задачі, застосовувати набуті знання у 
практичній діяльності; 

розвинути логічне мислення, пам’ять, увагу, творчі здібності; 
виховати наполегливість, ініціативність, цілеспрямованість, 

самостійність, винахідливість, організованість в ігровій діяльності; повагу і 
толерантність до партнера, позитивне ставлення до успіхів інших дітей; уміння 
спокійно реагувати на свої невдачі у грі, прагнення самостійно досягати 
успіхів; прищеплювати інтерес до гри в шахи. 

 
Навчальна програма  передбачає 1 рік навчання початкового рівня, 144 

години на рік, 4 год. на тиждень. 
Заняття за програмою передбачають урахування вікових та 

індивідуальних  особливостей вихованців. Контроль знань та вмінь вихованців 
відбувається під час підсумкових занять. 
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Початковий рівень 

  НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№  

з/п 
Тема Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

 Вступ 1 1 2 
1. Розділ І. Шахова дошка 2 26 28 

1.1. Шахова дошка 1 13 14 
1.2. Елементи шахівниці  1 13 14 
2. Розділ ІІ. Шахові фігури 9 103 112 

2.1. Шахові фігури, початкове 
положення. Король 
(загальне уявлення) 

1 12 13 

2.2. Тура 1 11 12 
2.3. Слон 1 11 12 
2.4. Ферзь 1 11 12 
2.5. Кінь 1 11 12 
2.6. Пішак 1 11 12 
2.7. Король 2 11 13 
2.8. Тактичні прийоми 1 12 13 
2.9. Шахова партія - 13 13 

 Підсумок - 2 2 
 Разом 12 132 144 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Вступ (2 год.)  
Теоретична частина. Програма роботи гуртка на навчальний рік. Техніка 

безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. Правила поведінки у 
гуртку.  

Історія розвитку шахів. Відомі шахісти. 
Практична частина. Виконання завдань на кмітливість, пам'ять 

(оперативну, зорову), увагу. 
 

Розділ І. Шахова дошка 
1.1. Шахова дошка (14 год.) 
Теоретична частина. Шахівниця. Білі і чорні поля. Чергування білих і 

чорних полів на шахівниці. Шахова дошка та шахові поля. 
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Практична частина. Розрізняємо білі та чорні поля. Розвиток вмінь 
орієнтуватися на аркуші в клітинку. Малювання шахівниці. 

 
1.2.  Елементи шахівниці (14 год.) 
Теоретична частина. Правила розміщення шахівниці між партнерами. 
Поняття «горизонталь», «вертикаль», «діагональ», «центр». 
Розміщення дошки між супротивниками.  
Горизонтальна лінія. Кількість полів і горизонталей на дошці. 

Вертикальна лінія. Кількість полів у вертикалі. Чергування білих і чорних полів 
у горизонталі і вертикалі. Діагональ. Відмінність діагоналі від вертикалі. Центр 
поля. 

Практична частина. Відпрацювання вміння правильно розміщувати 
шахову дошку між партнерами. Правильне знаходження полів, вертикалей і 
діагоналей. Вивчення цифр від 1 до 8, перших 8 літер англійської абетки. 

 
Розділ ІІ. Шахові фігури 

 
2.1. Шахові фігури, початкове положення.  
       Король (загальне уявлення) (13 год.) 
Теоретична частина. Шахові фігури. Розстановка фігур перед шаховою 

партією. Діаграма. Зв’язок між горизонталями, вертикалями, діагоналями і 
початковим положенням фігур. Шахова нотація. 

Практична частина. Виконання вправи «Розстав білі і чорні фігури на 
шахівниці». Ігри на закріплення знань про шахівницю, назв шахових фігур. Ігри 
«Знайди поле за адресою», «Запиши адресу фігури». 

 
2.2. Тура (12 год.) 
Теоретична частина. Фігура «тура». Місце тури у початковому 

положенні.  Хід і взяття тури.  
Позначення тури під час запису партії. Шахові позиції.  
Практична частина. Ігри на закріплення знань про зовнішній вигляд, 

початкове положення, правила ходу тури. 
 
2.3. Слон (12 год.) 
Теоретична частина. Фігура «слон». Місце слона у початковому 

положенні. Хід слона, взяття. Білопольні та чорнопольні  слони.   
Позначення слона під час запису партії.   
Тура проти слона, дві тури проти слона, тура проти двох слонів, дві тури 

проти двох слонів. 
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Практична частина. Розставлення шахових фігур на дошці. Визначення 
початкового положення слона.  

Ігри на закріплення знань про зовнішній вигляд, початкове положення, 
правила ходу слона.  

Розгляд діаграми. Вправи «Як слон може взяти фігуру супротивника». 
Розв’язування шахових задач, комбінацій.  
 
2.4. Ферзь (12 год.) 
Теоретична частина. Фігура «ферзь». Місце ферзя у початковому 

положенні. Ферзь – важка фігура. Хід ферзя, взяття.   
Позначення ферзя під час запису партії.  
Ферзь проти ферзя. Правило: «Ферзь любить свій колір». 
Практична частина. Відпрацювання навичок гри ферзем. Розстановка 

білих і чорних фігур на шахівниці. Визначення початкового положення ферзя. 
Розглядання діаграми, визначення, як ферзь може взяти фігуру супротивника.  

Ігри на закріплення практичних навичок гри: «Захоплення контрольного 
поля», «Гра на знищення» (ферзь проти ферзя), «Обмеження рухливості» та 
інші. 

 
2.5. Кінь (12 год.) 
Теоретична частина. Шахова фігура «кінь». Місце коня у початковому 

положенні. Хід коня, взяття.  
Позначення коня під час запису партії. 
Кінь проти коня, два коня проти одного, один кінь проти двох, два коня 

проти двох. Кінь проти ферзя, тури, слона, складні ситуації. 
Практична частина. Визначення позиції коня, його різні ходи.  Ігри на 

закріплення практичних навичок: «Лабіринт», «Перехитри вартових», «Один у 
полі воїн», «Найкоротшій шлях», «Вогонь», «Гості», «Захоплення контрольного 
поля», «Захист контрольного поля», «Гра на знищення», «Обмеження 
рухливості» та інші. 

 
2.6. Пішак (12 год.) 
Теоретична частина. Фігура «пішак». Місце пішака у початковому 

положенні. Особливості пішака: туровий, кінний, слоновий, ферзевий, 
королівський. Пішакові заповіді.  

Позначення пішака під час запису партії. 
Пішак проти пішака, два пішаки проти одного, один пішак проти двох, 

два пішаки проти двох, багатопішакові положення. Правила шахової гри. 
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Практична частина. Відпрацювання вміння «битися пішаками». 
Розв’язування шахових задач, комбінацій. Ігри: «Вогонь», «Захоплення 
контрольного поля», «Гра на знищення». Вікторина. 

Вікторина щодо правил гри в шахи. 
 
2.7. Король у дії (13 год.) 
Теоретична частина. Фігура «король», її місце у початковому положенні. 

Король – найголовніша фігура. Хід короля, взяття. 
Позначення короля під час запису партії. 
Поняття: «шах», «мат», «партія», «рокірування». Довге і коротке 

рокірування. 
Позиції фігури, різні ходи. Чарівний квадрат, його використання королем 

у грі. Король проти ферзя, король проти тури, король проти слона, король 
проти коня, король проти пішака.  

Мат ферзем, турою, слоном, конем, пішаком. Чарівний квадрат. 
Практична частина. Відпрацювання вправ на довге і коротке 

рокірування. Виконання рокірування без інших фігур. Ігри на закріплення 
навичок гри «Один у полі воїн», «Найкоротший шлях». 

Шахові змагання. 
 
2.8. Тактичні прийоми (13 год.) 
Теоретична частина. Шах ферзем, турою, слоном, конем, пішаком. 

Захист від шаха. Варіанти нічиєї. 
Практична частина. Гра кожною фігурою окремо і в сукупності з 

іншими фігурами без порушення шахових правил. Створення мату ферзем, 
турою, слоном, конем, пішаком. 

Розбір діаграм із різними ситуаціями: мат ферзем, турою, слоном, конем, 
пішаком. Вправляння у визначенні шахових ситуацій. 

Ігри на додаткове роз’яснення, уточнення, пояснення правил гри «Шах 
або мат», «Дай шах», «Захист від шаха», «Постав шах королю», «Захоплення 
контрольного поля», «Обмеження рухливості», «Подвійний удар». 
Відпрацювання прийому «напад конем на дві фігури». Виконання вилки 
(варіанти з шахом і без шаха). 

Шахові змагання. 
 
2.9. Шахова партія (13 год.) 
Практична частина. Гра всіма фігурами з початкового положення. 

Відпрацювання навичок планування своїх дій, обмірковування їх, пошуку 
правильної відповіді, розв’язання найпростіших шахових задач. 
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Розглядання діаграм із різними ситуаціями, що виникали на шахових 
змаганнях. 

Шахові вікторини, змагання. 
 
Підсумок (2 год.)  
Практична частина.  Підведення роботи гуртка за рік. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ 

Вихованці мають знати: 
- історію виникнення шахів, видатних шахістів, основні правила гри; 
- основні шахові терміни: біле і чорне поля, горизонталь, вертикаль, діагональ, 
центр, суперник, початкове положення, хід, рокірування, взяття, шах, мат, пат, 
нічия. 
 
Вихованці мають вміти: 
- орієнтуватися на шаховій дошці, правильно розташовувати шахову дошку між 
партнерами; правильно виставляти фігури перед грою; переміщати фігури по 
горизонталі, вертикалі та діагоналі, грати кожною фігурою окремо і в 
сукупності з іншими фігурами, згідно з правилами гри; 
- впізнавати і називати шахові фігури: король, ферзь, тура, слон, кінь, пішак; 
- розв’язувати прості шахові задачі; 
- застосовувати отримані знання у практичній діяльності, планувати свої дії, 
обмірковувати їх, будувати логічні ланцюжки та знаходити правильну 
відповідь під час гри. 
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