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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

В сучасному сьогоденні діти швидко оволодівають технічними засобами 

та комп’ютерними технологіями, швидко зростають розумово, але все одно 

тягнуться до яскравих та зрозумілих  іграшок та аксесуарів. А що може бути 

краще іграшок, ніж іграшки зроблені власноруч?  

Декоративно-ужиткове мистецтво, з-поміж інших видів мистецтва, є 

унікальним у вирішенні завдань як художнього так і особистісного розвитку, 

громадянського і духовного становлення вихованців. Це зумовлено не тільки 

природою сприймання декоративно-ужиткового мистецтва, а й тим, що вже в 

ранньому віці ця діяльність становить одну з найдоступніших і емоційно-

захоплюючих форм творчості. 

В наше життя входять нові матеріали, які захоплюють своїми кольорами та 

властивостями, надихають на пробудження творчості, експериментів та 

винаходів, а також розвивають уяву дітей, формують навички для успішного 

навчання в школі, дають змогу підняти свою самооцінку і відчути себе 

чарівником. Для нас, дорослих, важливо створити умови для такого розвитку, 

дати дитині можливість реалізувати свої здібності і відчути себе талановитою 

та успішною, проявити свою індивідуальність, втілити задум, відчути радість 

творчості.   

 

Навчальна програма реалізується у гуртку «Казкова майстерня» художньо-

естетичного напряму та розрахована на вихованців віком від 6 до 10 років. 

 

Мета програми – знайомство з новими матеріалами та технологіями для 

створення  робіт, забезпечення умов для творчої самореалізації дитини 

засобами декоративно-ужиткового мистецтва. 

 

Основні завдання: 

активізувати пізнавальну і творчу діяльність;  

розвивати творчі здібності дітей; 

формувати уявлення та знання про світові  традиції та культуру, народні 

ремесла різних країн; 

збагачувати духовний світ дітей, навчати їх розуміти прекрасне, цінувати 

його, створювати самим; 

розвивати асоціативне, нестандартне, композиційне, об’ємно-просторове 

мислення, почуття форми, руху, матеріалу, кольору, розвивати конструктивні 

вміння; 

навчати плануванню та організації трудового процесу, самостійному 

пошуку шляхів вирішення творчих завдань. 
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Навчальна програма передбачає 1 рік навчання: 

1-й рік – початковий рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень. 

  

Навчання передбачає знайомство з різними видами декоративно-

ужиткового мистецтва, зокрема з аплікацією, шиттям, декупажем, ліпленням 

з солоного тіста, ткацтвом та плетінням на основі синельного дроту тощо. 

Під час занять діти навчаються самостійно створювати нескладні за задумом 

і за виконанням роботи в тій чи іншій техніці. Вивчають правила поєднання 

кольорів, симетрію, пропорції, тощо. 

Протягом навчання вихованці набувають необхідних умінь пошукової 

діяльності. Тому однією з форм роботи з вихованцями гуртка є екскурсійна 

діяльність. 

Усі практичні роботи будуються за принципом від простого до складного. 

Навчальна програма гуртка «Казкова майстерня» створена на основі 

програм «Етнолялька», «Бісероплетіння», «Ліплення», «Квілінг», 

«Паперопластика» зі збірника «Позашкільні програми для гуртків дитячих 

закладів оздоровлення та відпочинку», рекомендованого Міністерством 

освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України від 

01.06.2013 № 1/11-9332). 

Програма гуртка може використовуватись під час проведення занять у 

гуртках, які організовуються відповідно до Положення про порядок 

організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних 

закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 

11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства 

освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.). 

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до 

розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи 

рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази 

закладу, в якому працюють гуртки. 
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Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  

№ 

п/п 

  

Тема 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

 Вступ 1 1 2 

1 Вироби з фетра  2 26 28 

2 Плетіння з синельного дроту 2 30 32 

3 Виготовлення сувенірів 1 10 11 

4 Тістопластика 1 4 5 

5 Новорічно-різдвяна атрибутика 2 12 14 

6 Вироби з пінопласту та помпонів 2 16 18 

7 Декупаж 2 10 12 

8 Виготовлення народної іграшки 2 6 8 

9 Плетіння паперовими паличками 2 4 6 

10 Плетіння нитками  1 5 6 

 Підсумок - 2 2 

Разом 18 126 144 

  

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з гуртківцями. Ознайомлення з планом 

роботи гуртка. Техніка безпеки праці при роботі з колючими, клеючими та 

ріжучими інструментами, з клеєм, лаком, сіллю, аніліновими барвниками, 

вогнем. Правила поведінки в кабінеті до і під час заняття. Правила безпеки 

дорожнього руху. 

Практична частина. Ситуаційна гра «А я знаю, як вірно…». 

1. Вироби з фетру (28 год.) 

Теоретична частина. Поняттями «декорування», «прикраси», «оберег», 

«мозаїка». Способи виготовлення виробів з фетра. 

Практична частина. Виготовлення іграшок та сувенірів з фетра, 

декорування робіт ґудзиками, намистинами, штучними квітами, стрічками 

тощо.  

  

2. Плетіння з синельного дроту (32 год.) 

Теоретична частина. Синельний дріт, його властивості. Способи 

плетення. 
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Практична частина. Створення об’ємних композицій (динозаври, 

тварини, риби тощо). Робота за проектом вихованців. 

3. Виготовлення сувенірів (11 год.) 

Теоретична частина. Правила читання схем замотування дроту та бісеру. 

Способи декорування готового виробу. 

Практична частина. Виготовлення квітів з пайєток та бісеру. 

Виготовлення декоративних дерев з бісеру, намистинок та пайєток.  

 

4. Тістопластика (5 год.) 

Теоретична частина. Рецепт приготування  солоного тіста та способи 

ліплення. Сушіння готового виробу, фарбування та лакування. Умови 

зберігання готового виробу. 

Практична частина. Виготовлення об’ємних оберегів. 

5. Новорічно-різдвяна атрибутика (14 год.) 

Теоретична частина. Традиції та звичаї українського народу при 

проведенні різдвяно-новорічних свят. Спосіб виготовлення новорічного 

вінка, ялинки, декорування дерев’яних заготовок, оздоблення робіт бісером і 

пінопластовими кульками, паєтками.  

Практична частина. Виготовлення новорічного вінка, стилізованої ялинки 

тощо. 

 

6. Вироби з пінопласту та помпонів (18 год.) 

Теоретична частина. Способи виготовлення виробів за допомогою 

пінопласту та помпонів. Правила поєднання матеріалів. 

Практична частина. Виготовлення іграшок, декорування виробів. 

Створення топіаріїв, валентинок тощо.   

7. Декупаж (12 год.) 

Теоретична частина. Поняття «декупаж». Основні прийоми декупажу. 

Декорування дерев’яних поверхонь. Збереження робіт, догляд за виробами. 

Практична частина. Створення сувенірів, оздоблення іграшок. 

 

8. Виготовлення народної іграшки (8 год.) 

Теоретична частина. Поняття «народна іграшка». Спосіб виготовлення та 

оздоблення народних іграшок. 

Практична частина. Виготовлення ляльки-мотанки  та пташки з ниток та 

шпагату. 
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9. Плетіння паперовими паличками (6 год.) 

Теоретична частина.  Історії  виникнення та розвиток техніки плетіння з 

лози та соломи. Сучасні матеріали для плетіння.  

Практична частина. Створення паперових паличок для плетіння. 

Плетіння іграшок з паперових паличок. 

10. Плетіння нитками (6 год.) 

Теоретична частина. Історія виникнення оберегів. Використання ниток 

для створення мандалів. Поєднання кольорів для виготовлення власного 

«сонця» 

Практична частина. Виготовлення оберегів з дроту та ниток. 

Декорування  балабонами та шнурами. 

Підсумок  (2 год.) 

Виставка робіт вихованців за рік  на творчому звіті гуртка.  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 Вихованці мають знати: 

правила безпеки праці при роботі з ріжучими, клейовими і колючими 

інструментами; 

історію виникнення видів мистецтва: декупаж, ткацтво, аплікація, 

моделювання, народної іграшки тощо; 

техніку та послідовність виконання робіт у вищезазначених видах 

мистецтва; 

закони поєднання кольорів;  

вимоги до якості готового виробу. 

  

Вихованці мають  вміти: 

організовувати своє робоче місце; 

проектувати власні ескізи виробу; 

користуватися інструментами для роботи; 

виготовляти окремі деталі та складати композицію з них; 

гармонійно підбирати кольори; 

проводити завершальне оформлення готового виробу; 

визначати ступінь якості готового виробу; 

економно відноситись до матеріальної бази та бережливо ставитись до 

інструментів. 
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