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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

В’язання гачком – одне із давніх і поширених видів декоративно-
ужиткового мистецтва в Україні. 

Актуальність навчальної програми пов’язана з тим, що плетіння 
поширюється серед прихильників активного відпочинку та дуже добре 
стимулює розумову діяльність, бо при цьому масуються нервові рецептори на 
пальцях, котрі відповідають за мислення. В`язання – це творча робота, до того 
ж робота приємна і зовсім не утомлива. Давно відомо, що в`язання не лише 
відганяє похмурі думки, але і сприяє гарному настрою. Адже результат праці – 
красиво зв’язана річ – приносить повне задоволення. А на сьогодні до числа 
найбільш актуальних питань освіти відноситься культура здоров`я, яка 
неможлива без позитивного настрою та задоволення життям. 

Новизною та оригінальністю навчальної програми є власний досвід 
керівника гуртка та бажання передати цей досвід своїм вихованцям. 

Запропонована програма побудована за лінійним способом. Навчальний 
матеріал реалізується систематично і послідовно з поступовим ускладненням, 
за висхідною лінією, при цьому він викладається на основі вже вивченого й у 
тісному взаємозв’язку з ним. 

Навчальна програма реалізується у гуртку науково-технічного напряму та 
спрямована на вихованців віком від 8 до 14 років.  

 
Мета програми - створення умов для творчого розвитку вихованців 

засобами плетіння гачком.  
Основні завдання:  
ознайомити з основними прийомами в’язання гачком; 
навчити володінню технікою плетіння гачком; 
виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 
розвинути естетичний смак, творчу уяву, фантазію; 
допомогти виробити кожному вихованцю  індивідуальний стиль  

роботи;  
  сприяти розвитку позитивних якостей особистості: охайності, 

працелюбності, старанності, творчого відношення у роботі,  наполегливості у 
досягненні мети, відповідальності за результат власної діяльності. 

 
Навчальна програма передбачає 2 роки  навчання: 

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



4 
 
2-й рік – початковий рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень. 

Програма першого  року навчання передбачає вивчення основних 
прийомів плетіння гачком, розвиток пізнавального інтересу  до в’язання, 
виховання посидючості та поваги до праці. Навчаючись у гуртку, вихованці 
підбирають малюнки, схеми  та кольори за власним бажанням, тобто виявляють 
творчий підхід. 

На заняттях передбачаються фізкультурні паузи для відпочинку дітей. 
Чільне місце відведено санітарно-гігієнічним вимогам, дотримання правил 
безпеки під час роботи з гачком, ножицями, голкою. 

Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення 
практичних занять. 

Програма другого року навчання спрямована на формування у вихованців  
вмінь та навичок створення оригінальних ажурних полотен, вивчення прийомів 
роботи гачком.  

Протягом навчання фотозвіт кращих робіт вихованців висвітлюється  у 
фахових виданнях. 

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, 
участь у виставках, конкурсах. 

Навчання у гуртку не потребує спеціальної підготовки та знань. 
Навчальний матеріал програми адаптований до занять з вихованцями різного 
рівня підготовленості.  

Загальними принципами організації освітнього процесу є: синтез 
інтелектуальної і практичної діяльності, індивідуальний підхід, послідовність і 
поступовість викладення матеріалу. 

 
Початковий рівень, перший рік навчання 

 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п Тема 

Кількість годин 
теоретичних практичних усього 

1 2 3 4 5 
1. Вступ 2 - 2 
2. Основні прийоми в’язання гачком 2 2 4 
3. В’язання  повітряних петель  та 

стовпчиків  
2 12 14 

4. Технологія плетіння кола, 
квадрата 

2 4 6 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 
5. Виготовлення  пласких іграшок, 

квітів, листочків, закладок.  
2 14 16 

6. Філейне в’язання 2 8 10 
7. В’язання «Постіль для ляльки»  2 10 12 
8. Прикраси для ялинки, сувеніри до 

Нового року та Різдва. 
2 8 10 

9. В’язання шарфа та шапки 4 8 12 
10. Весняні подарунки для мами 2 10 12 
11. В’язання сумки, рюкзака 2 8 10 
12. Плетіння комірця та манжет 2 6 8 
13. В’язання топа 4 10 14 
14. Лялька-мотанка – родинний оберіг 

українців  
3 9 12 

15. Підсумок - 2 2 
 Разом 33 111 144 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Ознайомлення з роботою гуртка. Інструменти та 

матеріали, необхідні для занять. Правила техніки безпеки під час занять. 
Правила роботи з гачком, нитками та ножицями. Правила поведінки вихованців 
під час проведення занять та на перерві. Організація робочого місця. Показ  
виробів, зроблених вихованцями за попередні роки. 
 
           2. Основні прийоми в’язання гачком  (4 год.) 

Теоретична частина. Історія розвитку в’язання гачком. Розміри гачків 
для в’язання. Вибір розміру гачка відносно фактури нитки. Правильне 
положення рук під час роботи. Правильне тримання гачка та ниток.  

Початок в’язання – перша петля. 
Практична частина. В’язання  першої петлі та ланцюжка. 

Відпрацювання навичок роботи гачком.  
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3. В’язання повітряних петель та стовпчиків (14 год.) 
Теоретична частина.  Основні елементи в’язання: ланцюжок, глуха 

петля, кільце, петля підйому, стовпчик без накиду та стовпчик з одним 
накидом, стовпчики з двома і більше накидами. Піко – прикраса по краю 
виробу. Техніка виконання піко. 

Прийоми виконання повітряних петель та стовпчиків. Умовні позначення 
елементів в’язання.  

Схема у в’язанні.   
Зразки основних елементів в’язання стовпчиків без накиду та стовпчиків 

з одним накидом. 
Практична частина. В’язання основних елементів.  Оформлення зразків. 

Відпрацювання вправ із стовпчиків та повітряних петель. 
В’язання серветки за простою схемою. Відпрацювання навичок роботи 

гачком. 
              

 4. Технологія плетіння кола, квадрата (6 год.) 
Теоретична частина.  Коло та квадрат у плетінні. Правила та схема 

в’язання кола, квадрата. Зразки та схеми в’язаного кола, квадрата.  
Практична частина. В’язання кола та квадрата за схемами. 

Відпрацювання навичок читання схем та роботи за схемами, робота гачком, 
нитками та ножицями.  

 
5. Виготовлення  пласких іграшок,  квітів,  листочків, закладок (16 

год.) 
Теоретична частина.  Техніка в’язання  пласких іграшок, квітів, 

листочків, закладок за простими схемами.  
Техніка плетіння витягнутої петлі.       
Практична частина.  Складання  та замальовка схем. В’язання пласкої  

іграшки:  ведмедика, лева, сови. В’язання квітів, листочків, закладок.  
Виконання зразків витягнутої петлі.  

 
6. Філейне в’язання (10год.) 
Теоретична частина. Філейне в’язання, його визначення. Техніка та 

схеми філейного в’язання. Філейна сітка. Збільшення або зменшення клітинок у 
філейній сітці. Використання візерункових орнаментів в побуті та одязі. 

Практична частина.  В’язання зразків філейних візерунків. В’язання 
філейної доріжки. 
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7. В’язання «Постіль для ляльки» (12 год.) 
Теоретична частина.  Нові елементи у в’язанні: мушля, рогатка та 

пишний стовпчик. Техніка їх в’язання. 
Схеми візерункових полотен для колекції. Складання схем в’язання 

ковдри, подушки,  простирадла для ляльки.  
Практична частина. Створення колекції «Постіль для ляльки» на 

папері.  Виготовлення в’язаних зразків. В’язання колекції.  
В’язання зразків нових елементів. Складання схем. В’язання  

візерункового полотна із вивчених елементів. 
Аналіз виконаних робіт. 
 
8. Прикраси для ялинки, сувеніри до Нового року та Різдва (10 год.) 
Теоретична частина. Символи Нового року та Різдва. Техніка в’язання 

новорічних, різдвяних прикрас та сувенірів за простими схемами. 
Практична частина. Вибір зразків та складання схем в’язання 

новорічних прикрас та сувенірів. В’язання новорічних виробів. Оформлення 
виробів, підготовка їх до виставки. Участь у виставці.  

 
9. В’язання шарфа та шапки (12 год.) 

Теоретична частина. Колір. Спектр. Колорит. Значення кольору в 
нашому житті. Мистецтво поєднання різних кольорів. 

Способи в’язання шарфів, їх візерунки, оздоблення. Рапорт узору. 
Способи  в’язання шапок. Зменшення та збільшення петель під час 

в’язання. Способи оздоблення. Оздоблення помпоном. 
Практична частина. Розрахунок петель відповідно до бажаного розміру 

шарфу та шапки. Вибір кольорів. Складання схеми. В’язання шарфів та шапок. 
Виготовлення помпона. 

 
10. Весняні подарунки для мами (12 год.) 

 Теоретична частина. Термін подарунок, його визначення та 
призначення. Правила дарування та отримання подарунка. Роль подарунка, 
виготовленого власними руками.  

Демонстрація ажурних ваз та обв’язаних коробочок. Техніка їх в’язання. 
Вибір виробу для виготовлення за власним бажанням.  

Практична частина. Складання схем та в’язання обраних виробів, їх 
оздоблення.  

Підготовка до виставки. Участь у виставці, конкурсі. 
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11. В’язання сумки, рюкзака (10 год.) 
Теоретична частина. Форми сумок та техніка їх  в’язання.  Особливості 

в’язання сумок з дном у формі прямокутника, овалу, кола,  із квадратних 
мотивів, атласної стрічки. 

Особливості в’язання рюкзака.  
Практична частина. Підбір ниток, гачка  для в’язання сумки та 

рюкзака.  Розробка схем в’язання. Плетіння виробів за розробленими схемами. 
Оздоблення виробів китицями, помпоном, в’язаними деталями, ґудзиками. 
Підготовка виробів до виставки. Участь у виставці. 

 
12. Плетіння комірця та манжети (8 год.) 
Теоретична частина. Комірець та манжета. Фасони комірців та манжет, 

схеми їх в’язання.  
Практична частина. Вибір візерункового полотна та складання схем 

в’язання комірців та манжетів. Робота над виробами. Підготовка виробів до 
виставки. Участь у виставці. 

 
13. В’язання топу (14 год.) 
Теоретична частина. Основні лінії фігури. Зняття мірок для побудови 

викрійки топа.  
Види ажурних візерунків, позначення їх на схемах та способи в’язання.  
Правила прасування та зшивання в’язаних виробів. 
Практична частина.  Виконання зразків візерункового полотна. 

Побудова викрійки. Моделювання. Розрахунок петель. Послідовність в’язання 
топу. Оздоблення виробу. Підготовка виробів до виставки. Демонстрація 
виробів. 

 
14. Лялька-мотанка – родинний оберіг українців (12 год. ) 
Теоретична частина. Лялька-мотанка, її походження, значення в 

української культурі. 
Демонстрація різних зразків ляльки-мотанки. Роль гачка у виготовленні 

ляльок. 
Практична частина. Підбір ниток для роботи. Виготовлення ляльки-

мотанки, одягу для неї.  Аналіз виконаних робіт.  
Підготовка виробів до виставки. Участь у виставці. 
 
 
 



9 
 

15. Підсумок  ( 2 год. ) 
Практична частина.  Виставка робіт вихованців. Підведення  підсумків 

роботи гуртка за рік.  
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
             
Вихованці мають знати: 
- історію розвитку в’язання гачком;  
- інструменти, матеріали, обладнання для в’язання; 
- техніку безпеки при роботі гачком, ножицями; 
- правильне положення рук під час роботи; 
- основи в’язання гачком; 
- значення кольорів у нашому оточенні. 
 
Вихованці мають вміти: 
- в’язати прості візерункові полотна; 
- читати схеми; 
- робити прості пласкі іграшки за схемами; 
- в’язати по колу та квадрату; 
- в'язати за простими схемами шапочку та шарфик, сумочку, комірці та 

манжети. 

Вихованці мають набути досвід: 
- читання  та малювання простих схем виробів; 
- виконання основних елементів в’язання; 
- використання різних мотивів при виготовленні виробів; 
- виготовлення оберегів із ниток. 

 

Початковий рівень, другій рік навчання 
 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 
з/п 

Тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1 2 3 4 5 
1. Вступ 3 - 3 
2. Мереживні фантазії гачком 2 13 15 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 
3. Декоративні шнури 1 5 6 
4. В’язання берету 2 13 15 
5. Мереживо «Перо павича» 2 10 12 
6. В’язання рукавичок 4 17 21 
7. Декорування одягу в’язаними  

деталями . В’язані прикраси 
3 18 21 

8. Об’ємні іграшки – сувеніри до 
Нового року та Різдва. 

2 19 21 

9. В’язання капців, шкарпеток  1 8 9 
10. Ірландське, брюгське мереживо, 

туніське в’язання та в’язання за 
допомогою вилки   

6 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            12 

11. Весняні сувеніри для жінок.  2 13 15 
12. В’язання купального костюма  4 17 21 
13. Грілка для чайника, чашки. 2 13 15 
14. В’язання спідниці 6 21 27 
15. Підсумок 3 - 3 

 Разом 43 173 216 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (3 год.) 
             Теоретична частина. Мета і завдання гуртка. Модні новинки в’язання 
гачком. Показ  виробів, зроблених вихованцями  попередніх  років. 
 

2. Мереживні фантазії гачком  (15 год.) 
Теоретична частина.  Нові форми мереживних фантазій. Спосіб 

декорування – метелики. Варіанти їх виконання. 
Практична частина. Складання схеми метеликів. Робота за схемами. 

Виконання зразків різних видів. Подарункове оформлення виробів. 
 
3. Декоративні шнури  (6 год.) 
Теоретична частина. Різновидність шнурів. Схеми та техніки їх в’язання. 

Місця застосування. 
Практична частина. В’язання шнурів. Робота над зразками. 
 
4. В’язання берету  (15 год.) 
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Теоретична частина. Фасони беретів, способи їх в’язання та оздоблення. 
Схеми в’язання беретів. Послідовність в’язання беретів зверху. Особливості 
в’язання беретів знизу.   

Практична частина. Складання схем в’язання, розрахунок петель для 
виробу. В’язання   беретів. Вив’язування елементу оздоблення – ґудзика. 
Підготовка виробів до виставки. Участь у виставці. Показ моделей. 
 

5. Мереживо «Перо павича»  ( 12год. ) 
Теоретична частина. Тип мережива – «Перо павича». Позначення його у 

схемах. Способи виконання мережив по ланцюжку та по краю тканини.  
Практична частина. Складання схеми в’язання «Перо павича». В’язання  

Янгола. Підготовка виробів до виставки. Участь у виставці.  
 

6. В’язання рукавички (21 год. ) 
Теоретична частина. Фасони рукавичок. Візерунки до рукавичок. Схема 

в’язання рукавички. Оздоблення виробів.  
Практична частина. Складання схем в’язання рукавичок та розрахунок 

петель. В’язання рукавичок. Підготовка виробів до виставки. Демонстрація 
моделей. 

 
7. Декорування одягу в’язаними деталями.  
    В’язані прикраси ( 21 год. ) 
Теоретична частина. Фантазії  в   декоруванні одягу в’язаними 

аплікаціями, каймою. В’язані прикраси. Різновидність схем декорування 
гачком. 

Практична частина. Складання схем декорувальних деталей одягу та їх 
в’язання. Створення в’язаних прикрас.  
 

8. Об’ємні іграшки – сувеніри до Нового року та Різдва ( 21 год.)  
Теоретична частина. Різновидність ялинкових іграшок  в’язаних 

гачком. Схеми в’язання об’ємних іграшок, новорічних кульок, різдвяних 
віночків.  

Практична частина. Розробка, складання схем та в’язання ялинкових 
прикрас, сувенірів,  об’ємних іграшок за власним задумом. 

 Підготовка робіт до виставки. Участь у виставці. 
 

9. В’язання капців, шкарпеток  ( 9 год.) 
Теоретична частина. Різноманітність капців та шкарпеток. Способи їх 

в’язання та оздоблення. Нитки та гачки, необхідні для роботи. 
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Практична частина. Складання схем виготовлення капців та шкарпеток. 
Зняття мірок для побудови викрійки.  В’язання виробів. Оздоблення готових 
робіт. Виготовлення декоративного шнура. Підготовка робіт до виставки. 
Участь у виставці, конкурсах. 
 

10. Ірландське, брюгське мереживо, туніське в’язання та в’язання за 
допомогою вилки  ( 12 год. ) 

Теоретична частина. Ірландське, брюгське мереживо, туніське  в’язання 
(довгим гачком). Зразки виробів, виконаних різними техніками в’язання. 
Читання схем та аналіз технік в’язання.  

Практична частина. Вибір  виду в’язання. Складання  схеми. Плетіння 
зразків.  
 

11. Весняні сувеніри для жінок ( 15 год. ) 
Теоретична частина. Обговорення завдань. Вибір цікавої ідеї для роботи.  
Практична частина. Підбір гачка, ниток, складання схеми в’язання. 

В’язання сувенірів та елементів оздоблення до них. 
 

12. В’язання купального  костюма  (21 год. ) 
Теоретична частина. Фасони купальних костюмів.  Мірки, необхідні для 

побудови викрійки купального костюма. Вибір візерунка, гачка, ниток, 
оздоблення. Особливості в’язання «чашечок» для купального костюма.  

Практична частина. Зняття мірок з фігури. Побудова викрійки. 
Вив’язування зразка візерунка. Розрахунок петель для в’язання виробу. 
В’язання виробів. Укріплення краю в’язаних деталей в’язаним елементом 
«рачий крок». Оздоблення купальних костюмів. Показ моделей. 

 
13. В’язання грілки для чайника, чашки (15 год. ) 
Теоретична частина. Різновиди грілки для чайника та чашки. Вибір 

зразка, ниток, техніки виконання та оздоблення виробу. 
Практична частина.  Плетіння основи грілки, деталей для її оздоблення.  

Зшивання деталей. Підготовка робіт до виставки. Участь у виставці. 
 
14. В’язання  спідниці (27 год. ) 
Теоретична частина. Мірки, необхідні для побудови викрійки спідниці. 

Правила зняття мірок для плетіння спідниці. Вибір фасону та способу в’язання. 
Послідовність в’язання деталей. 
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Практична частина. Побудова викрійки спідниці. Моделювання. 
Розрахунок петель. В’язання та зшивання деталей. Оздоблення готового 
виробу. Показ моделей. 
 

15. Підсумок  (3 год. ) 
Теоретична частина. Підбиття  підсумків роботи гуртка за рік. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
             
Вихованці мають знати:  
- різні техніки в’язання; 
- чітко уявляти послідовність роботи при в’язанні бажаного виробу; 
- різні способи оздоблення в’язаних виробів; 
 
Вихованці мають вміти:  
- підбирати нитки відповідно розміру гачка; 
- поєднувати нитки у художньому сполученні; 
- володіти різними техніками в’язання; 
- створювати візерунки за схемами, схеми для виробів, 
- в'язати   вироби,  необхідні в побуті, композиції картин, моделі одягу та 

елементи їх оздоблення. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- читання  та малювання ускладнених схем виробів; 
- створення в’язаних речей гачком; 
- визначення якості в’язаного виробу. 
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