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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

На сьогодні до числа найбільш актуальних проблем позашкільної освіти 
належить проблема змістовного дозвілля молоді. Гурткова робота дає дитині 
шанс на самовияв, на прояв своїх ініціатив з подальшим впровадженням їх у 
практику.  

Специфіка навчальної програми гуртка «Феєрверк фантазій» обумовлена 
тим, що одноманітна монотонна праця швидко втомлює дітей, внаслідок цього 
у них пропадає зацікавленість, тому на заняттях необхідно змінювати види 
творчої діяльності. Важливо, щоб у роботі діти могли проявити вигадку, 
творчість, фантазію, що сприятиме підвищенню ефективності праці. 
Організована робота гуртка має велике виховне значення: у дітей розвивається 
відчуття колективізму, відповідальності і гордості за свою працю, пошана до 
праці інших. 

Програма побудована на основі власного досвіду роботи з 
впровадженням різних технік: декупаж, валяння, скрапбукінг, торцювання, 
квілінг, виготовлення квітів з гофропаперу та фоамірану, ліплення з полімерної 
глини, миловаріння, виготовлення квітів зі стрічок та вишивки стрічками. 
Гурток дає можливість розвивати творчі, розумові здібності, естетичний смак, а 
також розвивати конструкторське мислення вихованців. Діяльність гуртківців 
спрямована на вирішення і втілення різноманітних завдань, пов'язаних з 
виготовленням спочатку найпростіших, потім більш складних виробів, їх 
художнім оформленням. Програму побудовано за блочним принципом. 

Навчальна програма реалізується у гуртку художньо-естетичного 
напряму та спрямована на вихованців віком від 7 до 15 років. 

 
Мета програми – формування гармонійної та всебічно розвиненої 

особистості за допомогою декоративно-ужиткових технік: декупаж, валяння, 
скрапбукінг, квілінг, торцювання, виготовлення квітів з гофропаперу та 
фоамірану, миловаріння, ліплення з полімерної глини, вишивки стрічками. 

Основні завдання: 
ознайомити з термінами та знаннями, що стосуються декоративно-

ужиткових технік; 
забезпечити опанування навичками виконання декоративно-ужиткових 

технік; 
формувати творчі здібності у процесі оволодіння декоративно-

ужитковими техніками; 



4 
 

розвинути естетичні почуття та смаки, творчу уяву, фантазію; 
формувати індивідуальний стиль роботи; 
формувати дружні стосунки, відповідальність, колективізм, взаємодопомогу; 
виховати дбайливе ставлення та пошану до надбань народного мистецтва. 

 
Навчальна програма розрахована на 4 роки навчання: 

перший та другий роки – початковий рівень – 144 години на рік, 4 години на 
тиждень; 
третій та четвертий роки – основний рівень – 144 години на рік, 4 години на 
тиждень. 
 

Початковий рівень передбачає знайомство дітей з різними видами 
декоративно-ужиткових технік: декупаж, валяння, скрапбукінг, торцювання, 
квілінг, виготовлення квітів з гофропаперу, квітів зі стрічок та фоамірану, 
миловаріння, ліплення з полімерної глини, вишивки стрічками. Вихованці 
ознайомлюються з історією цих технік, їх властивостями, основними етапами 
виконання. Контроль за здобутими знаннями здійснюється під час проведення 
практичних занять. 

Програма основного рівня передбачає навчання дітей, які опанували 
програму початкового рівня, спрямовує діяльність гуртка на розвиток та 
глибоке засвоєння вихованцями декоративно-ужиткових технік, різновидів 
стилів та сучасних матеріалів, які використовуються у роботі. На цьому етапі 
виготовляються вироби різного рівня складності. Здобуті вихованцями знання 
перевіряються під час проведення підсумкових занять. 

У навчальній програмі передбачено участь вихованців у конкурсах, 
виставках, фестивалях. 
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Початковий рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1. Вступ 1 1 2 
2. Декупаж 4 16 20 
3. Валяння 6 14 20 
4. Скрапбукінг  4 16 20 
5. Квілінг 3 9 12 
6. Торцювання 2 10 12 
7. Квіти з гофропаперу 4 12 16 
8. Миловаріння 2 6 8 
9. Ліплення з полімерної глини 4 16 20 
10. Квіти зі стрічок та фоамірану 4 8 12 
11. Підсумок - 2 2 
 Разом 34 110 144 
 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (2 год.) 
Теоретична частина. Програма, план роботи гуртка на навчальний рік. 

Техніка безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. Правила 
поведінки вихованців під час проведення занять та на перерві. 

Організація робочого місця. Огляд робіт, зроблених вихованцями за 
попередні роки. 

Практична частина. Розподіл робочих місць між вихованцями. 
Підготовка їх до занять. 
 

2. Декупаж (20 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення техніки «декупаж». Матеріали 

та інструменти для декупажу. Правила користування інструментами й 
матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт.  

Класичний декупаж. Декупаж на дерев’яних, пластмасових поверхнях та 
парафінових свічках. Основні прийоми декупажу. 
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Практична частина. Підготовка матеріалів для декупажу. Виготовлення 
виробів технікою «декупаж» на фігурних підвісках, кухонних дощечках та 
парафінових свічках.  

Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 
  

3. Валяння (20 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення техніки «валяння (фелтінг)». 

Матеріали та інструменти для валяння. Правила користування інструментами й 
матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт. 

Мокре валяння. Вовняна акварель. Основні прийоми мокрого валяння.  
Практична частина. Підготовка матеріалів для валяння. Виготовлення 

сережок, браслету, намиста, обідка для волосся, брошки, прикраси для волосся, 
створення картин з вовни технікою мокрого валяння.  

Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 

 
4. Скрапбукінг (авторська листівка) (20 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення паперу. Види паперу. Історія 

виникнення техніки «скрапбукінг». Матеріали та інструменти для скрапбукінгу. 
Правила користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час 
роботи.  

Класичний скрапбукінг. Основні прийоми скрапбукінгу.  
Практична частина. Підготовка матеріалів для скрапбукінгу. 

Формування навичок роботи з ножицями та папером. Виготовлення авторських 
листівок технікою скрапбукінгу. 

Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 
 

5. Квілінг (12 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення техніки «квілінг». Матеріали та 

інструменти для квілінгу. Види дизайнерського паперу. Правила роботи з 
інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт.  

Класичний квілінг. Основні прийоми квілінгу.  
Практична частина. Підготовка матеріалів для квілінгу. Виготовлення 

виробів  технікою класичного квілінгу.  
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Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 
 

6. Торцювання (12 год.) 
Теоретична частина.  Історія виникнення техніки «торцювання». 

Матеріали та інструменти для торцювання. Правила користування 
інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт. 

Торцювання по контуру. Основні прийоми торцювання.  
Практична частина. Підготовка матеріалів для торцювання. 

Виготовлення мозаїки, листівки, аплікації технікою торцювання. 
Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 

фестивалях. 
 

7. Квіти з гофропаперу (16 год.) 
Теоретична частина. Техніка виготовлення квітів з гофропаперу. 

Властивості гофропаперу. Види гофрованого паперу. Матеріали та інструменти 
для виготовлення квітів з гофропаперу. Правила користування інструментами й 
матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт.  

Одношарові квіти, техніка їх виконання. 
Практична частина. Підготовка матеріалу для квітів з гофропаперу. 

Виготовлення квітів та композицій з гофропаперу. 
Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 

фестивалях. 
 

8. Миловаріння (8 год.) 
Теоретична частина. Історія виникнення миловаріння. Інвентар для 

миловаріння. Правила користування інструментами й матеріалами, техніка 
безпеки під час виконання робіт.  

Різновиди мильних основ, їхні властивості. Різновиди форм. Види олії та 
барвників. Ароматизатори.  

Основні прийоми виготовлення мила. Упаковка. Правила зберігання 
мила. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для миловаріння. 
Виготовлення мила ручної роботи різних форм і кольорів.  

Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 
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9. Ліплення з полімерної глини (20 год.) 
Теоретична частина. Основи ліплення з полімерної глини. Історія 

виникнення. Інвентар для ліплення. Правила користування інструментами й 
матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт.  

Різновиди полімерної глини та її властивості. Основні прийоми роботи з 
глиною. Правила запікання. 

Практична частина. Підготовка матеріалів до ліплення. Виготовлення 
виробів з полімерної глини різних форм і кольорів.  

Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 
 

10. Квіти зі стрічок та фоамірану (12 год.) 
Теоретична частина. Матеріали та інструменти для виготовлення квітів 

зі стрічок та фоамірану. Правила користування інструментами й матеріалами, 
техніка безпеки під час виконання робіт. Надання першої медичної допомоги у 
випадку травмування.  

Різновиди фоамірану. Використання молдів під час створення  виробів з 
фоамірану. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для створення квітів зі 
стрічок та фоамірану. Виготовлення квітів зі стрічок  та фоамірану, прикрас з 
них. 

Підготовка виробів до виставки. Участь у виставках, конкурсах, 
фестивалях. 
 

11. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Обговорення кращих робіт вихованців гуртка. 

Повторення технік декоративно-ужиткового мистецтва, які застосовувались у 
роботах вихованців. Відзначення кращих робіт вихованців. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- техніки: декупаж, мокре валяння, скрапбукінг, квілінг, торцювання, вовняна 
акварель, миловаріння, ліплення з полімерної глини, виготовлення квітів зі 
стрічок та фоамірану, виготовлення одношарових квітів з гофропаперу; 
- матеріали, інструменти, які використовуються у роботі; 
- способи та прийоми виготовлення виробів у цих техніках; 
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- правила організації робочого місця; 
- правила участі у виставках; 
- правила оформлення авторських робіт, проектів. 
 
Вихованці мають вміти: 
- створювати вироби в техніках класичного декупажу, мокрого валяння, 
класичного квілінгу, торцювання;  
- створювати картини в техніці вовняної акварелі; 
- виготовляти авторські листівки в техніці скрапбукінгу, одношарові квіти з 
гофропаперу, мило ручної роботи, вироби з полімерної глини; 
- вишивати, створювати квіти зі стрічок та фоамірану; 
- декорувати предмети побуту різними видами декоративно-ужиткових технік; 
- застосовувати одержані знання в різних видах діяльності; 
- дотримуватись акуратності, чіткості при виконанні робіт. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- роботи з інструментами, які використовувались під час вивчення нових технік, 
догляду за ними; 
- використання обладнання при виготовленні мила, виробів з полімерної глини; 
- зберігання готових виробів. 
 
 

Початковий рівень, другій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1 2 3 4 5 
1. Вступ 1 - 1 
2. Об’ємний декупаж 4 21 25 
3. Сухе валяння 4 16 20 
4. Вінтажний стиль у скрапбукінгу 4 16 20 
5. Складний квілінг 6 16 22 
6. Суцільне торцювання 4 14 18 
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Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 
7. Квіти з гофропаперу 4 10 14 
8. Миловаріння 2 6 8 

9. Вишивка стрічками, квіти зі 
стрічок 4 10 14 

10. Підсумок - 2 2 
 Разом 33 111 144 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Завдання, план роботи гуртка на навчальний рік. 

Техніка безпеки під час проведення занять та на перерві. 
 Правила участі в конкурсах. 
 

2. Об’ємний декупаж (25 год.) 
Теоретична частина. Об’ємний декупаж. Специфіка роботи на 

пінопласті, склі, металі, магніті. Основні закономірності виготовлення 
об’ємного декупажу. Техніка безпеки під час роботи з новими матеріалами. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для об’ємного декупажу. 
Виготовлення робіт на пінопласті, склі, металі, магніті технікою об’ємного 
декупажу. Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах 
фестивалях. 
 

3. Сухе валяння (20 год.) 
Теоретична частина. Сухе валяння. Матеріали для сухого валяння. 

Різновиди вовни, види голок, щіток. Інструменти для валяння. Правила 
користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки з колючими і 
ріжучими предметами. Надання першої медичної допомоги у випадку 
травмування. 

Основні прийоми сухого валяння.  
Практична частина. Підготовка матеріалів для валяння. Виготовлення 

іграшки та картини з вовни технікою сухого валяння.  
Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
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4. Вінтажний стиль скрапбукінгу (20 год.) 
Теоретична частина. Вінтажний стиль скрапбукінгу, його особливості. 

Матеріали та інструменти для роботи. Правила користування інструментами й 
матеріалами, техніка безпеки. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для виготовлення виробів у 
техниці скрапбукінгу у вінтажному стилі. Виготовлення авторської листівки у 
вінтажному стилі скрапбукінгу. 

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

5. Складний квілінг (22 год.) 
Теоретична частина. Складний квілінг. Сучасні тенденції квілінгу. 

Матеріали та інструменти для складного квілінгу. Правила користування 
інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт.  

Основні прийоми складного квілінгу. Прийоми виготовлення виробів у 
техніці складного квілінгу.  

Практична частина. Підготовка матеріалів для складного квілінгу. 
Виготовлення листівок та композицій, аплікацій за допомогою квілінгових 
форм, фігурок тварин.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах фестивалях. 
 

6. Суцільне торцювання (18 год.) 
Теоретична частина. Суцільне торцювання, його основні прийоми. . 

Матеріали та інструменти для роботи в новій техніці. Правила користування 
інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для торцювання. 
Виготовлення панно, листівки, композиції технікою суцільного торцювання.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

7. Квіти з гофропаперу (14 год.) 
Теоретична частина. Види квітів з гофропаперу. Двошарові квіти. 

Матеріали та інструменти для виготовлення квітів з гофропаперу. Правила 
користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання 
робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для виготовлення квітів з 
гофропаперу. Виготовлення з гофропаперу двошарових квітів та композицій з 
них.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
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8. Миловаріння (8 год.) 
Теоретична частина. Різновиди мила. Двошарове мило. Матеріали та 

інструменти для виготовлення мила. Правила користування інструментами й 
матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для виготовлення 
двошарового мила. Виготовлення двошарового мила різних форм. Підготовка 
робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

9. Вишивка стрічками, квіти зі стрічок. (14 год.) 
Теоретична частина. Матеріали для виготовлення квітів зі стрічок та 

вишивки стрічками. Види стрічок, ниток, різновиди голок. Інструменти для 
виготовлення квітів зі стрічок та вишивки стрічками. Правила користування 
інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт.  

Прості стібки, прямі стібки, стрічковий стібок, петля з прикріпкою, 
напівпетля з прикріпкою, троянда, павутинка, французький вузол, прості форми 
пелюсток. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для створення квітів зі 
стрічок та вишивки стрічками. Виготовлення квітів зі стрічок та прикрас з них. 
Виготовлення простих вишивок у техніці вишивання стрічками. Підготовка 
робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах фестивалях. 
 

10. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Обговорення кращих робіт вихованців гуртка. 

Відзначення кращих вихованців. Підбиття підсумків роботи за рік. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- техніки об’ємного декупажу, сухого валяння, складного квілінгу, суцільного  
торцювання, специфіку роботи на пінопласті, склі, металі, магніті, миловаріння; 
- основні особливості вінтажного стилю скрапбукінгу; 
- техніку виготовлення двошарових квітів з гофропаперу; 
- види стібків у вишивці; 
- матеріали під час виконання робіт в техніках об’ємного декупажу, сухого 
валяння, вінтажного стилю скрапбукінгу, складного квілінгу, суцільного 
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торцювання, квітів з гофропаперу, миловаріння, квітів зі стрічок та вишивки 
стрічками. 
 
Вихованці мають вміти: 
- виготовляти вироби в техніках об’ємного декупажу (на пінопласті, склі, 
металі, магніті), сухого валяння; 
- створювати аплікації за допомогою суцільного торцювання; 
- виготовляти вироби у техніці складного квілінгу, авторські листівки в техніці 
«скрапбукінг у вінтажному стилі», двошарові квіти з гофропаперу, двошарове 
мило; 
-  вишивати простими видами стібків. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- роботи з інструментами, догляду за ними під час створення виробів 
техніками  сухого валяння, вишивки стрічками; 
- роботи з колючими інструментами; 
- оформлення робіт для участі у виставках. 
 
 

Основний рівень, перший рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1. Вступ 1 - 1 
2. Обернений декупаж 4 23 27 
3. Комбіноване валяння 4 10 14 
4. Стиль шебі-шик у скрапбукінгу 8 12 20 
5. Комбінований квілінг 4 18 22 
6. Комбіноване торцювання 2 18 20 
7. Багатошарові квіти з гофропаперу 4 10 14 

8. Вишивка стрічками, квіти зі 
стрічок 10 14 24 

9. Підсумок - 2 2 
 Разом 37 107 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Програма, план роботи, завданнями гуртка на 

навчальний рік.  
Техніка безпеки під час занять та на перерві. Техніка безпеки при роботі з 

інструментами.  
Огляд робіт вихованців, зроблених за попередні роки. 

 
2. Обернений декупаж (27 год.) 
Теоретична частина. Обернений декупаж. Специфіка роботи на 

прозорому пластику, на вініловій основі. Основні закономірності виготовлення 
оберненого декупажу. 

Декупаж на яєчній шкарлупі. Матеріали для роботи у техніці декупаж на 
яєчній шкарлупі та правила роботи з ними. Техніка безпеки під час роботи з 
новими матеріалами. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для роботи у новій техніці. 
Виготовлення робіт на прозорому пластику технікою оберненого декупажу. 
Виготовлення поробок технікою «декупаж» на вініловій основі, на яєчній 
шкарлупі.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

3. Комбіноване валяння (14 год.) 
Теоретична частина. Комбіноване валяння. Матеріали для 

комбінованого валяння. Різновиди вовни. Інструменти для комбінованого 
валяння. Правила користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки 
під час робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для валяння. Виготовлення 
поробок у комбінованій техніці (технікою сухого та мокрого валяння).  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

4. Стиль шебі-шик у скрапбукінгу (20 год.) 
Теоретична частина. Скрапбукінг шебі-шик та його особливості. 

Матеріали та інструменти, які використовуються у роботі. Правила 
користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час роботи. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для роботи. Виготовлення 
поробок у стилі шебі-шик.  



15 
 

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

5. Комбінований квілінг (22 год.) 
Теоретична частина. Комбінований квілінг. Сучасні тенденції 

комбінованого квілінгу. Матеріали та інструменти для комбінованого квілінгу. 
Правила користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час 
виконання робіт.  

Прийоми виготовлення виробів технікою комбінованого квілінгу. 
Практичне використання в житті людини виробів та моделей в техніці квілінгу. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для комбінованого квілінгу. 
Виготовлення листівок та композицій технікою комбінованого квілінгу. 

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

6. Комбіноване торцювання (20 год.) 
Теоретична частина. Комбіноване торцювання. Матеріали та 

інструменти для комбінованого торцювання, основні прийоми. Правила 
користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання 
робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для торцювання. Створення 
панно та композицій в техніці комбінованого торцювання.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 
7. Багатошарові квіти з гофропаперу (14 год.) 
Теоретична частина. Багатошарові квіти. Матеріали та інструменти для 

виготовлення квітів з гофропаперу. Правила користування інструментами, 
матеріалами та техніка безпеки під час виконання робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для квітів з гофропаперу. 
Виготовлення багатошарових квітів та композицій з них.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

8. Техніка вишивки стрічками, квіти зі стрічок. (24 год.) 
Теоретична частина. Види стібків у вишивці, техніка їх виконання та 

використання у вишивці при виконанні авторських робіт. Правила 
користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання 
робіт.  
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Практична частина. Підготовка матеріалів для створення квітів зі 
стрічок та вишивки стрічками. Виготовлення квітів зі стрічок та вишивання 
стрічками тематичних вишивок.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

9. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Обговорення кращих робіт вихованців гуртка. 

Відзначення кращих вихованців. 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- техніки декупажу на яєчній шкарлупі, оберненого декупажу, специфіку 
роботи на прозорому пластику, на вініловій основі, комбінованого валяння, 
комбінованого квілінгу, комбінованого торцювання, матеріали та інструменти 
для їхнього виконання; 
- особливості стилю шебі-шик  скрапбукінгу; 
- техніку виготовлення багатошарових квітів з гофропаперу, квітів зі стрічок; 
- техніку вишивки стрічками різними видами стібків; 
- техніку безпеки під час роботи з новими матеріалами. 
 
Вихованці мають вміти: 
- створювати вироби в техніках оберненого декупажу на прозорому пластику, 
на вініловій основі, декупажу на яєчній шкарлупі, комбінованого валяння, 
комбінованого квілінгу; 
- створювати аплікації за допомогою комбінованого торцювання; 
- виготовляти  багатошарові  квіти з гофропаперу, квіти зі стрічок, авторські 
листівки, вироби у стилі шебі-шик; 
- вишивати різними видами стібків;  
- поєднувати різні техніки  при  створенні  власних  виробів.   
 
Вихованці мають набути досвід: 
- вміння  розрізняти  стилі у вивчених техніках; 
- використання  інструментів,  які   застосовуються   у  виготовленні  виробів  у 
стилі шебі-шик; 
- подарункового оформлення виготовлених виробів. 
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Основний рівень, другій рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ 
з/п 

 
Тема 

 

Кількість годин 

теоретичних практичних усього 
1. Вступ 1 - 1 
2. Декупаж з кракелюром 5 20 25 
3. Валяння на каркасі 4 10 14 
4. Скрапбукінг комбінований 8 12 20 
5. Трьохвимірний квілінг 4 14 18 
6. Торцювання 2 18 20 
7. Квіти з гофропаперу 6 14 20 
8. Вишивка стрічками, квіти зі 

стрічок 
6 18 22 

10. Підсумок - 2 2 
 Разом 38 106 144 

 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

1. Вступ (1 год.) 
Теоретична частина. Програма, план роботи, завдання гуртка на 

навчальний рік.  
Техніка безпеки під час занять та на перерві. Техніка безпеки при роботі з 

інструментами.  
Огляд робіт вихованців, зроблених за попередні роки. 
 
2. Декупаж з кракелюром (25 год.) 
Теоретична частина. Декупаж з кракелюром. Специфіка роботи на 

дерев’яних, силіконових поверхнях. Основні закономірності виготовлення 
декупажу з кракелюром. Матеріали, правила роботи з ними при виготовленні 
декупажу з кракелюром. Техніка безпеки під час роботи з новими матеріалами. 

Практична частина. Підготовка матеріалів та виготовлення робіт 
технікою декупажу з кракелюром. Виготовлення поробок з використанням 
декупажу на дерев’яних та силіконовій поверхнях..  
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Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

3. Валяння на каркасі (14 год.) 
Теоретична частина. Валяння на каркасі. Матеріали та інструменти для 

валяння на каркасі. Правила користування інструментами й матеріалами, 
техніка безпеки під час роботи. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для валяння. Виготовлення 
поробок технікою валяння на каркасі.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 
4. Скрапбукінг комбінований (20 год.) 
Теоретична частина. Комбінований скрапбукінг та його особливості. 

Матеріали та інструменти для комбінованого скрапбукінгу. Правила 
користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час роботи. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для виготовлення авторських 
листівок та авторських поробок технікою комбінованого cкрапбукінгу.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

5. Трьохвимірний квілінг (18 год.) 
Теоретична частина. Трьохвимірний квілінг. Сучасні тенденції 

трьохвимірного квілінгу. Матеріали та інструменти для трьохвимірного 
квілінгу. Правила користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки 
під час виконання робіт.  

Прийоми виготовлення виробів у техніці трьохвимірного квілінгу для 
використання в повсякденному житті. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для квілінгу. Виготовлення 
листівок та композицій в техніці трьохвимірного квілінгу.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

6. Торцювання (20 год.) 
Теоретична частина. Декорування за допомогою торцювання. Матеріали 

та інструменти для декорування, основні прийоми. Правила користування 
інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для торцювання. Виконання 
декорування різних предметів побуту технікою торцювання. Підготовка робіт 
до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
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7. Квіти з гофропаперу (20 год.) 
Теоретична частина. Композиція з квітів. Матеріали та інструменти для 

виготовлення квітів з гофропаперу та створення композицій. Правила 
користування інструментами й матеріалами, техніка безпеки під час виконання 
робіт. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для створення квітів з 
гофропаперу. Створення композицій з виготовлених квітів.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 
8. Квіти зі стрічок та вишивка стрічками (22 год.) 
Теоретична частина. Вишивка у вільній техніці. Об’ємна вишивка. 

Матеріали, які використовуються у вишивці стрічками. Техніка безпеки під час 
роботи з новими матеріалами. 

Практична частина. Підготовка матеріалів для створення квітів зі 
стрічок та вишивки стрічками. Виготовлення квітів зі стрічок та вишивка 
стрічками при створенні власних картин.  

Підготовка робіт до виставки. Участь у виставках, конкурсах, фестивалях. 
 

9. Підсумок (2 год.) 
Практична частина. Обговорення кращих робіт вихованців гуртка. 

Відзначення кращих вихованців. 
 
 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці мають знати: 
- техніку безпеки під час роботи з новими матеріалами; 
- техніки: декупажу з кракелюром, валяння на каркасі, комбінованого 
скрапбукінгу, трьохвимірного квілінгу; 
- специфіку роботи на дерев’яних, силіконових поверхнях;  
- способи декорування виробів; 
-  правила використання матеріалів та інструментів під час створення виробів та 
композицій різними техніками; 
- основи створення композицій з паперових квітів; 
- вільну техніку вишивки та створення квітів зі стрічок. 
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Вихованці мають вміти: 
- виготовляти вироби в техніках декупажу з кракелюром, валяння на каркасі, 
трьохвимірного квілінгу; 
- створювати роботи на дереві, силіконі в техніці декупажу, авторські листівки, 
вироби у техніці комбінованого скрапбукінгу, квіткові композиції з паперових 
квітів; 
- декорувати різні предмети побуту в техніці торцювання; 
- вишивати різними видами стібків; 
- створювати картини у вільній техніці з вишивки; 
- поєднувати різні техніки при створенні власних виробів у комбінованих 
техніках. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
- використання різних видів лаків у техніці декупажу; 
- застосування різних технік для виготовлення виробів; 
- оформлення готових виробів. 
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