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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Протягом всієї історії людства народне мистецтво було невід'ємною 

частиною національної культури. Народне мистецтво зберігає традиції 

поколінь, впливає на формування художніх смаків. 

Основу декоративно-прикладного мистецтва становить творча ручна 

праця майстра. Бісероплетіння як вид художніх ремесел було відомо людству 

з глибокої давнини. З покоління в покоління передавалися його кращі традиції. 

Бісероплетіння зберігає своє значення і в наші дні. Заняття бісероплетінням 

викликає в підлітків великий інтерес. Заняття клубу з навчання бісероплетіння 

спрямовані на виховання художньої культури дітей, розвиток їх інтересу до 

народної творчості, його традицій і спадщини. 

Пропонована програма побудована так, щоб дати дітям уявлення про 

систему взаємодії мистецтва з життям. У ній передбачається широке 

залучення життєвого досвіду дітей. Розвиток художнього сприйняття і 

практична діяльність в програмі представлені в їх змістовній єдності. В ході 

гурткової роботи учні знайомляться з основами дизайну, поглиблюють знання 

з конструювання та моделювання. У них розвивається естетичний смак, 

формується уявлення про декоративно-прикладне мистецтво. 

Діти вчаться економно витрачати використовуваний в роботі матеріал, 

розвивають художній смак, формують професійні навички, "культуру творчої 

особистості". 

Формування "культури творчої особистості" передбачає розвиток в 

дитині природних задатків, творчого потенціалу, спеціальних здібностей. У 

дітей молодших загонів ще недостатньо розвинена мускулатура рук, дрібна 

моторика рук, немає необхідної координації рухів, слабо розвинений окомір. 

Ці обставини вимагають від педагога, крім фронтального інструктажу, широко 

використовувати індивідуальний. Результату буде досягнуто, якщо дитина на 

занятті займе позицію "я хочу це зробити сам". Завданням педагога є 

створення умов, завдяки яким потенціал дитини буде використаний повністю. 



На теоретичну частину заняття відводиться менше часу, ніж на практичні дії. 

Слід пам'ятати, що виховний і розвиваючий потенціал занять знижується, 

якщо дитина звикає працювати тільки "під диктовку" керівника клубу за 

принципом "роби як я", виконувати роль виконавця, недостатньо ясно і точно 

дитина розуміє який зв'язок між окремими операціями при виготовленні 

виробу та кінцевим результатом. Використання схем та інших видів 

образотворчої наочності збільшує час на занятті на практичну роботу, 

дозволяє найбільш підготовленим дітям працювати самостійно, поєднуючи 

"роботу розуму і роботу рук", а педагогу мати велику можливість надати 

допомогу менш підготовленим хлопцям. 

Виготовлення виробів необхідно будувати на різному рівні труднощів: 

за зразком, найпростішого креслення, малюнку, за власним задумом дитини з 

урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей. 

З самого початку процесу навчання необхідно систематично звертати 

увагу дітей на дотримання правил безпеки праці при роботі з голками та 

ножицями. У програму включається не тільки перелік практичних робіт, але і 

теми розмов, оповідань, які розширюють кругозір дітей. Творчий розвиток 

школярів здійснюється через знайомство з творами декоративно-прикладного 

мистецтва, традиціями народних ремесел, зразками дизайнерських розробок. 

Виготовлення своїми руками красивих і потрібних предметів викликає 

підвищений інтерес до роботи і приносить задоволення результатами праці. 

Художні вироби можуть виконуватися як індивідуально, так і колективно. 

Результатом реалізації даної програми є виставки дитячих робіт, 

використання виробів-сувенірів в якості подарунків і сувенірів на ярмарку. 

Суспільне значення результатів декоративно-прикладної діяльності школярів 

відіграє певну роль в їх вихованні. 

 

 

 



Мета програми: 

• розкрити перед дітьми соціальну роль образотворчого, декоративно-

прикладного і народного мистецтва; 

• сформувати у них стійку систематичну потреба до саморозвитку та 

самовдосконалення в процесі спілкування з однолітками, в тязі до мистецтва, 

історії, культури, традицій. 

 

Завдання програми: 

1. Навчальні 

• формування спеціальних знань по предмету: основи жанрової композиції, 

правильне використання колірної гами, навчання техніці «Бісероплетіння»; 

• правильне використання колірної гами. 

• придбання технічних знань, умінь і навичок, необхідних для творчих 

процесів. 

2. Виховні 

• виховування здатності мислити, складати, створювати незвичайні, 

оригінальні твори декоративно-прикладної творчості на основі колективної 

праці з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня; 

• виховування працьовитості, самостійності, естетичного смаку, почуття 

прекрасного, гордості від результату виконаної роботи. 

• прищеплювання навичок роботи в групі, заохочування доброзичливого 

ставлення один до одного; 

• формування художнього смаку, здатності бачити, відчувати красу і 

гармонію, виховувати увагу, акуратність, цілеспрямованість; 

• прищеплювання інтересу до роботи з бісером і спонукати бажання у дітей 

вдосконалюватися в даному напрямку декоративно-прикладної творчості. 



3. Розвиваючі 

• розвиток творчих можливостей дітей; 

• розвиток образного сприйняття навколишнього простору і емоційну 

чуйність до своїх робіт; 

• сприяння розвитку індивідуальних творчих здібностей та образного 

мислення дитини; 

• вміння аналізувати твори мистецтва, давати оцінку своїй роботі; 

• розвиток комунікативних навичок, мотивації продуктивної діяльності. 

 

Програма розрахована на період перебування дитини в ДОЦ протягом 

зміни. 

Програма має спіральний принцип побудови, який передбачає 

поступове розширення і поглиблення знань, вдосконалення творчих умінь і 

навичок дітей у виготовленні виробів з бісеру. 

У даній програмі велика увага приділяється індивідуальним і творчим 

розробкам. Результат навчання - виготовлення авторських робіт. Кожен 

вихованець самостійно обирає виріб, розробляє ескіз, обирає матеріал, працює 

з літературою. Весь технологічний процес від задуму до короткого викладу, 

якому навчать на захисті творчої роботи. 

 

Методи навчання: 

- репродуктивний (відтворюючий); 

- ілюстративний (пояснення супроводжується демонстрацією наочного 

матеріалу); 

- проблемний (педагог ставить проблему і разом з дітьми шукає шляхи 

її вирішення); 



- евристичний (проблеми ставляться дітьми, ними і пропонуються 

способи її рішення; 

- інтеграційний (проведення занять з використанням різних засобів 

мистецтва). 

 

Принципи навчання: 

• «Від простого до складного» 

Ускладнення матеріалу здійснюється з урахуванням можливостей дітей, 

перехід на більш високий рівень знань відбувається після засвоєння простих 

основ. 

• «Знай, де дізнатися». 

Важко переоцінити емоційний вплив візуальних образів на розвиток 

художньої творчості учнів. Необхідно максимально урізноманітнити наочний 

матеріал занять: технічні засоби, репродукції, посібники, роздатковий 

матеріал, література і т. п. 

 

• «Художник дивиться і бачить». 

Для формування повноцінного художнього образу необхідно 

активізувати в учнів уміння спостерігати навколишній світ, натуру. 

• «Від повтору через варіації до імпровізації». 

Системна робота з підготовки до самостійної творчості повинна 

проходити через пошуковий підхід до діяльності. 

• «Від загального до конкретного». 

У продовженні розвитку виразності зображення необхідно проводити 

роботу з оволодіння способами сприйняття предметів для відтворення їх 

образів. 

• «Звернись до майстрів». 

Культурологічні бесіди слід використовувати в єдності з художньою 

практикою як навчальний і супроводжуючий компонент заняття. Це 

допомагає розглядати основні закони зображення з орієнтацією на високі 

художньо-естетичні зразки образотворчого мистецтва. 

• «Творимо разом». 



Використання колективних форм роботи необхідні для поглиблення 

знань про процес творчої діяльності, для застосування знань і умінь у новій 

ситуації. 

• «Творимо поруч». 

Як педагогічної допомоги, для створення елемента новизни в 

навчальному процесі використаний варіант спільної творчості педагога, дітей 

різного досвіду і здібностей. 

• «Перевір себе». 

Необхідною умовою ефективного впливу на розвиток дитини є 

включення в структуру занять художньо-дидактичних ігор і елементів 

змагань. 

• «Малюємо словом». 

При проведенні занять використовується форма індивідуальної роботи, 

оскільки деякі завдання вимагають об'єднання дітей в підгрупи. А також, 

колективні форми творчості: 

- фронтальна (одночасна) робота, спрямована на досягнення 

спільної мети; 

- групова робота (на принципах диференціації); 

- міжгрупова робота (кожна група має своє завдання для спільної 

мети). 

 

Заняття передбачають теоретичну і практичну частини. 

Теоретична частина дається у формі бесід з переглядом ілюстративного 

матеріалу. Для надання допомоги дітям у створенні яскравих образів 

рекомендується проводити емоційну розмову, задавати питання, які сприяють 

активізації мислення, творчої уяви. 

Практична частина передбачає роботу з технологічними картами, 

схемами (читання і складання), використання дидактичних, розвиваючих і 

пізнавальних ігор; ігор на розвиток уваги, пам'яті, окоміру; розробку і захист 

творчих проектів. 

 

 

 



Очікувані результати: 

 

Діти повинні знати:  Діти повинні вміти: 

• назва та 

призначення 

матеріалів (Бісер, 

стеклярус, нитки, 

дріт) їх призначення; 

• назва та 

призначення ручних 

інструментів і 

пристосувань (голки, 

ножиці); 

• правила безпеки 

праці під час роботи 

зі вказаними 

інструментами; 

• правила планування 

та організації праці. 

• організувати робоче місце відповідно до 

використовуваного матеріалу і підтримувати 

порядок під час роботи; 

• дотримуватися правил безпечної роботи 

інструментами; 

• під керівництвом педагога проводити аналіз 

виробу, планувати послідовність його виготовлення 

і здійснювати контроль над результатом практичної 

роботи за зразком виробу, схемою, малюнком; 

• підбирати деталі для роботи; 

• самостійно виконувати всю роботу за складеним 

разом з педагогом за планом з опорою на малюнок, 

схему, креслення; 

• працювати парами, здійснювати поперемінно 

функції контролера і бригадира; 

• читати найпростішу схему креслення. 

 

Приблизний навчально-тематичний план 

 

№ 

з/п. 
Тема Кількість

годин 

Усього 

1 Вступне заняття. Заняття-знайомство. Заняття-

спілкування 

• Бесіда "З історії бісероплетіння". 

• Бесіда "Правила роботи з бісером". 

2 

2 Нанизування бісеру "в дві нитки" 

• Теоретичні заняття: замальовка схем виробів. 

• Практичні заняття: ланцюжок "в хрестик", з'єднання 

ланцюжків "в хрестик", "кілечка", "полотно", "мозаїка". 

2 

3 Нанизування бісеру "в одну нитку". 

• Теоретичні заняття: замальовка схем виробів. 

• Практичні заняття: ланцюжок "в хрестик", "кілечка", 

плетіння на ланцюжок "кілечка", "полотно", "мозаїка". 

2 

4 Плетіння брошок і підвісок. 

• Теоретичні заняття: замальовка схем виробів. 

• Практичні заняття: плетіння брошок "Павук", "Краб", 

"Метелик", плетіння підвісок. 

2 

5 Фенечки з візерунком. 2 



• Теоретичні заняття: замальовка схем виробів. 

• Практичні заняття: фенечки з бісеру і стеклярусу, 

фенечки з орнаментом, фенечки з іменами. 

6 Ажурний ланцюжок. 

• Теоретичні заняття: замальовка схем виробів. 

• Практичні заняття: ажурний ланцюжок з осередками-

ромбами, ажурний ланцюжок з комірками-"ліхтариками", 

ажурний ланцюжок з осередками двох видів, ажурний 

ланцюжок з зубчиками по краях. 

2 

7 Плетіння джгута. 

• Теоретичні заняття: замальовка схем виробів. 

• Практичні заняття: плетіння щільного джгута, прикраса 

щільного джгута. 

2 

8 Виготовлення закладок для книг 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: закладки для книг 

2 

9 Виготовлення сумки для стільникового телефону 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: сумки для стільникового телефону 

2 

10 Виготовлення виробів "Мешканці моря" 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: Виготовлення виробів "Мешканці 

моря" 

2 

11 Виготовлення квітів Васильки 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: Виготовлення квітів Васильки 

2 

12 Виготовлення квітів Лілії 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: Виготовлення квітів Лілії 

2 

13 Виготовлення Дерева бажань 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: Виготовлення Дерева бажань 

2 

14 Виготовлення казки "Муха - цокотуха" 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

Практичні заняття: Виготовлення 

2 

15 Виготовлення Кольє "Вечірнє". 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: кольє "Вечірнє". 

2 

16 Виготовлення Кольє "Рожева фантазія". 

• Теоретичне заняття: замальовка схеми вироби. 

• Практичні заняття: кольє "Рожева фантазія". 

2 

17 Робота за задумом дітей. 

• Теоретичне заняття: самостійне складання схем. 

• Практичне заняття: робота по самостійно складеним 

2 



схемами. 

18 Організація виставок досягнень клубу. 2 

19 Підсумкове заняття. Робота з персональними 

файлами. 

2 

 

Для реалізації програми необхідні наступні матеріали, інструменти 

та обладнання: 

• столи, стільці, 

• ножиці, дріт різних видів; 

• різні види бісеру, намистин, стеклярусу 

• олівці, кольорові олівці, аркуші в клітинку; 

• контейнери для бісеру; 

• нитки, голки. 
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