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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Декоративно-ужиткове мистецтво є одним з найулюбленіших занять 

дітей та має важливе значення у вихованні особистості дитини. Воно органічно 

увійшло до сучасного побуту і продовжує розвиватися. Одним з видів 

декоративно-ужиткового мистецтва є виготовлення виробів з використанням 

техніки «квілінг». 

Навчальна програма реалізується в гуртку декоративно-ужиткового 

спрямування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і спрямована на 

дітей віком від 6 до 16 років. 

Мета програми: створення умов для творчої самореалізації дитини через 

виготовлення  художніх виробів з використанням техніки «квілінг».  

 

Завдання програми: 

ознайомити з основами  декоративно-ужиткового мистецтва; 

надати знання з основ композиції, кольорознавства й матеріалознавства; 

навчити різним технікам роботи зі стрічками паперу; 

формувати образне, просторове мислення; 

розвивати кмітливість, винахідливість і стійкий інтерес до справи; 

сприяти вихованню працьовитості, уміння доводити роботу до кінця; 

виховати любов до рідної країни, її природи і людей. 

 

Програма розрахована на 16 годин: 2 заняття в тиждень по 2 години. 

 

Теоретичні заняття чергуються із практичною роботою, якій надається 

значна перевага. Хоча у ході вивчення та засвоєння програмового матеріалу 

діти працюють колективно, особлива роль відводиться самостійній та 

індивідуальній роботі. Теми подано в порядку зростання складності 

навчального матеріалу. 

 

 



 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

№ Назва теми Кількість годин 

Теоретичні  

заняття 

Практичні  

заняття 

Усього 

1. Вступ 1 - 1 

2. Основи композиції та кольорознавства 2 - 2 

3. Техніка квілінгу 1 2 3 

4. Методи виготовлення елементів квітів 1 3 4 

5. Декоративні вироби 1 3 4 

6. Виставка виробів - 1 1 

7. Підсумок - 1 1 

 Разом 6 10 16 

  

ЗМIСТ ПРОГРАМИ 

 

1. Вступ (1 год.) 

Ознайомлення з завданнями гуртка, режим роботи. Правила поведінки 

під час занять. Техніка безпеки на заняттях. 

 

2. Основи композиції та кольорознавства (2 год.) 

Теоретична частина. Підбір основи для виготовлення вітальних 

листівок, картинок, формування композиції, підбір кольорів. 

 

3. Техніка квілінгу (3 год.) 

Теоретична частина. Найпоширеніші елементи паперокручення. 

Практична частина. Виготовлення метеликів, картинки «Морське дно» 

(рибки, водорості тощо).  

 

4. Методи виготовлення елементів квітів (4 год.)  

Теоретична частина. Пошарові спіралі для квітів і листочків. Щільні і 

нещільні спіралі (роли). Квіти з прямими та фігурними стебельцями, їх 

компонування. 

Практична частина. Виготовлення елементів для складання квітів, 

формування їх в букет. Виготовлення тюльпанів, нарцисів, ромашок. Панно з 

квітів. Створення гілочки яблуні. 

 

5. Декоративні вироби (4 год.)  



Теоретична частина. Основа, фон, матеріал для декоративних виробів. 

Основні прийоми плетіння нитками, бісером, стрічками. 

Практична частина. Виготовлення шкатулок, ваз, рамок для фотокарток 

з використанням елементів квілінгу. 

 

6. Виставка виробів (1 год.)  

Практична частина. Підготовка робіт для виставки. Захист робіт. 

 

7. Підсумок (1 год.)  

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

 історію квілінгу; 

 основні прийоми роботи з папером для квілінгу; 

 правила безпечного користування інструментами та матеріалами; 

 технології використання різних матеріалів; 

 основні прийоми плетіння нитками, бісером, стрічками. 

 

Вихованці мають вміти: 

 використовувати об`ємні композиції; 

 конструювати й виготовляти подарунки з різноманітних матеріалів, 

оздоблювати їх за допомогою різних технік; 

 створювати композиції; 

 самостійно працювати із схемами, створювати вироби за їх допомогою. 


