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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
У  сучасному житті бісероплетіння є надзвичайно популярним видом 

декоративно-ужиткового мистецтва, який активно відроджується і 
розвивається.   
      Заняття бісероплетінням є важливим засобом залучення підростаючого 
покоління до народної культури; вони забезпечують психологічну і 
практичну підготовку вихованців до трудового життя, духовно збагачують їх. 
       Нанизування бісеру надзвичайно цікавить дітей, які на заняттях гуртка 
дізнаються про зміст і форми мистецтва цього виду, знайомляться з основами 
загальної та спеціальної композиції.  
        Метою програми є формування компетентностей особистості засобами 
гуртка бісероплетіння. 
        Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 
     1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, які 
стосуються бісероплетіння як одного з видів народної творчості. 
     2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення 
різноманітних виробів із бісеру. 
     3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей. 
     4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого ставлення 
до народних традицій, національної свідомості, формуванню естетичного 
смаку, популяризації бісероплетіння. 
        Завдання програми: ознайомити з основами декоративно-ужиткового 
мистецтва; навчити різним технікам плетіння бісеру; 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. 
        Програмою передбачено навчання дітей віком від 7 до 13 років за 
початковим та основним рівнями підготовки. 

1-й рік – початковий рівень – 72 год. на рік, 2 год. на тиждень; 
2-й рік – основний рівень – 144 год. на рік, 4 год. на тиждень; 
3-й рік – основний рівень – 216 год. на рік, 6 год. на тиждень. 

       Кожне заняття містить в собі теоретичну частину і практичне 
виконання завдання. Форми проведення занять різноманітні: лекції, 
екскурсії, комбіновані заняття, творчі зустрічі, виставки. 
       На початковому рівні вихованці знайомляться з бісероплетінням – 
одним із видів декоративно-ужиткового мистецтва, його походженням і 
застосуванням, а також із відомими майстрами. 
       Програма основного рівня включає в заняття виготовлення прикрас із 
бісеру, нанизування на дріт, на волосінь. Головним її напрямом є вивчення і 
дотримання свят календарно-обрядового циклу, що допомагає краще 
ознайомитися з народними традиціями України і кожного конкретного 
регіону. 
       Поряд із вивченням технік бісероплетіння увага вихованців 
акцентується на кольоровій гамі та вмінні підбирати кольори, подаються 
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основи композиції для розвитку творчої уяви та образного мислення. Роботи 
виконуються за принципом нарощення складності. 
      На заняттях гуртка використовуються наочні посібники, інструкційні 
картки, вироби з бісеру. Кожне заняття носить навчально-виховний характер: 
освітній, розвивальний і виховний. 
      Особлива увага приділяється створенню в дитячому колективі 
доброзичливої, творчої атмосфери, що сприяє виявленню індивідуальності 
кожного. 
      Оскільки робота з бісером вимагає постійної  уваги й напруженої 
роботи очей, потрібно зручно обладнати робоче місце кожного учня. Під  час 
занять необхідно робити перерви для зняття втоми. 
      Для розширення світогляду вихованців проводяться екскурсії в музей, 
на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами 
бісероплетіння. 
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Початковий рівень 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
всього теорія 

 
практика 

1.  Вступне заняття 2 2 - 
2.  Створення бісерного виробу 8 2 6 
3.  Види технік плетіння 16 2 14 
4.  Плоскі фігурки 16 2 14 
5.  Біжутерія. Техніка низання прикрас 16 2 14 
6.  Підготовка робіт для виставки 12 - 12 
7.  Підсумкове заняття 2 2 - 

 Разом:  72 12 60 
 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
1. Вступ (2 год.) 
    Теоретична частина. Ознайомлення з завданнями гуртка, режим 
роботи. Правила поведінки під час занять. Інструктаж з безпеки  
життєдіяльності та пожежної безпеки. Ознайомлення з властивостями і 
можливостями такого матеріалу як бісер. 
 
2. Створення бісерного виробу (8 год.) 
    Теоретична частина. Порядок розроблення виробу, матеріали, 
інструменти, пристосування. Композиція, орнамент і колір у виготовленні 
бісерних виробів. 
   Практична робота. Створення бісерних робіт поетапно. Квітка 
«Фіалка». 
  
3. Види технік плетіння (16 год.) 
    Теоретична частина. Ознайомлення з основними техніками 
бісероплетіння. Техніка паралельного плетіння. Голчата техніка плетіння. 
Петельна техніка низання. Техніка низання дугами. Ознайомлення зі схемами 
виготовлення робіт та послідовністю виконання (задум, ескіз, вибір 
матеріалів та спосіб виготовлення). 
    Практична робота. Відпрацювання техніки паралельного плетіння: 
гострі  пелюстки, квітка «Волошка», овальні пелюстки, квітка «Троянда». 
Відпрацювання голчатої техніки плетіння: «Гілочка з ягідками». 
Відпрацювання петельної техніки низання: «Червона калина». 
Відпрацювання техніки низання дугами: «Мак польовий». 
4. Плоскі фігурки (16 год.) 
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    Теоретична частина. Основні техніки бісероплетіння, які 
використовуються при виконанні плоских фігурок: паралельне, петельне та 
голчате плетіння. Правила виконання окремих деталей виробу. Правила 
складання схем виробів. 
    Практична робота. Виготовлення окремих деталей. Збір елементів. 
Слоненя. Кріт. Зайченя. Рибка. Метелик. Мишеня. Пташка. Риба-кістка. 
Мавпеня. Сова. Папуга. Вертуха. Оса. Божа корівка. Полуниця. Скорпіон. 
 
5. Біжутерія. Техніка низання прикрас (16 год.) 
    Теоретична частина. Історія створення бісерних прикрас. Аналіз 
зразків робіт (кольє, браслети, сережки та ін.). Вибір бісеру і бусинок. 
Кольорова гама. Види застібок. Складання схем для виготовлення прикрас.  
    Практична робота. Ланцюжок у «хрестик». Ланцюжок в одну нитку. 
«Драбинка». Ланцюжок «у сім бусин». Ланцюжок із квіточок. Мозаїка. 
Плетіння гаманця-підвіски. 
 
6. Підготовка робіт для виставки (12 год.) 
    Практична робота. Оформлення виставкового стенду. Правила 
оформлення робіт для виставки. 
 
7. Підсумкове заняття (2 год.) 
    Теоретична частина. Обговорення результатів виставки, підведення 
підсумків, нагородження. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 

Вихованці повинні знати : 
- основи загальної композиції; 
- особливості структури візерунку; 
- форми і кольори образотворчих мотивів в орнаментах; 
- різновиди бісеру; 
- способи та техніки плетіння з бісеру; 
- прийоми й правила безпечної роботи з голкою та дротом; 
- найменування технологічних операцій, необхідних для виготовлення 
виробів. 
 
Вихованці повинні вміти: 
- вибирати бісер в залежності від завдань; 
- правильно застосовувати матеріали для плетіння бісером; 
- плести за схемами. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
-  порядок створення виробів із бісеру; 
-  знання основних технік бісероплетіння; 
-  складання схем для виготовлення прикрас. 
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Основний рівень, перший рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

Назва теми 
 

Кількість годин 
всього теорія 

 
практика 

1. Вступне заняття 4 4 - 
2. Паралельне плетіння 8 2 6 
3. Плетіння пелюсток простої форми 28 4 24 
4. Виготовлення квітів, створення букетів 16 4 12 
5. Плетіння ланцюжків і кілець 16 4 12 
6. Роздільне плетіння частин виробів 40 6 34 
7. Плетіння бісерного дерева 16 4 12 
8. Виконання виставочних робіт 14 - 14 
9. Підсумкове заняття 2 2 - 
                                                   Разом: 144 30 114 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 1. Вступне заняття (4 год.) 
     Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 
навчальний рік. Інструктаж з безпеки  життєдіяльності та пожежної безпеки. 
Походження бісеру, його виробництво та застосування. 
 
2. Паралельне плетіння  (8 год.) 
     Теоретична частина. Прийоми паралельного плетіння. 
     Практична робота. Підготовка робочого місця. Підготовка 
інструментів і матеріалів. Плетіння мітелочок, тичинок паралельним 
способом. 
 
 3. Плетіння пелюсток простої форми (28 год.) 
    Теоретична частина. Бесіда про охорону природи. Квіти та їхні 
особливості. 

Стилізація зображення. Схеми плетіння пелюсток. 
     Практична робота. Підготовка робочого місця.  Підготовка 
інструментів і матеріалів. Виконання схем пелюсток квітів (ромашки, 
незабудки тощо). 
 
  4. Виготовлення квітів, створення букетів (16 год.) 
    Теоретична частина. Правила збирання та зберігання природних 
матеріалів. 

Прийоми виготовлення стебла. З’єднання окремих деталей за 
допомогою дроту і ниток у готовий виріб. 
    Практична робота. З’єднання окремих пелюсток у готову квітку.  
Обмотка стебла нитками. Поєднання квітів у букет. 
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 5. Плетіння ланцюжків і кілець (16 год.) 
    Теоретична частина. Матеріали для плетіння. Техніка плетіння 
ланцюжків. 
Техніка плетіння кілець. Прийоми закріплення нитки. 
    Практична робота. Плетіння ланцюжків. Плетіння кілець. 
Закріплення нитки у готовому виробі. 
 
6. Роздільне плетіння частин виробів (40 год.) 
       Теоретична частина. Схеми метеликів і комах інших видів. Способи 
плетіння складних виробів з окремих деталей. 
     Практична робота.  Виконання схем метеликів, бджоли, бабки тощо; 
плетіння складних виробів з окремих деталей. 
   
 7. Плетіння бісерного дерева  (16 год.) 
    Теоретична частина. Техніка плетіння гілочки. Кольорове сполучення 
бісеринок у деревці. 
    Практична робота.  Плетіння гілочок дерева.   Формування стовбура 
дерева.   Закріплення дерева шляхом гіпсування. 
 
 8. Виконання виставочних робіт (14 год.) 
     Практична робота. Виготовлення композиції з рослинними і 
тваринними елементами. Відвідування краєзнавчих, природничих, 
історичних музеїв. Участь у виставках. 
 
 9. Підсумкове заняття (2 год.) 

Підведення підсумків роботи за рік. 
Відзначення кращих гуртківців. 
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Вихованці повинні знати: 

- історичні дані про бісерне мистецтво; 
- основні теоретичні поняття й терміни бісероплетіння; 
- правила організації робочого місця; 
- правила безпеки роботи з інструментами та матеріалами; 
- початкові прийоми основних технік плетіння. 

 
Вихованці  повинні вміти: 

- нанизувати прості ланцюжки; 
- читати та розуміти схеми; 
- виконувати паралельне плетіння; 
- плести квіти та іграшки за схемами. 

 
Вихованці мають набути досвід: 

- розрізняти техніки плетіння бісером; 
- виготовлення композицій з рослинними і тваринними елементами; 
- підготовки виробів до участі у виставках та конкурсах. 

 
Важливим досягненням першого року навчання основного рівня  є 

розвиток дітей естетичного смаку, відчуття прекрасного, виховується інтерес 
до роботи, охайність, точність, майстерність. 
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Основний рівень, другий рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 
№ 
з/п 

 
Назва теми 

Кількість годин 
всього теорія 

 
практика 
 

1. Вступне заняття 2 2        - 
2. Орнаментика і колорит прикрас. 

Композиція 
2 2 - 

3. Ажурні оздоби 22 2 20 
4. Мозаїчні вироби. Метелики 20 2 18 
5. Плетіння сітки. Вишивка бісером по 

сітці 
38 2 36 

6. Історія розвитку писанки. 
Писанки з квітковими мотивами 

36 4 32 

7. Французька техніка нанизування 24 2 22 
8. Вишивка бісером 30 2 28 
9. Виконання виставочних робіт 40 - 40 
10. Підсумкове заняття 2 2 - 

                                                  Разом:     216 20 196 
                  

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
 1. Вступне заняття (2 год.) 
   Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи гуртка на 
навчальний рік. Організаційні питання. Інструменти та матеріали. Інструктаж 
з безпеки  життєдіяльності та пожежної безпеки. 
 
 2. Орнаментика та колорит прикрас. Композиція (2 год.) 
   Теоретична частина. Складання орнаментів. Геометричний орнамент. 
Основні та похідні кольори. Гармонія й колорит. Основні принципи 
композиції. 
 
 3. Ажурні оздоби (22 год.) 
   Теоретична частина. Ажурний ланцюжок «дробинка», «вісімка», 
«зубчики». Технологія виготовлення ажурного ланцюжка.  
   Практична робота. Виготовлення різних ажурних оздоб. 
 
 4. Мозаїчні вироби. Метелики (20 год.) 
   Теоретична частина. Способи виготовлення прикрас технікою 
мозаїки. Виготовлення прикрас однією та двома голками. Види метеликів. 
Виготовлення метеликів – прикрас за технікою мозаїчного плетіння. Вибір 
кольорової гами. 
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   Практична робота. Виготовлення браслетів із орнаментом і написом, 
комірців, картинок;  виготовлення різнокольорових метеликів – прикрас. 
 
 5. Плетіння сітки. Вишивка бісером по сітці (38 год.) 
   Теоретична частина. Плетіння сітки за допомогою двох кінців жилки. 
Особливості плетіння браслета. Вишивка бісером по сітці. 
   Практична робота. Плетіння сітки та вишивка по ній бісером. 
 
 6. Історія розвитку писанки. Писанки з квітковими мотивами (36 год.) 
   Теоретична частина. Писанка та її особливості. Мотиви писанок. 
Оздоблення писанок бісером. Підбір кольорової гами. 
   Практична робота. Виготовлення писанок. Нанизування верхньої та 
нижньої частин яйця. 
 
 7. Французька техніка нанизування (24 год.)  
   Теоретична частина. Особливості нанизування бісеру за французькою 
технікою. Оформлення квіткових композицій у рамки. 

Практична робота. Виготовлення прикрас за французькою технікою  
нанизування бісеру. 
 
8. Вишивка бісером (30 год.) 
   Теоретична частина. Вишивка у бісероплетінні. Вишивання художніх 
мініатюр. Підбір кольорової гами. Робота зі схемами вишивок. Складання 
узорів. Вишивка по прямій лінії. 
   Практична робота. Вишивання художніх мініатюр за схемами. 
 
 9. Виконання виставочних робіт (40 год.) 
   Практична робота. Плетіння кольє за власними схемами. Складання 
орнаментів до ланцюжків технікою «мозаїка». Вишивання візерунка на 
тканині з рослинним орнаментом. 
 
10. Залікове заняття (2 год.) 
   Підведення підсумків. Виставка кращих робіт ( 2 год.)  
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ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
 
Засвоївши програмовий матеріал, вихованці повинні знати: 
- основи кольорознавства, композиції та види орнаментів; 
- основні прийоми плетіння; 
- прийоми складання орнаментів; 
- особливості вишивки у бісероплетінні; 
- способи виготовлення писанок із використанням рубки та бісеру; 
- особливості нанизування бісеру за французькою технікою. 
 
Вихованці повинні вміти: 
- самостійно складати схеми; 
- нанизувати бісер різними способами; 
- виготовляти квіти з бісеру; 
- складати композиції з бісеру; 
- оздоблювати бісером писанки; 
- читати схеми візерунків; 
- вишивати бісером; 
- виготовляти писанки з використанням рубки та бісеру; 
- виготовляти вироби за французькою технікою; 
- самостійно підбирати кольори для виробу, композиції; 
- оздоблювати різноманітні вироби бісерною вишивкою. 
 
Вихованці мають набути досвід: 
-   самостійно розробляти композицію виробів із бісеру; 
-   добирати кольори та складати орнамент; 
-   основні способи виготовлення прикрас із бісеру. 
 

Важливим досягненням 2-го року навчання (основного рівня) є розвиток 
фантазії, пам’яті, естетичного смаку, уваги, творчого  мислення, виховання у 
дітей любові до роботи, почуття взаємодопомоги. 
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