УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА
КИЄВА

ПОГОДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання науковометодичної ради Центру
позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва

Протокол засідання науково-методичної
ради управління освіти, молоді та
спорту Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації

27 серпня 2019 року № 1

29 серпня 2019 року № 1

Навчальна програма з позашкільної освіти
художньо - естетичного напряму
«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА БІСЕРОПЛЕТІННЯ»
4 роки навчання
Укладач:
Вікол С.О.

Адаптовано до типової навчальної програми з позашкільної освіти художньо естетичного напряму «НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА БІСЕРОПЛЕТІННЯ»
Автори: М.Д. Головань, В.П. Мельник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
(лист від 08.04.2016 р., № 1/11-4658)

7

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА БІСЕРОПЛЕТІННЯ
Початковий, основний та вищий рівні
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У сучасних умовах бісероплетіння є надзвичайно популярним видом
декоративно-ужиткового мистецтва, який активно відроджується і
розвивається. Заняття бісероплетінням є не тільки бажаним, але корисним і
важливим у всебічному розвитку дітей.
Метою навчальної програми є формування компетентностей
особистості у процесі опануваннябісероплетіння.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальна – основні поняття та знання, які стосуються
бісероплетіння;
практична – оволодіння уміннями та навичками виготовлення виробів з
бісеру у вивчених техніках;
творча – розвиток творчих здібностей, просторової уяви та фантазії,
формування естетичних смаків вихованців;
соціальна – виховання дбайливого і шанобливого ставлення до
народних традицій, популяризація бісероплетіння.
Навчальна програма з бісероплетіння художньо
-естетичного напряму
декоративно-ужиткового профілю позашкільної освіти розрахована на дітей
віком від 7 років.
Програмою передбачено навчання дітей у групах початкового,
основного та вищого рівнів. На опрацювання матеріалу відводитьсятака
кількість годин:
початковий рівень
– 213год. (6 год. на тиждень);
основний рівень
– 216 год. (6 год.на тиждень);
вищий рівень– 216 год. (6 год.на тиждень).
Зміст програми інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства,
креслення, трудового навчання, образотворчого мистецтва.
Основним матеріалом для гурткової роботи є бісер та його різновиди.
Залежно від рівня підготовки та року навчання ще можуть
використовуватися лелітки, кабошони з натурального та штучного каміння
тощо.
Вивчаючи ази бісероплетіння, опановуючи різні техніки та прийоми
роботи, вихованці вчаться визначати якість бісеру, правильно підбирати його
розміри відповідно до техніки виготовлення та призначення майбутнього
виробу. Необхідно пам’ ятати, що від якості матеріалу залежатиме естетичний
вигляд робіт гуртківців, а доброякісна, акуратна робота є великим стимулом
у досягненні вершин творчості. На заняттях особливу увагу слід приділяти
вивченню й дотриманню правил техніки безпеки, правильному поводженню
з ріжучим інструментом та голками.

У гуртку вихованці оволодівають різноманітними техніками
бісероплетіння: нанизуванням, плетінням, наклеюванням, декоруванням,
обвиванням, викладкою, вишивкою та ткацтвом, вивчають основні закони
композиції та кольорознавства, історію бісероплетіння й новітні тенденції у
виготовленні сучасних прикрас.
Програма початкового рівня розрахована на однорічне навчання, під
час якого діти мають засвоїти ази мистецтва бісероплетіння. Навчання
доцільно розпочинати з найпростіших технік бісероплетіння: паралельного
плетіння, а також плетіння петельками та дугами; навчання низання бісером з
найпростіших силянок: хрестиком, ліхтариком, решітками. Техніки
виконання поступово ускладнюються. Початковий рівень передбачає
навчання гуртківців користуванню схемами для бісероплетіння; вони
опановують самостійну розробку схем і використання їх на практиці.
Програма основного рівня передбачає поглиблене вивчення
теоретичних основ і послідовне опанування вихованцями різноманітних
технік бісероплетіння. Вона націлена на формування вмінь і навичок,
реалізацію творчої діяльності через виконання робіт, художньо-естетичне
пізнання світу, індивідуальний підхід до роботи, сприйняття прекрасного в
художньому образі та народному ремеслі.
Програма основного рівня розрахована на 2 роки навчання, що дає
дітям змогу набути майстерності у виготовленні виробів із бісеру. Ця
програма складена для гуртківців, які пройшли початковий рівень навчання
за відповідною програмою, а також для дітей середнього шкільного віку, які
самостійно займалися бісерним рукоділлям і хочу ть вдосконалити свої
навички та навчитися новим технікам. Програмою першого року навчання
передбачено вивчення таких технік: дугове плетіння бісером, кругове
об’ ємне плетіння, декоративна вишивка бісером, мозаїка, обмотка бісером.
На другому році навчання діти вивчають вишивання бісером
(іконовишивання ), наклеювання, косе мозаїчне бісероплетіння, стародавнє
силяння, ткацтво, об’ ємне бісероплетіння.
Вдалим поєднанням кольорів, стилів, технік і бездоганним
професійним виконанням звичайну річ можна перетворити на витвір
мистецтва. Тому завданням педагога є не тільки передати уміння та навички
бісероплетіння, але й навчити гуртківців розуміти красу, зміст, естетичну
насолоду довершеності й досконалості мистецького твору.
Основним джерелом навчального матеріалу є твори народного
мистецтва: стародавні вишивки бісером, давні колоритні українські жіночі та
чоловічі прикраси (ґердани, силянки, кризи, комірці, крученики тощо).
Метою основного рівня програми є не лише реалізація навчального
плану, але й відродження та вдосконалення технік бісероплетіння.
Програма вищого рівня навчання дає можливість якнайкраще
розвинути художні здібності та творче мислення дітей і задовольнити їхню
потребу в самореалізації, підвищити зацікавленість декоративним
мистецтвом і покращити трудові навики. Вона розрахована на гуртківців, які
мають бажання продовжити навчання в гуртку з подальшою професійно-

мистецькою орієнтацією.
Програмою вищого рівня передбачено вивчення основ художньої
викладки бісером та основ композиції, вишивки по вільному контуру та
вишивки бісером рушників, декорування бісером писанок, фантазійне
бісероплетіння. Із гуртківцями, які навчаються за програмою вищого рівня
навчання, доцільно проводити індивідуальні заняття, щоб вдосконалити їхню
майстерність. У навчальному процесі особливу увагу спрямовують на
формування культурного й естетичного світогляду вихованців, вивчення
народних звичаїв та обрядів, виховання шанобливого ставлення до духовних
надбань українського народу та його мистецьких цінностей.
Для розширення сві тогляду вихованців проводяться екскурсії в музеї,
на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами
бісероплетіння, а також дитячі ранки, родинні свята, пізнавально –ігрові
програми, конкурси тощо.
Протягом кожного навчального року з дітьми прово
дяться бесіди з
історії України, українського декоративно-ужиткового мистецтва і, зокрема,
бісероплетіння, бесіди про культуру й традиції наших предків, перспективи
розвитк у сучасного декоративно- ужиткового мистецтва.
За даною програмою можуть проводитись заняття в групах
індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про
порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних
навчальних закладах.
Програма є орієнтовною. Відповідно до організаційно-педагогічних
умов гуртка, групи, творчого об’єднання, можуть бути внесені зміни.

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Початковий рівень
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
Кількість годин
Розділ, тема
теоретичних практичних
Вступ
3
–
Історія виникнення
9
–
бісероплетіння
Основи бісероплетіння
6
9
Паралельне плетіння
9
21
Плетіння петельками
6
18
Плетіння дугами
9
18
Основи композиції
6
9
Найпростіші силянки
6
18
Сувеніри з бісеру
9
18
Прикраси з бісеру
9
15
Екскурсії, конкурси, свята,
–
12
виставки
Підсумок
3
–
Разом
75
138

усього
3
9
15
30
24
27
15
24
27
24
12
3
213

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила
поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти
та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць.
2. Історія виникнення бісероплетіння (9 год.)
Походження бісеру, його виробництво та застосування. Класифікація
виробів з бісеру, види бісерних прикрас, які будуть виготовлятися протягом
першого року навчання тощо.
3. Основи бісероплетіння (15 год.)
Техніки низання бісером. Особливості плетіння на твердій основі (на
дроті).
Практична частина. Навчальні вправи.
4. Паралельне плетіння (30 год.)
Особливості паралельного плетіння бісером. Схематичні особливості
паралельного плетіння. Виховна година: «Звичаї –неписані закони».
Практична частина. Замальовки схем для паралельного плетіння.
Поєднання кольорів при створенні схем. Виконання пелюсток квітів
технікою паралельного плетіння. Виконання листочків, з ’ єднання квітки,
обмотка стебла. Особливості паралельного плетіння виробів на жилці.
Виконання іграшок: мишки, крокодильчика, павучка тощо. Фантазійне
плетіння індивідуальних іграшок.
5. Плетіння петельками (24 год.)
Особливості плетіння петельками. Особливості в иготовлення
мініатюрних дерев з бісеру.
Практична частина. Виготовлення гілочок. Оформлення крони.
Викінчення деревця (ялинки тощо) з бісеру. Оформлення виробу.
6. Плетіння дугами (27 год.)
Особливості плетіння дугами. Виховна година до дня Стрітення
«Стрітенська свіча».
Практична частина. Виконання дуговим плетінням квітів (нарцис,
тюльпан, пролісок, примула тощо).
7. Основи композиції (15 год.)
Основи композиції. Композиційний центр. Компонування на площині.
Виховна година: «Тарас Шевченко – поет і художник».
Практична частина.
Створення букетів із виплетених квітів.
Оформлення картин із бісеру.

8. Найпростіші силянки (24 год.)
Технологія виготовлення силянок. Особливості бісероплетіння голкою.
Практична частина. Кольорове вирішення силянок . Виготовлення
силянок: хрестик, ліхтарик. Оформлення, пришивання застібки.
9. Сувеніри з бісеру (27 год.)
Писанка – Великодній сувенір. Призначення сувенірів. Особливості
виконання ажурної сіточки. Виховна година: «Великий піст», «Страстний
тиждень».
Практична частина. Виконання сіточки: ромбик, ліхтарик. Виконання
ажурної сіточки для виготовлення писанки з бісеру. Викінчення сіточки на
дерев’яній заготовці писанки. Викінчення писанки.
10. Прикраси з бісеру (24 год.)
Способи виконання сучасних прикрас. Різнотипне поєднання бісеру та
намиста у сучасних прикрасах. Виховна година до Дня матері.
Практична частина. Виготовлення святкової прикраси. Використання
та збереження прикрас із бісеру.
11. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (12 год.)
Екскурсії, участь у виставках, конкурсах, святах. Відвідування
краєзнавчих, природничих та історичних музеїв.
12. Підсумок (3 год.)
Підведення підсумків.

Основний рівень, перший рік навчання
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
Кількість годин
з/п
Розділ, тема
теоретичних практичних усього
1. Вступ
3
–
3
2. Особливості видів бісероплетіння
9
15
24
3. Кругове плетіння
6
15
21
4. Композиція
9
15
24
5. Об’ємне паралельне плетіння
21
33
54
6
18
24
6. Сучасні бісерні прикраси
7. Конкурси, свята, виставки
–
63
63
3
–
3
8. Підсумок
Разом

57

159

216

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила
поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти
та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць.
2. Особливості видів бісероплетіння (24год.)
Дугове плетіння. Пластика і форма дугового бісероплетіння.
Особливості багатопелюсткового з ’ єднання квітів (троянди, жоржини тощо).
Мова та символіка квітів. Виховна година: «Земля – наш спільний дім» (про
збереження та шанобливе ставлення до природи й довкілля).
Практична частина. Виготовлення фрагментів і деталей квіткових
композицій дуговим плетінням. Заняття на природі. Замальовування
природних форм квітів. Розробка схем для виготовлення квітів (троянд,
жоржин тощо) з бісеру. Виготовлення пелюсток для квітів. Виготовлення
листя та бутонів для квітів. З ’єднання листя та бутонів з гілочкою. Обмотка
квіткових гілочок.
3. Кругове плетіння (21 год.)
Методи бісероплетінн я для виготовлення об’ ємних форм. Кругове
плетіння. Особливості виготовлення гілки винограду. Особливості
виготовлення об ’ ємних форм фруктів та овочів. Вимоги до якості виконання
виробів об’ ємних форм. Виховна година «Дорога до милосердя».
Практична частина. Виготовлення виноградини технікою кругового
бісероплетіння. З’ єднання виноградного грона. Виготовлення листя та лози.
Оформлення гілки винограду. Виготовлення яблука, груші, помідора, огірка
тощо. Виготовлення листочків і стебел.

4. Композиція (24 год.)
Об’ єм і простір у композиції при створенні натюрморту.
Практична частина. Створення композиції із виготовлених предметів.
Оформлення квіткових композицій. Компонування натюрмортів із фруктами.
5. Об’ємне паралельне плетіння (54 год.)
Об’ємні бісерні іграшки. Читання схем, навики створення власних схем,
використовується додаткового каркасу, щоб надати виробам необхідної
міцності. Особливості об’ємного плетіння.
Виховна година “Великий день в історії людства”, про важливість
Великоднього свята.
Практична частина. Створення індивідуальних схем та виготовлення
по цим схемам тварин та птахів із бісеру. Фігурки великодніх тваринок та
птахів.
6. Сучасні бісерні прикраси (24год.)
Традиційні й сучасні бісерні прикраси. Техніка обвивання. Техніка
мозаїчного полотна. Особливості застосування мозаїки при виготовленні
прикрас.
Практична частина. Виготовлення шийної прикраси і чохла для
мобільного телефона технікою «бісерна сіточка».
Виготовлення бахроми до гаманця з бісеру. Виготовлення ланцюжка й
застібки для прикраси.
7. Конкурси, свята, виставки (63 год.)
Екскурсії, участь у виставках, конкурсах, святах. Відвідування
краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічі з народними
майстрами.
8. Підсумок (3 год.)
Підведення підсумків.

Основний рівень, другий рік навчання
НАВЧАЛЬНО- ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
Кількість годин
з/п
Розділ, тема
теоретичних практичних
1. Вступ
3
–
2. Особливості видів
6
15
бісероплетіння
3. Композиція
6
12
4. Вишивка бісером
9
24
5. Народні бісерні прикраси
6
18
6. Ткацтво бісером
6
12
7. Сувеніри з бісеру
6
15
8. Об’ ємні бісерні прикраси
6
15
9. Екскурсії, конкурси, свята,
–
51
виставки
10. Підсумок
3
–
Разом
51
162

усього
3
21
18
33
24
18
21
21
51
3
213

ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила
поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти
та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць.
2. Особливості видів бісероплетіння(21 год.)
Косе бісероплетіння. Особливості плетіння жилкою. Особливості
з’ єднання квітки.
Практична частина. Виконання пелюсток квітів технікою косого
плетіння. Виконання листя. Обмотка стебла.
3. Композиція (18 год.)
Стилізація природних елементів. Стилізація та індивідуальне створення
композиції. Колір у композиції. Об ’ єднання елементів композиції.
Особливості викінчення та оформлення композиції виготовлених із бісеру
квітів, дерев, сувенірів.
Практична частина. Виконання композиції з квітів, дерева та інших
виробів за задумом вихованців.
4. Вишивка бісером (33 год.)
Походження та призначення ікони. Особливості вишивання ікон
бісером. Особливості підбору кольорів при вишиванні ікони. Орнаментальне
вишивання ікони. Особливості виконання дрібних деталей.
Практична частина. Індивідуальний вибір ікони для вишивання.
Підбір матеріалів та кольорів для обраної ікони. Перенесення образу на
основу. Вишивання ікони бісером. Виконання фрагментів орнаменту одягу в
іконі. Фонове вирішення в іконі. Вишивання контурів. Вишивка сяйва й
корони. Оформлення виробу і збереження вишитих ікон.

5. Народні бісерні прикраси (24 год.)
Українські бісерні прикраси: «Чарівні візерунки давнини».
Класифікація народних прикрас з бісеру. Техніки виготовлення народних
прикрас. Силяння решіткою. Орнаментика й колорит прикрас. Регіональні
особливості прикрас.
Практична частина. Замальовки ескізів народних прикрас. Виконання
силянки. Виготовлення застібки для прикрас.
6. Ткацтво бісером (18 год.)
Технологічні особливості ткання бісером. Інструменти та обладнання
для виготовлення тканих прикрас.Призначення тканих верстатів. Схематичні
особливості тканих виробів.
Практична частина. Створення схеми власного імені. Ткання
прикраси «Іменний браслет». З’ єднання частин тканого виробу.
7. Сувеніри з бісеру (21 год.)
Писанка як сувенір до Великодня. Технологія клеєння бісеру. Ткані
писанки. Особливості виготовлення силяних ажурних писанок.
Практична частина. Виконання клеєної писанки бісером на дерев’яній
заготовці. Виконання ажурної писанки. Виплетіння верхівок. Виготовлення
тканої писанки.
8. Об’ємні бісерні прикраси (21год.)
Особливості виконання об’ ємних прикрас. Виконання круглої
плетінки. Виконання квадратної плетінки. Кольорове вирішення та
різнотипне поєднання бісеру в об’ємному плетінні.
Практичн а частина. Виготовлення браслета технікою квадратного
плетіння. Виготовлення застібки. Виготовлення прикраси «Спіраль»
технікою кругового плетення.
9. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (51 год.)
Екскурсії, участь у виставках, конкурсах, святах. Відвіду вання
краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічі з народними
майстрами.
10. Підсумок (3 год.)
Підведення підсумків.

Вищий рівень, перший та наступні роки навчання
НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
Кількість годин
з/п
Розділ, тема
теоретичних практичних усього
1. Вступ
3
–
3
2. Основи художньої викладки
6
12
18
бісером
3. Основи композиції
3
9
12
4. Художня вишивка
3
29
32
5. Вишивка по вільному контуру
6
9
15
6. Вишивка рушників бісером
3
12
15
7. Декорування писанок
3
18
21
8. Фантазійне бісероплетіння
6
18
24
9. Індивідуальна робота
–
39
39
10. Екскурсії, конкурси, свята,
–
34
34
виставки
11. Підсумок
3
–
3
Разом
36
180
216
ЗМІСТ ПРОГРАМИ
1. Вступ (3 год.)
Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік.Правила
поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти
та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць.
2. Основи художньої викладки бісером (18 год.)
Художня викладка бісерної мозаїки. Інструменти та матеріали.
Практична частина. Розробка схем за допомогою комп’ ютерної
програми «Вишивка». Схематичне копіювання фотографії І.Я. Франка та
бісерний підбір колірної гами для виконання художньої викладки.
Виготовлення портрета «І.Я. Франко» технікою художньої викладки біс ером.
Оформлення портрета.
3. Основи композиції (12 год.)
Абстракція в композиції. Замальовки абстрактних композицій.
Практична частина. Індивідуальна розробка композиції на теми:
«Пори року», «Зимові свята» тощо. Вирішення композиції у кольорі для
подальшого виконання її бісером.

4. Художня вишивка бісером ( 32 год.)
Вишивка бісером. Типи тканин для вишивання.
Практична частина. Вишивка бісером малих і великих літер алфавіту.
Підбір тканини, обметування та підготовка до виконання комплексної
роботи. Вишивання панно (за задумом вихованців). Обрамлення.
5. Вишивка бісером по вільному контуру (15 год.)
Особливості вишивання бісером по вільному контуру та її переваги.
Способи пришивання бісеру.
Практична частина. Виконання технік «стовпчик» і «петельки».
Підг отовка матеріалів (натягування тканини на основу– підрамник, п’ яльця,
підбір бісеру) для вишивання по вільному контуру створених абстрактних
композицій. Перенесення через кальку на тканину рисунків власних
композицій за індивідуальними темами. Виконання індивідуальних
практичних робіт, вишивка композицій бісером. Декорування вишивки
камінцями, лелітками та іншими матеріалами. Оформлення готової роботи.
6. Вишивання рушників бісером (15 год.)
Рушник – ужиткова та ритуальна прикраса. Типи й призначення
рушників. Традиційні та сучасні рушники. Виховна година «В очікуванні
Великодня» про особливості християнського постування. Пасхальний
рушник, його орнаментальні та сюжетні особливості.
Практична частина. Підбір орнаменту для виконання пасхального
рушничка методом вишивки бісером на полотні. Виготовлення викрійки,
обметування країв полотна. Виконання рушничка технікою художньої
вишивки. Вишивання центральної сюжетної частини пасхального рушничка.
Викінчення країв рушничка, виготовлення бісерних торочок.
7. Декорування писанок (21 год.)
Тематичні писанки. Тенденції у виготовленні українських писанок.
Практична частина. Виготовлення сюжетної писанки «Герб України».
Підготовка заготовки (обтягування полотном) для виготовлення писанки.
Вишивка герба бісером за хрестиковою схемою, вишивка фону. Обробка шва
бісером.
8. Фантазійне бісероплетіння (24 год.)
бісерних
прикрас
в
Особливості
виготовлення
сучасних
етнографічному стилі. Пояси та способи їх виготовлення з бісеру.
Практична частина. Виготовлення сучасного пояса на основі схем
народних силянок. Вибір узору, підбір матеріалів. Виконання бісером пояса в
етно-стилі. Виконання основних складових пояса. Завершення виготовлення
пояса, виготовлення зав ’ язок.
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9. Індивідуальна робота (39 год.)
Визначення пріоритетів індивідуальної роботи. Робота з обдарованими
дітьми та підлітками. Консультаційні індивідуальні заняття. Індивідуальне
композиційне вирішення робіт. Виготовлення індивідуальних творчих робіт
учнів за їх власним задумом. Втілення інноваційних задумів при
виготовленні творчих композицій. Виготовлення та оформлення конкурсних
робіт. Пошукова краєзнавча робота з мистецтва бісероплетіння.
10. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (34 год.)
Екскурсії, участь у виставках, конкурсах, святах. Відвідування
краєзнавчих, природничих та історичних музеїв. Зустрічі з народними
майстрами.
11. Підсумок (3 год.)
Підведення підсумків.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вихованці мають знати:
– походження бісеру, його виробництво та застосування;
– техніку низання бісеру;
– орнаменти давніх вишивок;
– особливості видів плетіння бісером;
– основи композиції;
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– технологію виготовлення силянок;
– способи виконання прикрас із бісеру;
– методи бісероплетіння для об’ємних форм;
– особливості в декоруванні бісером предметів ужитку;
– визначення об’ єму й простору в композиції;
– правила вишивання, добору матеріалів та інструментів для
вишивання ікони;
– способи виготовлення народних прикрас та сувенірів;
– прийоми художньої викладки бісерної мозаїки;
– технологію та прийоми художньої вишивки бісером;
– види традиційних і сучасних рушників.

Вихованці мають уміти:
– на практиці застосовувати техніки низання бісером;
– створювати схеми для плетіння;
– виконувати плетіння бісером;
– робити прикраси із бісеру;
– оформлювати картини із бісеру;
– виготовляти силянки;
– створювати композиції з виготовлених предметів;
– виготовляти фрагментиі деталі квіткових композицій;
– виконувати вироби у техніці мозаїчного плетіння;
– створювати сучасні бісерні прикраси;
– вишивати ікону бісером;
– вміти натягувати нитки основи на ткацький верстат та
використовувати різноманітні орнаменти вишивки для виготовлення
тканих ґерданів;
– виконувати об’ ємні прикраси;
– виготовляти вироби технікою квадратного й кругового плетіння;
– вишивати по вільному контуру;
– вишивати рушники бісером;
– виготовляти сюжетні писанки;
– декорувати писанки;
– виготовляти сучасні бісерні прикраси в етнографічному стилі.
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
1
1
1
2
3
4
5
6
7

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Основне обладнання
Матеріали

Бісер різного розміру
Набір стеклярусу
Набір ниток № 80–100
Набір капронових ниток № 80
Моток леса
Калька під олівець
Клей ПВА
Верстати
Верстат для ткацтва бісером настільний (100 мм х 500
мм)
Пристосування
Інструменти
Набір рамок
Голка для бісеру
Голка звичайна
Наперсток
Ножиці побутові
Лінійка дерев’ яна 300 мм
Лекало
Пензлик

Кількість
400 г
200 г
10 шт.
10 шт.
10 шт.
2 рул.
10 шт.
20 шт.
20 шт.
40 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
20 шт.
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1
2
3
4
1

Таблиці, плакати

Види плетіння
Вишивка бісером
Плетіння бісером
Правила техніки безпеки
Картки для індивідуальної роботи
Схеми плетіння виробів із бісеру

1 компл.
1 компл.
1 компл.
1 компл.
20 шт.
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