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Пояснювальна записка 

 
Одним із головних завдань позашкільної освіти, визначених Законом 

України «Про позашкільну освіту», є розвиток та підтримка здібних, 

обдарованих і талановитих вихованців, розвиток творчого нестандартного, 

просторового мислення, та застосування його у практичній діяльності. І чим 

раніше діти будуть залучені до цього процесу, тим легше вони в подальшому 

будуть стверджуватися як особистості, проявляти творчий індивідуальний 

потенціал. 

Флористика – один із сучасних напрямів декоративно-ужиткового 

мистецтва. Це виготовлення композицій із рослинного матеріалу, 

комбінування висушених рослин і соломи методом аплікації. Саме мистецтво 

флористики дозволяє розвинути просторову уяву, відчуття кольору, 

естетичний смак, фантазію та креативність дитини. Тому, розробка даної 

програми є актуальною. 

Наукова новизна визначається реальною оцінкою потреб вихованців в 

умовах сучасного розвитку суспільства, а саме: введення новітніх технологій 

обробки природного матеріалу та комп’ютерної графіки, як спосіб створення 

і опрацювання графічних зображень. 

Навчальна програма реалізується у гуртках художньо-естетичного 

напряму та спрямована на вихованців віком від 7 до 16 років. 

Метою програми є формування ключових компетентностей всебічно 

розвиненої особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва.  

Реалізуючи програмне забезпечення, педагог здійснює реалізацію 

компетентнісного підходу, зокрема: 

пізнавальної компетентності, спрямованої на  оволодіння вихованцями 

знаннями про природний матеріал, його властивості, способи заготівлі, 

обробки та зберігання, знаннями з історії виникнення й розвитку 

декоративно-ужиткового мистецтва; звичаїв та обрядів українського народу; 

ознайомлення з графічною грамотою; 

практичної компетентності, спрямованої на формування практичних 

умінь і навичок роботи з природним матеріалом, папером, картоном, 

інструментами, обладнанням; розвиток умінь застосовувати отримані знання 

з мистецтва флористики на практиці, під час участі у виставках-презентаціях, 

конкурсах;  

творчої компетентності, спрямованої на формування у вихованців 

стійкого інтересу до художньої творчості, потребі у творчій самореалізації та 

в духовному самовдосконаленні; забезпечення розвитку просторового, 



логічного та креативного мислення, уяви й фантазії, індивідуального стилю 

роботи; 

соціальної компетентності, спрямованої на розвиток у гуртківців 

позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість, 

самостійність, відповідальність за результат власної діяльності; сприяння 

вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної 

культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних 

традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному 

самовизначенню. 

Компетентнісний підхід підкреслює поєднання й практичну реалізацію 

знань, умінь і навичок, досвіду, культури вихованців. У своїй роботі педагог 

застосовує різноманітні методи й методичні прийоми, як традиційні (бесіду, 

розповідь, демонстрацію засобів наочного навчання, спостереження), так й 

інноваційні (порівняльний аналіз, моделювання кінцевого очікуваного 

результату, ігровий метод, метод проблемних ситуацій, дослідження, 

дискусію, колективну творчу діяльність, мозковий штурм), а також 

педагогічні технології: співробітництва, створення ситуації успіху, 

колективного творчого виховання. 

Програма розрахована на навчання у гуртках початкового, основного та 

вищого рівнів, для учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку. 

Кількісний склад навчальної групи становить 10-15 осіб. 

Навчальна програма передбачає 5 років навчання: 

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень), 1-й рік навчання; 

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання; 

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання; 

вищий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 1-й рік навчання; 

вищий рівень – 216 год. (6 год. на тиждень), 2-й рік навчання. 

На початковому рівні застосовується групова форма навчання 

(теоретичні й практичні заняття, бесіди, розповіді, ігри, конкурси, змагання, 

екскурсії). Слід приділити значну увагу оволодінню навичками акуратності 

під час вирізування, точному складанню паперу, розвитку дрібної моторики 

та логічному мисленню, знайомству з рослинним світом під час екскурсій. 

На основному рівні навчання застосовуються колективні, групові та 

індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття (дослідження, 

лабораторні  та графічні роботи, розробка і виконання самостійних творчих 

робіт за власним задумом і уявою), опрацювання літературних джерел, 

підготовка доповідей, рефератів з питань розвитку народного мистецтва 

свого регіону, участь у конкурсах, виставках, екскурсіях по історичним 

місцям рідного краю.  



На вищому рівні навчання застосовуються колективні, групові, 

індивідуальні форми роботи: теоретичні й практичні заняття, виготовлення 

робіт за власним задумом та уявою, створення  комп’ютерних графічних 

зображень, використовуючи різні види системи опрацювання. Вихованці 

повинні мати можливість проявити свої творчі здібності при вивченні кожної 

теми, виготовленні виробів у різних техніках із застосуванням сучасних 

стилів та основних прийомів роботи; перевагу слід  надавати креативним 

ідеям та новітнім технологіям обробки природного матеріалу, що дасть 

можливість в майбутньому реалізувати себе як творця. Гуртківці приймають 

участь у всеукраїнських, міжнародних, обласних конкурсах, фестивалях, 

звітах, майстер-класах, працюють із науковою літературою в бібліотеках. 

В основу програми покладені принципи від простого до складного, від 

елементарних вправ до складної композиції, науковості, доступності, єдності 

виховання і навчання. Теоретичні заняття чергуються із практичною 

роботою, якій надається значна перевага.  

Робота за програмою дає можливість реалізувати потреби в самоосвіті, 

самовихованні й самореалізації гуртківців, сприяє їх духовному розвитку. 

Після кожного розділу пропонується проводити тренінги  для розвитку 

креативності, творчого мислення, здібностей, уяви та гнучкості мислення.  

Навчальна програма розроблена на основі досвіду керівника гуртка та 

побудована концентричним способом з поєднанням блочного. 

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 (наказ Міністерства освіти і науки №1123 

від 10.12.2008 р). 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка може внести 

до програми певні зміни, враховуючи бажання вихованців чи на свій розсуд, 

які не повинні впливати на загальний зміст навчальної програми та кількість 

навчальних годин. Незмінними мають залишатися мета, завдання і 

прогнозований результат освітньої діяльності. 



Початковий рівень 

Навчально-тематичний план 
  

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 2 - 2 

Флористика – вид декоративно-

ужиткового мистецтва 
1 1 2 

Матеріали та інструменти для роботи 1 1 2 

Розділ 1. Папір. Робота з папером та 

картоном 
10 40 50 

1.1. 1.1. Папір. Історія виникнення паперу. 

Найпоширеніші традиційні вироби з 

паперу 

1 3 4 

1.2. Поняття про орнамент 1 5 6 

1.3. Поняття про аплікацію  4 10 14 

1.4. Виготовлення виробів із паперу  

без приладдя 1 5 6 

1.5. Виготовлення виробів із паперу 

методом складання 
3 17 20 

Розділ 2. Робота з рослинним 

матеріалом 
12 68 80 

2.1.Рослинний матеріал для 

виготовлення аплікації 
2 6 8 

2.2. Заготівля, обробка та зберігання 

рослинного матеріалу 
2 6 8 

2.3. Виготовлення аплікації з 

рослинного матеріалу (засушені квіти, 

листя, стебла та ін.) за зразком  

2 10 12 

2.4. Виготовлення аплікації з 

рослинного матеріалу (засушені квіти, 

листя, стебла та ін.) за власним  ескізом 

2 18 20 

2.5. Виготовлення аплікації із соломи за 

зразком 
2 10 12 

2.6. Виготовлення аплікації із соломи  

за власним ескізом 
2 18 20 



Виставки, свята, екскурсії 
1 5 6 

Підсумкове заняття 
2 - 2 

Разом 29 115 144 

 

Зміст програми 
Вступ (2 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Мета та зміст роботи 

гуртка (ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи). Правила 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація робочого місця. Виготовлення простих 

виробів із паперу на вільну тему з метою перевірки рівня підготовки дітей. 

Флористика – вид декоративно-ужиткового мистецтва (2 год.) 

Теоретична частина. Флористика – один із сучасних напрямків 

декоративно-ужиткового мистецтва. Історія виникнення та розвитку 

флористики. Місце флористики в різних країнах світу. Види флористики. 

Практична частина. Перегляд дитячих робіт із природного матеріалу 

(засушені рослини, солома), паперу. 

Матеріали та інструменти для роботи (2год.) 

Теоретична частина. Рослинний матеріал та інструменти для роботи в 

гуртку. Папір, картон, клей ПВА для роботи. Інструменти, види інструментів, 

їх призначення. Правила користування інструментами та електричними 

приладами. 

Практична частина. Правила техніки безпеки з колючими, ріжучими 

інструментами. Правила користування електричною праскою. Перша 

допомога при ураженні електричним струмом. Навчання прийомам роботи з 

інструментами, матеріалами. 

 

Розділ 1.Папір. Робота з папером та картоном (50 год.) 

1.1. Папір. Історія виникнення паперу. Найпоширеніші 

традиційні вироби з паперу (4 год.) 

Теоретична частина. Папір. Картон. Історія виникнення паперу. Види 

паперу: папір для писання, креслярсько-малювальний, кольоровий папір, 

обгортковий, оббивний, калька, тонкий пофарбований папір. Сорти картону: 

білий, бурий, сірий макулатурний, політурний, гофрований. 



Історія виникнення та розвитку мистецтва виготовлення виробів з 

паперу методом витинанок та орігамі. 

Практична частина. Лабораторна робота з вивчення будови та 

властивостей паперу (картону). Фарбування паперу. Виготовлення 

найпростіших виробів в техніці витинанки та орігамі. Відпрацювання 

прийомів роботи з ножицями. Пробні вправи. 

 

1.2. Поняття про орнамент (6 год.) 

Теоретична частина. Поняття «орнамент». Типи орнаментів. Орнамент 

з квадратиків. Орнамент у крузі. Матеріал для орнаменту. 

Практична частина. Виготовлення орнаменту за зразком у крузі, на 

смужці паперу. Виготовлення орнаменту з окремо заданими елементами. 

Виготовлення орнаменту за власним задумом. Відпрацювання прийомів 

роботи з ножицями. Пробні вправи. 

 

1.3.Поняття про аплікацію (14 год.) 

Теоретична частина. Аплікація – найбільш простий та доступний 

спосіб створення художніх робіт. Види аплікації. Поняття про предметну 

аплікацію. Поняття про сюжетну аплікацію. Поняття про декоративну 

аплікацію. 

Практична частина. Виготовлення предметної аплікації із 

одноколірного паперу за зразком. Виготовлення декоративної аплікації із 

різнокольорового паперу за зразком. Національні орнаменти в декоративній 

аплікації. Виготовлення сюжетної аплікації із різнокольорового паперу за 

зразком. Розробка власного ескізу, виконання замальовок. Виготовлення 

сюжетної аплікації  із різнокольорового паперу за власним ескізом. 

Відпрацювання прийомів роботи з ножицями. Пробні вправи. 

 

1.4.  Виготовлення виробів із паперу без приладдя (6 год.) 

Теоретична частина. Вироби з паперу без допомоги інструментів. 

Спосіб відривання. Матеріали для роботи. Аплікації квітів, фруктів, ягід, 

грибів, птахів, пейзажів тощо. Мозаїка. 

Практична частина. Виготовлення  аплікації без допомоги інструментів 

способом відривання за зразком. Розробка власного ескізу. Виготовлення 

аплікації без допомого інструментів за власним ескізом. Виготовлення квітки 

мозаїкою. 

 

 

 



1.5.  Виготовлення виробів із паперу методом складання (20 год.) 

Теоретична частина. Мистецтво  виготовлення виробів методом 

складання – орігамі. Загальноприйняті умовні знаки та прийоми складання. 

Поняття про базові форми: «Трикутник», «Повітряний змій», «Двері», 

«Млинець», «Будинок», «Водяна бомбочка». Казкові персонажі із паперу 

(тварини, птахи). Казка про метелика, зайчика, ворону, вовка та лисичку.  

Новорічні та Різдвяні фантазії. Виготовлення найпростіших новорічних 

та різдвяних прикрас (ялинка, сніжинка) в техніці паперопластики та орігамі.  

Практична частина. Проведення конкурсу на краще знання базових 

форм і виготовлення виробів із них. Виготовлення моделей казкових 

персонажей із застосуванням різних базових форм (за вибором).  

Тренінг розвитку креативного мислення та творчих здібностей. 

Вправа: «Знайди пару», «Придумай казку з участю улюблених персонажів» 

(на вибір). 

 

Розділ 2. Робота з природним матеріалом (80 год.)  

2.1.Рослинний матеріал для виготовлення аплікації (8 год.) 

Теоретична частина. Види рослинного матеріалу для виготовлення 

аплікації. Солома. Види та властивості. Види листя за стійкістю кольору. 

Інструменти та прилади для роботи. Техніка безпеки при виконанні роботи з 

рослинним матеріалом. 

Практична частина. Перегляд гербарію. Сортування рослинного 

матеріалу. Правила роботи з клеєм. Відпрацювання прийомів роботи з 

інструментами та матеріалами. Вибір теми. Робота над розробкою ескізу 

предметної аплікації. Виготовлення простих аплікацій (із цілого листя чи 

соломи).  

 

2.2. Заготівля, обробка та зберігання рослинного матеріалу (8 год.) 

Теоретична частина. Заготівля рослинного матеріалу. Зберігання 

рослинного матеріалу. Технологія та способи обробки рослинного матеріалу. 

Інструменти для обробки природного матеріалу. 

Практична частина. Виконання практичної роботи з сортування 

рослинного матеріалу. Обробка рослинного матеріалу. Правила користування 

інструментами для обробки рослинного матеріалу. Правила безпеки під час 

користування електричними приладами. 

 

 

 



2.3. Виготовлення аплікації з рослинного матеріалу (засушені квіти, 

листя, стебла та ін.) за зразком (12 год.) 

Теоретична частина. Аплікація. Плоска аплікація. Об’ємна аплікація. 

Рослинний матеріал для виготовлення аплікації. Ескіз. Інструменти та 

матеріали для виготовлення аплікації.  

Практична частина. Вибір ескізу. Вибір рослинного матеріалу для 

виготовлення аплікації. Вибір фону за кольором, фактурою, розмірами. 

Правила безпечної роботи з інструментом та матеріалом під час виконання 

практичної роботи. Послідовність виконання аплікації. Виготовлення 

аплікації з рослинного матеріалу за вибраним зразком. 

 

2.4. Виготовлення аплікації з рослинного матеріалу (засушені квіти, 

листя, стебла та ін.) за власним ескізом (20 год.) 

Теоретична частина. Розробка власного ескізу. Рослинний матеріал для 

виготовлення аплікації. Плоска та об’ємна аплікація. Технологія виконання 

об’ємної аплікації. Виготовлення аплікації з рослинного матеріалу за 

власним ескізом (плоска, об’ємна). 

Практична частина. Вибір рослинного матеріалу для виготовлення 

аплікації. Вибір фону за кольором, фактурою, розмірами. Правила 

користування інструментами та матеріалами під час виконання практичної 

роботи. Виготовлення аплікації з рослинного матеріалу за власним ескізом. 

 

2.5. Виготовлення аплікації із соломи за зразком (12 год.) 

Теоретична частина. Рослинний матеріал для виготовлення аплікації 

(солома). Способи підготовки соломи до роботи (холодний та гарячий). 

Вибір ескізу. Калька – один із видів паперу. Технологія виготовлення 

аплікації із соломи. 

Практична частина. Вибір зразка майбутньої аплікації. Вибір соломи 

для виконання практичної роботи. Підготовка соломи для роботи.(холодний 

та гарячий способи). Вибір напрямку соломи. Вибір кольору соломи. Вибір 

фону для аплікації за фактурою, кольором, розмірами. Техніка безпеки під 

час виконання практичної роботи. Виготовлення аплікації за зразком. 

Оформлення роботи. 

2.6. Виготовлення аплікації із соломи за власним ескізом (20 год.) 

Теоретична частина. Рослинний матеріал для виготовлення аплікації 

(солома). Способи підготовки соломи до роботи (холодний та гарячий). 

Виконання замальовок. Розробка власного ескізу. Калька – один із видів 

паперу. Технологія виготовлення аплікації із соломи. 



Практична частина. Виконання замальовок. Розробка власного ескізу. 

Вибір соломи для виконання практичної роботи. Підготовка соломи для 

роботи.(холодний та гарячий способи). Вибір напрямку соломи. Вибір 

кольору соломи. Вибір фону для аплікації за фактурою, кольором, розміром. 

Техніка безпеки під час виконання практичної роботи. Виготовлення 

аплікації за власним ескізом. Оформлення роботи. 

Тренінг розвитку креативного мислення та творчих здібностей. 

Вправи: «Що спільного між листям рослини та легенями людини», «Десять 

плюс десять», «Придумай назви своїм творчим роботам».  

Виставки, свята, екскурсії (6 год.) 

Теоретичне частина. Підготовча робота до проведення екскурсій. 

Правила організації, проведення та участі у святах, виставках, конкурсах. 

Практична частина. Екскурсії до музеїв, по історичним місцям рідного 

міста, на природу, Участь у виставках, конкурсах, фестивалях (міських, 

обласних). Організація та проведення різноманітних масових заходів, свят. 

Підсумкове заняття (2 год.) 

Підведення підсумків роботи за навчальний рік. Обговорення та аналіз 

помилок. Підсумкова виставка творчих робіт вихованців. Відзначення 

кращих гуртківців. Завдання на період літніх канікул. 



Прогнозований результат 
Навчання за програмою забезпечує формування компетентностей: 

- пізнавальної: оволодіння знаннями про історію виникнення паперу, 

картону, властивості природного матеріалу, ескіз та аплікацію, орнамент;  

- практичної: формування практичних умінь і навичок роботи з 

інструментами, матеріалами; дотримання правил безпеки праці з ріжучими та 

колючими інструментами, електроприладами; виготовлення аплікацій із 

природного матеріалу; дотримання чіткості й акуратності в роботі; збирання, 

обробка та зберігання природного матеріалу; 

- творчої: набуття досвіду творчої діяльності, емоційний та 

інтелектуальний розвиток; формування уяви та фантазії дитини; 

- соціальної: розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, 

самостійність, наполегливість. відповідальність за результат власної 

діяльності; сприяння вихованню дбайливого ставлення до надбань світової та 

вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, 

народних традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному 

самовизначенню. 

Вихованці мають знати: 

- історію розвитку українського народного декоративно-ужиткового 

мистецтва; 

- історію виникнення паперу, картону, властивості; 

- найпоширеніші традиційні вироби з паперу в Україні; 

- поняття «орнамент». Типи орнаменту; 

- поняття «аплікація»; 

- види природного матеріалу; 

- властивості природного матеріалу; 

- послідовність виконання аплікації з засушених рослин; 

- послідовність виконання аплікації із соломи. 

Вихованці мають вміти: 

- виготовляти вироби із паперу без приладдя; 

- виготовляти вироби із паперу методом складання; 

- заготовляти природний матеріал; 

- обробляти природний матеріал; 

- зберігати природний матеріал; 

- виготовляти аплікацію за зразком; 

- розробляти простий власний ескіз; 

- виготовляти аплікацію за власним ескізом. 

 

 



Основний рівень, перший рік навчання 

Навчально-тематичний план 

Розділ, тема 

Кількість годин 

теорет

ичних 
практичних усього 

Вступ 1 2 3 

Повторення матеріалу початкового рівня 

навчання 
1 5 6 

Виготовлення найпростіших виробів в 

техніці паперопластики та орігамі  
1 9 10 

Флористика – вид декоративно-ужиткового 

мистецтва.  
1 2 3 

 Розділ 1. Робота із засушеними рослинами 12 51 63 

1.1.Рослинний матеріал для виготовлення 

флористичних робіт 
4 8 12 

1.2.Заготівля та збереження рослинного 

матеріалу 
2 10 12 

1.3.Технологія обробки рослинного 

матеріалу 
2 7 9 

1.4.Основні види та стилі у флористиці 2 7 9 

1.5.Виготовлення аплікації за зразком 2 19 21  

Розділ 2. Робота з соломою 15 48 63 

2.1.Солома. Види та властивості 4 8 12 

2.2.Фарбування та вибілювання соломи 4 8 12 

2.3.Підготовка соломи до роботи 1 8 9 

2.4.Виготовлення аплікації за зразком 4 11 15 

2.5.Виготовлення аплікації      «Улюблена 

казка» 
1 8 9 

2.6.Виготовлення аплікації «Квіти» 1 5 6 

Виконання самостійних робіт   3 36 39 

 Зустрічі з народними майстрами 

декоративно-ужиткового мистецтва 
6 - 6 

Екскурсії. «Вчимо історію рідного краю» 6 - 6 

Свята. Звітні виставки дитячих робіт. 2 13 15 

Підсумкове заняття 2  2 

Разом 50 166 216 

 



Зміст програми 

Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Мета та зміст роботи 

гуртка (ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи). Правила 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація робочого місця. Перегляд літератури, 

листівок, творчих дитячих робіт за минулий рік. Вибір основної теми на 

новий навчальний рік, керуючись переліком головних конкурсів. 

Повторення матеріалу початкового рівня навчання (6 год.) 

Теоретична частина. Папір та картон. Природний матеріал для 

виготовлення аплікації. Схеми найпростіших виробів із паперу. Перегляд 

ескізів аплікації із природного матеріалу. Малюнок – спосіб пізнання 

навколишнього світу. 

Практична частина. Виготовлення виробів із паперу. Виготовлення 

аплікації із природного матеріалу за власним задумом.  

Виготовлення найпростіших виробів в техніці паперопластики та 

орігамі (10 год.) 

Теоретична частина. Паперопластика. Орігамі. Умовні позначення. 

Базові форми, моделі в орігамі. 

Практична частина. Проведення конкурсу на краще знання базових 

форм і виготовлення виробів із них. Виготовлення моделей казкових 

персонажей із застосуванням різних базових форм (за вибором). 

Флористика – вид декоративно-ужиткового мистецтва (3 год.) 

Теоретична частина. Флористика - один із  сучасних напрямків 

декоративно-ужиткового мистецтва. Історія виникнення та розвитку 

флористики. Місце флористики в різних країнах світу. Види флористики. 

Ошибана. 

Практична частина. Перегляд  дитячих робіт із природного матеріалу 

(засушені рослини, солома), паперу. Вибір сюжету для майбутньої роботи 

 

Розділ 1. Робота із засушеними рослинами (63 год.) 

1.1. Рослинний матеріал для виготовлення флористичних робіт 

(12 год.) 

Теоретична частина. Природний матеріал для виготовлення 

флористичних робіт. Кольорова гамма. Тривалість збереження природного 

кольору рослинами. Види рослин для створення декоруючи елементів 

композиції. 

Практична частина. Вибір сюжету. Перегляд та вибір ескізу. Розробка 

власного ескізу. Виконання практичної роботи. 



1.2.Заготівля та збереження рослинного матеріалу (12 год.) 

Теоретична частина. Заготівля рослинного матеріалу. Обладнання та 

засоби для збирання рослин, інструменти. Правила збереження рослинного 

матеріалу. 

Практична частина. Екскурсія в природу з метою збирання рослинного 

матеріалу. Правила поведінки під час проведення екскурсії. Збереження 

рослинного матеріалу. 

 

1.3.Технологія обробки рослинного матеріалу (9 год.) 

Теоретична частина. Технологія обробки рослинного матеріалу. 

Правила сушіння рослинного матеріалу. Способи сушіння рослинного 

матеріалу. 

Практична частина. Сушіння рослинного матеріалу в бурі, у піску, під 

пресом та прасуванням. Виконання практичної роботи. Правила техніки 

безпеки під час використання електричних приладів. 

 

1.4.Основні види та стилі у флористиці (9 год.) 

Теоретична частина. Аплікація (предметна, сюжетна, декоративна). 

Колаж. Стилі виконання флористичного колажу (декоративний, абстрактний, 

вегетативний, лінійно-графічний, пейзажний). 

Практична частина. Виконання предметної аплікації за зразком. 

Виконання предметної аплікації за власним ескізом. Виконання сюжетної 

аплікації за зразком. Виконання сюжетної аплікації за власним ескізом. 

Розробка власного ескізу флористичного колажу (стиль за бажанням). 

 

1.5.Виготовлення аплікації за зразком (21 год.) 

Теоретична частина. Сюжетна аплікація. Технологія виготовлення 

простої сюжетної аплікації. Вибір природного матеріалу. Підготовка 

природного матеріалу до роботи. 

Практична частина. Виконання практичної роботи за зразком. Техніка 

безпеки під час виконання практичної роботи. Вибір основи. Оформлення 

власної роботи. Виставка готових сюжетних аплікацій.  

Тренінг розвитку уяви і гнучкості мислення: Вправа: «Назвати плюси 

(позитивні сторони) і мінуси (негативні сторони) неймовірної фантастичної 

ситуації» (використати власні роботи). Придумати оригінальні назви. 

 

 

 

 



Розділ 2. Робота з соломою (63 год.) 

2.1. Солома. Види та властивості (12 год.) 

Теоретична частина. Солома. Види соломи. Фактура соломи. 

Властивості соломи. 

Практична частина. Виконання практичної роботи. Підготовка соломи 

до роботи, сортування. Виконання простої аплікації за зразком. Правила 

техніки безпеки. 

 

2.2.Фарбування та вибілювання соломи (12 год.) 

Теоретична частина. Фарбування соломи. Барвники (хімічні та 

органічні). Способи фарбування. Вибілювання соломи. Способи вибілювання 

соломи. 

Практична частина. Фарбування соломи. Вибілювання соломи. 

Виконання практичної роботи. Правила техніки безпеки при фарбуванні та 

вибілюванні соломи. Пробна вправа з використанням фарбованої соломи. 

Аплікація з використанням фарбованої та вибіленої соломи. 

 

2.3.Підготовка соломи до роботи (9 год.) 

Теоретична частина. Заготівля соломи. Сушіння та сортування соломи. 

Гарячий та холодний способи підготовки соломи до роботи.  

Практична частина. Прасування соломи. Тонування соломи праскою. 

Сортування соломи. Правила техніки безпеки під час виконання практичної 

роботи. Правила користування електричними приладами. Виконання 

аплікації за зразком. 

 

2.4.Виготовлення аплікації за зразком (15 год.) 

Теоретична частина. Плоска аплікація. Вибір сюжету. Перенесення 

аплікації на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи.  

Практична частина. Вибір кольору соломи. Виконання практичної 

роботи (наклеювання соломи на кальку). Вибір фону. Тонування деталей. 

Оформлення роботи. Правила користування електричними приладами. 

 

2.5.Виготовлення аплікації «Улюблена казка» (9 год.) 

Теоретична частина. Плоска аплікація. Вибір сюжету улюбленої казки. 

Перенесення аплікації на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи.  

Практична частина. Вибір кольору соломи. Виконання практичної 

роботи (наклеювання соломи на кальку). Вибір фону. Тонування деталей. 

Оформлення роботи. Правила користування електричними приладами. 

Техніка безпеки під час виконання практичної роботи. 



2.6. Виготовлення аплікації «Квіти» (6 год.) 

Теоретична частина. Вибір сюжету (добір малюнку). Перенесення 

аплікації на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. 

Практична частина. Вибір кольору соломи. Виконання практичної 

роботи (наклеювання соломи на кальку). Вибір фону. Тонування деталей. 

Оформлення роботи. Правила користування електричними приладами. 

Техніка безпеки під час виконання практичної роботи. Виставка готових 

виробів. Самооцінювання. 

Тренінг розвитку креативного мислення та творчих здібностей. Вправи: 

«А що, якщо…»,«Придумай назви своїм творчим роботам».  

Виконання самостійних робіт  (39 год.) 

Теоретична частина. Вибір сюжету (добір малюнку за бажанням). 

Підготовка до роботи. Перенесення аплікації на кальку. Деталізація. Вибір 

напрямку соломи. Нанесення на фон основних ліній пейзажу. 

Практична частина. Вибір кольору соломи. Підготовка листя до 

роботи. Виконання практичної роботи (наклеювання соломи на кальку, чи 

листя на фон). Вибір фону. Тонування деталей. Оформлення роботи. Правила 

користування електричними приладами. Техніка безпеки під час виконання 

практичної роботи. Виставка готових виробів. Самооцінювання. 

Зустрічі з народними майстрами декоративно-ужиткового 

мистецтва (6 год.) 

Теоретична частина. Знайомство з творами народних майстрів 

декоративно-ужиткового мистецтва рідного краю. Обговорення та 

знайомство з різними техніками. 

Екскурсії. «Вчимо історію рідного краю» (6 год.) 

Теоретична частина. Екскурсії та походи по рідному краю, у музеї на 

виставки. 

 

Свята. Звітні виставки дитячих робіт. (15 год.) 

Теоретична частина. Підготовка до свят, звітних виставок дитячих 

робіт. Написання сценаріїв. 

Практична частина. Організація та проведення свят, виставок, майстер-

класів. 

Підсумкове заняття (2 год.) 

Теоретична частина. Обговорення та  аналіз роботи гуртка. Виставка 

кращих робіт вихованців. Нагородження гуртківців. Завдання на період 

літніх канікул.  

Вправи на розвиток креативності: «Що спільного між канікулами та 

цукерками?». 



Прогнозований результат 
Навчання за програмою забезпечує формування компетентностей: 

- пізнавальної: оволодіння знаннями про історію виникнення та 

розвитку флористики, властивості природного матеріалу, основи 

композиції та кольорознавства, ескіз та аплікацію, візерунок, 

орнамент і техніку його виконання; вимоги до оформлення 

виконаних робіт; 

- практичної: формування практичних умінь і навичок роботи з 

інструментами, матеріалами; дотримання правил безпеки праці з 

ріжучими та колючими інструментами, електроприладами; 

виготовлення аплікацій із природного матеріалу; дотримання 

чіткості й акуратності в роботі; збирання, обробка та зберігання 

природного матеріалу; виготовлення предметних, сюжетних 

аплікацій із природного матеріалу; 

- творчої: набуття досвіду творчої діяльності, емоційний та 

інтелектуальний розвиток; формування уяви та фантазії дитини; 

задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; 

- соціальної: розвиток позитивних якостей особистості: 

працелюбність, самостійність, наполегливість. відповідальність за 

результат власної діяльності; сприяння вихованню дбайливого 

ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних 

та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; 

самореалізації особистості в соціумі; професійному 

самовизначенню. 

Вихованці мають знати: 

- історію розвитку українського народного декоративно-

ужиткового мистецтва; 

- історію виникнення та розвитку флористики; 

- зв'язок мистецтва площинної флористики з іншими видами 

мистецтва; 

- основні поняття та терміни, що застосовуються у флористиці; 

- типи орнаменту; 

- види аплікації; 

- розмаїтість природного (рослинного) матеріалу; 

- властивості природного (рослинного) матеріалу; 

- послідовність виконання аплікації з рослинного матеріалу; 

- види соломи; 

- властивості соломи; 

- послідовність виконання аплікації із соломи; 



- варіанти естетичного оформлення виробів. 

 

Вихованці мають вміти:  

- організовувати своє робоче місце; 

- заготовляти природний матеріал; 

- обробляти природний матеріал; 

- зберігати природний матеріал; 

- готувати солому для роботи; 

- виконувати деталізацію; 

- переносити деталі на кальку; 

- фарбувати солому; 

- вибілювати солому; 

- відтінювати солому; 

- підбирати фон; 

- оформляти готову роботу  

 

 



Основний рівень, другий рік навчання 

Навчально-тематичний план 
 

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 1 2 3 

Повторення матеріалу першого року 

навчання  
1 5 6 

Правила техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні вимоги під час занять. 

Інструменти та матеріали. 

 

1 2 3 

Види традиційного народного 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Флористика – один із сучасних 

напрямів декоративно-ужиткового 

мистецтва. 

1 2 3 

Розділ 1. Робота із засушеними 

рослинами 
18 72 90 

1.1. Рослинний матеріал для 

виготовлення флористичних робіт 
7 8 15 

1.2. Технологія обробки рослинного 

матеріалу. Обробка листя способом 

скелетування 

3 12 15 

1.3. Монотипія. Застосування 

монотипії у флористиці 
2 7 9 

1.4. Композиція. Композиційні закони 

та рослинні символи у флористиці 
2 19 21  

1.5. Правила виготовлення 

флористичних робіт. Повітряна 

перспектива 

2 7 9 

1.6. Виготовлення флористичних 

композицій за власним задумом 
2 19 21 

Розділ 2.Робота з соломою  11 61  72 

2.1. Солома. Види та властивості 2 4 6 

2.2.Тонування соломи 1 8 9 

2.3. Виготовлення плоскої композиції 

за власним задумом 
2 19 21 



2.4. Виготовлення об’ємної композиції 

за власним задумом 
2 19 21 

2.5. Виготовлення композиції з 

використанням декоруючих елементів 
4  11 15 

Виготовлення флористичної  

композиції з поєднанням рослинного 

матеріалу (засушених рослин та 

соломи) за власним задумом 

3 21 24 

Свята, виставки, конкурси 4 2 6 

Екскурсії 1 5 6 

Підсумкове заняття 3 - 3 

Разом 50 166 216 

 

Зміст програми 

Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Мета та зміст роботи 

гуртка (ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи). Правила 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація робочого місця. Перегляд літератури, 

листівок, творчих дитячих робіт за минулий рік. Вибір основної теми на 

новий навчальний рік, керуючись переліком головних конкурсів. 

Повторення матеріалу першого року навчання (6 год.) 

Теоретична частина. Основи графічної грамоти. Перегляд готових 

дитячих аплікацій (декоративних, сюжетних, предметних).  

Практична частина. Виготовлення виробів із паперу. Аплікація із 

природного матеріалу за власним задумом. Правила техніки безпеки. 

Виконання ескізів майбутніх аплікацій. Конкурс на кращу творчу ідею.  

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час 

занять. Інструменти та матеріали (3 год.) 

Теоретична частина. Матеріали та інструменти для роботи в гуртку. 

Правила користування інструментами. Правила техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація та підготовка робочого місця. 

Відпрацювання прийомів роботи з інструментами. Пробні вправи. 

Види традиційного народного декоративно-ужиткового мистецтва. 

Флористика - один із сучасних напрямів декоративно-ужиткового 

мистецтва (3 год.) 



Теоретична частина. Традиційне народне мистецтво – ужиткове 

мистецтво як джерело естетичної історії українського народу. Флористика – 

один із сучасних напрямів декоративно-ужиткового мистецтва. Характерні 

ознаки художньо-професійного декоративно-ужиткового мистецтва. Зв'язок 

між традиційним та художньо-професійним мистецтвом. Авторське 

самовираження й стиль різних митців декоративно-ужиткового мистецтва. 

Практична частина. Ознайомлення з творами митців народного та 

декоративно-ужиткового мистецтва. Виготовлення шаблонів і трафаретів за 

зразком. Відпрацювання прийомів роботи з інструментами. Пробні вправи. 

Розділ 1. Робота із засушеними рослинами (90 год.) 

1.1.Рослинний матеріал для виготовлення флористичних робіт 

 (15 год.) 

Теоретична частина. Рослинний матеріал для виготовлення 

флористичних робіт. Види рослин, що зберігають колір протягом кількох 

десятків років (Дод.А). Види рослин, що зберігають колір 10 і більше років 

(Дод.Б). Види рослин, що зберігають колір кілька років (Дод.В). Способи та 

правила заготівлі рослинного матеріалу. 

Практична частина. Заготівля та обробка рослинного матеріалу. 

Сортування. Відпрацювання прийомів роботи з інструментами та 

матеріалами. Пробні вправи. 

1.2.Технологія обробки рослинного матеріалу. Обробка листя 

способом скелетування (15 год.) 

 Теоретична частина. Способи обробки рослинного матеріалу. Вибір 

листя. Спосіб скелетування. (Дод. В.) Водно-содовий розчин. Інструменти та 

матеріали.  

Практична частина. Правила користування електричними приладами. 

Відпрацювання прийомів роботи з ріжучими та колючими інструментами. 

Пробні вправи. Обробка листя. Сортування листя. Фарбування листя (за 

потреби). 

1.3.Монотипія. Застосування монотипії у флористиці (9 год.) 

Теоретична частина. Природа кольору. Спектр. Основні групи 

кольорів. Легкі та важкі кольори. Монотипія. Застосування техніки у 

флористиці (підготовка фону). Матеріали для роботи.  

Практична частина, Виготовлення фону у техніці монотипії. 

Виготовлення колажу, панно (на вибір). Правила техніки безпеки. 

1.4.Композиція. Композиційні закони та рослинні символи у 

флористиці (21 год.) 



Теоретична частина. Композиція. Композиційні закони: закон 

масштабу, закон пропорційності, закон контрасту. Симетрія та асиметрія. 

Рослинні символи України. 

Практична частина. Вибір сюжету. Розробка власного ескізу. 

Виготовлення композиції за власним ескізом з дотриманням композиційних 

законів. Вибір фону. Оформлення готової роботи. Правила користування 

інструментами й матеріалами. Правила техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні вимоги під час занять.  

1.5. Правила виготовлення флористичних робіт. Повітряна 

перспектива (9 год.) 

Теоретична частина. Послідовність виконання флористичних робіт. 

(Дод. Д) Повітряна перспектива. Матеріали для виготовлення флористичних 

робіт. 

Практична частина. Виконання практичної роботи (підбір фону за 

розміром та формою). (Дод. Г) Вибір сюжету. Розроблення ескізу. Виконання 

графічної роботи. Вибір матеріалу. Нанесення листя на фон. Оформлення 

готової роботи. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під 

час занять.  

1.6. Виготовлення флористичних композицій за власним задумом 

(21 год.) 

Теоретична частина. Вибір сюжету. Розробка власного ескізу. 

Послідовність виконання флористичної композиції. Матеріали для 

виготовлення флористичної композиції. 

Практична частина. Виконання практичної роботи (підбір фону за 

розміром та формою). Вибір сюжету. Виконання графічної роботи. Вибір 

матеріалу. Нанесення листя на фон. Оформлення готової роботи. Правила 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. Виставка 

готових виробів. Самооцінювання. 

Тренінг розвитку креативного мислення та творчих здібностей.  

Вправи: «Намалюй навпаки», «Придумай назви своїм творчим роботам», 

«Задачі-головоломки» (на вибір). 

Розділ 2. Робота з соломою (72 год.) 

 2.1. Солома. Види та властивості (6 год.) 

Теоретична частина. Солома. Види соломи. Фактура соломи. 

Властивості соломи. 

Практична частина.  Підготовка соломи до роботи, сортування. 

Виконання аплікації за власним ескізом. Правила техніки безпеки. Правила 

користування електричними приладами. 

2.2. Тонування соломи (9 год.)  



Теоретична частина. Вибір соломи  за фактурою та розміром. 

Визначення кольору.  

Практична частина. Правила користування електричними приладами. 

Правила техніки безпеки. Пробні вправи по тонуванню соломи. Виконання 

практичної роботи з використанням підготовленої соломи. Розробка власного 

ескізу. Виконання графічної роботи (перенесення ескізу на кальку). 

Деталізація. Оформлення готової роботи. 

2.3. Виготовлення плоскої композиції за власним задумом (21 год.) 

Теоретична частина. Вибір сюжету. Послідовність виконання плоскої 

композиції. Матеріали та інструменти. Виготовлення листя із соломи. (Дод. 

Д.) Спосіб прикладання. 

Практична частина. Розробка власного ескізу. Виконання практичної 

роботи. Перенесення ескізу на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. 

Заклеювання деталей соломою. Тонування деталей. Оформлення готової 

композиції. Правила користування електричними приладами. Правила 

техніки безпеки під час виконання практичної роботи. 

2.4. Виготовлення об’ємної композиції за власним задумом (21 год.) 

Теоретична частина. Вибір сюжету. Перегляд листівок, літератури. 

Послідовність виконання об’ємної композиції (виготовлення квітів із 

соломи). Матеріал для виготовлення об’ємної композиції. 

Практична частина. Розробка власного ескізу. Виконання практичної 

роботи. Перенесення ескізу на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. 

Заклеювання деталей соломою. Згинання деталей (за бажанням). Тонування 

деталей. Оформлення готової композиції. Правила користування 

електричними приладами. Правила техніки безпеки під час виконання 

практичної роботи. 

2.5. Виготовлення композиції з використанням декоруючих 

елементів (15 год.) 

Теоретична частина. Вибір сюжету. Перегляд листівок, літератури. 

Розробка власного ескізу. Послідовність виконання об’ємної чи плоскої  

композиції (виготовлення квітів із соломи чи листя). Матеріал для 

виготовлення об’ємної чи плоскої композиції (на вибір). 

Практична частина. Виконання практичної роботи. Перенесення ескізу 

на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. Заклеювання деталей 

соломою чи листям. Згинання деталей (за бажанням). Тонування деталей (за 

бажанням). Наклеювання дрібних декоруючих елементів. Оформлення 

готової композиції. Правила користування електричними приладами. 

Правила техніки безпеки під час виконання практичної роботи. 



Тренінг розвитку креативного мислення, творчих здібностей, фантазії, 

уяви і гнучкості мислення (за бажанням). Вправи: «Придумай креативні назви 

своїм творчим роботам», «Задачі-головоломки» (на вибір), «А що, якби 

людина не вміла брехати?», «Що спільного між жителями Лапландії та 

кавою». 

Виготовлення флористичної композиції з поєднанням рослинного 

матеріалу (засушених рослин та соломи) за власним задумом (24 год.) 

 Теоретична частина. Вибір сюжету. Перегляд листівок, літератури. 

Розробка власного ескізу з поєднанням засушених рослин та соломи. 

Послідовність виконання композиції улюбленої казки. Матеріал для 

виготовлення об’ємної чи плоскої композиції (на вибір). 

Практична частина. Виконання практичної роботи. Перенесення ескізу 

на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. Заклеювання деталей 

соломою чи листям. Згинання деталей (за бажанням). Тонування деталей (за 

бажанням). Нанесення листя на фон чи «малювання» дерева (за власним 

ескізом). Наклеювання дрібних декоруючих елементів (за потреби). 

Оформлення готової композиції. Правила користування електричними 

приладами. Правила техніки безпеки під час виконання практичної роботи. 

Свята, виставки, конкурси (6 год.) 

Теоретична частина. Підготовча робота до проведення свят, виставок, 

конкурсів. Розробка сценаріїв. Правила організації, проведення та участі у 

святах, виставках, конкурсах.  

Практична частина. Організація та проведення свят, виставок, 

конкурсів, різноманітних масових заходів. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, фестивалях.  

Екскурсії (6 год.) 

Теоретична частина. Екскурсія. Основні поняття та правила. 

Підготовча робота до проведення екскурсії. Правила дорожнього руху. Види 

та причини дорожньо-транспортних пригод у місті, їх учасники та наслідки. 

Причини зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, шляхи їх 

усунення. 

Практична частина. Проведення екскурсії. Конкурси, вікторини, 

змагання. Правила поведінки у надзвичайних ситуаціях. Керування власними 

емоціями, почуттями. Само- та взаємодопомога, звернення по допомогу до 

відповідних служб, окремих громадян. 

Підсумкове заняття (3 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків. Проведення вікторин. 

Перегляд кращих дитячих робіт (підсумкова виставка). Нагородження 

кращих гуртківців. Завдання на період літніх канікул. 



Вправи на розвиток креативності:Вправа «Якби канікули тривали 10 

місяців на рік? – знайди негатив цьому», «Якби ти був керівником, щоб 

поміняв у процесі навчання?» 

 

Прогнозований результат 
Навчання за програмою забезпечує формування компетентностей: 

- пізнавальної: оволодіння знаннями про історію виникнення та 

розвитку флористики, властивості природного матеріалу, основи 

композиції та кольорознавства, ескіз та аплікацію, візерунок, 

орнамент і техніку його виконання; вимоги до оформлення 

виконаних робіт; 

- практичної: формування практичних умінь і навичок роботи з 

інструментами, матеріалами; дотримання правил безпеки праці з 

ріжучими та колючими інструментами, електроприладами; 

виготовлення аплікацій із природного матеріалу; дотримання 

чіткості й акуратності в роботі; збирання, обробка та зберігання 

природного матеріалу; виготовлення предметних, сюжетних 

аплікацій із природного матеріалу; вміння обробляти листя 

способом скелетування; 

- творчої: набуття досвіду творчої діяльності, емоційний та 

інтелектуальний розвиток; формування уяви та фантазії дитини; 

задоволення потреб особистості у творчій самореалізації; 

- соціальної: розвиток позитивних якостей особистості: 

працелюбність, самостійність, наполегливість. відповідальність за 

результат власної діяльності; сприяння вихованню дбайливого 

ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних 

та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; 

самореалізації особистості в соціумі; професійному 

самовизначенню. 

Вихованці мають знати: 

- історію розвитку українського народного декоративно-

ужиткового мистецтва; 

- історію виникнення та розвитку флористики; 

- зв'язок мистецтва площинної флористики з іншими видами 

мистецтва; 

- основні поняття та терміни, що застосовуються у флористиці; 

- монотипія; 

- закон масштабу; 



- закон пропорційності; 

- закон симетрії; 

- рослинні символи; 

- розмаїтість природного (рослинного) матеріалу; 

- властивості природного (рослинного) матеріалу; 

- послідовність виконання аплікації з рослинного матеріалу; 

- види соломи; 

- властивості соломи; 

- послідовність виконання аплікації із соломи; 

- варіанти естетичного оформлення виробів; 

- правила дорожнього руху; 

- причини дорожньо-транспортних пригод; 

- способи надання медичної допомоги; 

- правила поводження під час занять; 

- правила поводження під час екскурсій 

 

Вихованці мають вміти:  

- організовувати своє робоче місце; 

- заготовляти природний матеріал; 

- обробляти природний матеріал; 

- зберігати природний матеріал; 

- готувати солому для роботи; 

- виконувати деталізацію; 

- переносити деталі на кальку; 

- фарбувати солому; 

- вибілювати солому; 

- відтінювати солому; 

- обробляти листя способом скелетування; 

- самостійно виконувати ескіз; 

- самостійно виготовляти флористичну плоску аплікацію; 

- самостійно виготовляти флористичну об’ємну аплікацію; 

- застосовувати декоруючи елементи; 

- технологію створення власної творчої флористичної аплікації; 

- підбирати фон; 

- оформляти готову роботу 

 

 



Вищий рівень, перший рік навчання 

Навчально-тематичний план 
 

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 1 2 3 

Повторення матеріалу початкового та 

основного рівнів навчання  
1 5 6 

Правила техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні вимоги під час занять. 

Інструменти та матеріали 

1 2 3 

Види традиційного народного 

декоративно-ужиткового мистецтва. 

Флористика - один із сучасних 

напрямів декоративно-ужиткового 

мистецтва. Етнодизайн 

2 7 9 

Розділ1.Робота з природним 

матеріалом. Українські мотиви у 

флористичній аплікації  

8 73 81 

1.1.Виготовлення флористичних 

аплікацій за мотивами українських 

народних пісень 

2 19 21 

1.2.Виготовлення флористичних 

аплікацій за мотивами українських 

народних казок 

2 19 21 

1.3.Виготовлення флористичних 

аплікацій за біблійними сюжетами 
2 16 18 

1.4.Виготовлення флористичних 

аплікацій за мотивами творів Т.Г. 

Шевченка 

2 19 21 

Розділ2. Зображення на площині. Мій 

рідний край – моя земля 
6 33 39 

2.1.Виготовлення флористичних 

аплікацій. Пейзаж. «Осінь», «Зима».  
3 15 18 

2.2.Виготовлення флористичних 

аплікацій. Пейзаж. «Весна», «Літо» 
3 18 21 

Розділ 3. Конструювання об’ємних 

виробів з рослинного матеріалу.  
3 27 30 



3.1.Художнє плетіння з рослинного 

матеріалу. Види плетіння 
1 8 9 

3.2.Особливості техніки суцільного, 

візерунчастого, ажурного плетіння 
1 8 9 

3.3. Виготовлення об’ємних виробів з 

рослинного матеріалу 
1 11 12 

Розробка та виготовлення листівок з 

використанням рослинного матеріалу 

або їх елементами 

2 7 9 

Розробка та виготовлення 

флористичних аплікацій за власним 

бажанням 

2 19 21 

Свята, виставки, конкурси  8 1 9 

Екскурсії 3 - 3 

Підсумкове заняття 3 - 3 

Разом 40 176 216 

 

 

Зміст програми 

Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Мета та зміст роботи 

гуртка (ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи). Вибір 

сюжетів, тем для виготовлення флористичних робіт на конкурси, виставки. 

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація робочого місця. Перегляд літератури, 

листівок, творчих дитячих робіт за минулі роки. Вибір сюжетів, тем для 

виготовлення флористичних робіт (конкурси, виставки) на новий навчальний 

рік. 

Повторення матеріалу початкового та основного рівнів навчання  

(6 год.) 

Теоретична частина. Основи графічної грамоти. Ескіз. Перегляд 

готових дитячих аплікацій (декоративних, сюжетних, предметних плоских та 

об’ємних). Матеріали, способи обробки. Скелетування. Прилади та 

інструменти. 

Практична частина. Виготовлення простих флористичних композицій з 

дотриманням всіх правил за власним задумом. Виконання ескізу майбутньої 



аплікації, перенесення деталей на кальку. Підбір матеріалу (за власним 

бажанням). Правила техніки безпеки. Конкурс на кращий ескіз. Конкурс на 

кращу творчу ідею.  

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час 

занять. Інструменти та матеріали (3 год.) 

Теоретична частина. Матеріали та інструменти для роботи в гуртку. 

Правила користування інструментами. Правила техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація та підготовка робочого місця. 

Відпрацювання прийомів роботи з інструментами. Пробні вправи. Правила 

техніки безпеки під час роботи з електричними приладами «Розумна 

обережність – запорука безпеки». Вправи з надання першої допомоги при 

ураженні електричним струмом. 

 

Види традиційного народного декоративно-ужиткового мистецтва. 

Флористика - один із сучасних напрямів декоративно-ужиткового 

мистецтва. Етнодизайн (9 год.) 

Теоретична частина. Традиційне народне мистецтво – ужиткове 

мистецтво як джерело естетичного розвитку українського народу. 

Флористика – один із сучасних напрямів декоративно-ужиткового мистецтва. 

Характерні ознаки художньо-професійного, декоративно-ужиткового 

мистецтва. Зв'язок між традиційним та художньо-професійним мистецтвом. 

Авторське самовираження й стиль різних митців декоративно-ужиткового 

мистецтва. Етнодизайн – мистецька течія.  

Практична частина. Ознайомлення з творами митців народного та 

декоративно-ужиткового мистецтва. Виготовлення власних шаблонів і 

трафаретів «Від традицій до новацій» (етнодизайн). Виконання практичної 

роботи. Правила техніки безпеки під час виконання практичної роботи. 

Розділ1. Робота з природним матеріалом. Українські мотиви у 

флористичній аплікації (81 год.) 

1.1.Виготовлення флористичних аплікацій за мотивами українських 

народних пісень (21 год.) 

Теоретична частина. Українські народні пісні: «В кінці греблі шумлять 

верби», «Взяв би я бандуру», «Гей, видно село», «Закувала зозуленька», 

«Несе Галя воду». Перегляд листівок, художньої літератури. Вибір теми, 

сюжету. Розробка власного ескізу . Елементи етнодизайну. Підбір матеріалу 

для виконання практичної роботи. Послідовність та виконання роботи. 

Техніка безпеки. 



Практична частина. Виконання практичної роботи. Перенесення ескізу 

на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. Заклеювання деталей 

соломою чи листям. Згинання деталей (за бажанням). Тонування деталей (за 

бажанням). Нанесення листя на фон чи «малювання» дерева (за власним 

ескізом). Наклеювання дрібних декоруючих елементів (український 

орнамент). Оформлення готової композиції. Правила користування 

електричними приладами. Правила техніки безпеки під час виконання 

практичної роботи. 

1.2.Виготовлення флористичних аплікацій за мотивами українських  

народних казок (21 год.) 

Теоретична частина. Українські народні казки: «Коза-дереза», 

«Колобок», «Кирило кожумяка», «Рукавичка», «Як соловейко чоловіка 

розуму вчив». Перегляд листівок, літератури. Вибір теми, сюжету. Розробка 

власного ескізу. Підбір матеріалу для виконання практичної роботи. 

Елементи етнодизайну. Послідовність виконання композиції. 

Практична частина. Виготовлення сюжетних казкових композицій. 

Перенесення ескізу на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. 

Заклеювання деталей соломою чи листям. Згинання деталей (за бажанням). 

Тонування деталей (за бажанням). Нанесення листя на фон для  «малювання» 

неба, дерева, горизонту (за власним ескізом). Наклеювання дрібних 

декоруючих елементів із соломи (український орнамент). Оформлення 

готової композиції. Правила користування електричними приладами. 

Правила техніки безпеки під час виконання практичної роботи. 

1.3.Виготовлення флористичних аплікацій за біблійними сюжетами 

(18 год.) 

Теоретична частина. Біблійна тематика за творами українських 

письменників Г.Сковороди, І.Франка, Т.Шевченка, П.Куліша, Лесі Українки: 

«Сон», «Одержима», «Мойсей», «Великий льох», «Єретик». Біблійні сюжети. 

Вплив Біблії на духовне життя, літературу, образотворче мистецтво, 

українське народне мистецтво. Вибір теми, сюжету (за бажанням). Підбір 

матеріалу для виконання практичної роботи. Перегляд літератури. Розробка 

власного ескізу з поєднанням засушених рослин та соломи. Елементи 

етнодизайну. Послідовність виконання власної композиції. 

Практична частина. Виконання практичної роботи. Перенесення ескізу 

на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. Заклеювання деталей 

соломою чи листям. Згинання деталей (за бажанням). Тонування деталей (за 

бажанням). Нанесення листя на фон для «малювання» горизонту, річки, лісу 

(за власним ескізом). Наклеювання дрібних декоруючих елементів із соломи 

(український орнамент). Вибір фону. Оформлення готової композиції. 



Правила користування електричними приладами. Правила техніки безпеки 

під час виконання практичної роботи. 

1.4.Виготовлення флористичних аплікацій за мотивами творів Т.Г. 

Шевченка (21 год.) 

Теоретична частина. Пейзажна лірика у творах Тараса Шевченка: 

«Садок вишневий коло хати», «Зацвіла в долині червона калина», «Сонце 

заходить – гори чорніють», «По діброві вітер віє», «Зоре моя вечірняя», 

«Тече вода з-під явора». Біографія Тараса Шевченка у його ліричних творах 

«Мені тринадцятий минало». Вибір теми, сюжету (за бажанням). Підбір 

матеріалу для виконання практичної роботи. Перегляд літератури. Розробка 

власного ескізу з поєднанням засушених рослин та соломи. Елементи 

етнодизайну. Послідовність виконання власної композиції. 

Практична частина. Виконання практичної роботи за допомогою 

зорових і слухових образів: «Мені тринадцятий минало» (поєднання життя 

людини і природи), «Минають дні – минають ночі» (картина осінньої 

природи, життя щасливої української родини). Вибір сюжету. Перенесення 

ескізу на кальку. Деталізація. Вибір напрямку соломи. Заклеювання деталей 

соломою чи листям. Згинання деталей (за бажанням). Тонування деталей (за 

бажанням). Нанесення листя на фон. Наклеювання дрібних декоруючих 

елементів із соломи (український орнамент). Вибір фону. Оформлення 

готової композиції. Правила користування електричними приладами. 

Правила техніки безпеки під час виконання практичної роботи. 

Розділ2.Зображення на площині. Мій рідний край – моя земля  

(39 год.) 

2.1.Виготовлення флористичних аплікацій. Пейзаж. «Осінь», «Зима» 

(18 год.) 

Теоретична частина. Пейзаж. Види пейзажу. Монотипія. Знайомство із 

творчістю сучасних українських художників Юрія Клапоуха, Степана 

Теліжина, Анатолія Калитки. Перегляд творів, листівок, художньої 

літератури. Вибір сюжету (осінь, зима). Розробка власного ескізу. 

Послідовність виконання флористичної композиції. Матеріали для 

виготовлення флористичної композиції (рослинний матеріал). Створення 

композиції (фону) в техніці монотипії.  

Практична частина. Виготовлення флористичних аплікацій (підбір 

фону за розміром та формою). Підбір матеріалу. Нанесення листя на фон 

(фарб). Створення композиції (фону) в техніці монотипії. Оформлення 

готової роботи. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під 

час занять. Виставка готових виробів. Самооцінювання. 



2.2.Виготовлення флористичних аплікацій. Пейзаж. «Весна», «Літо» 

(21 год.) 

Теоретична частина. Пейзаж. Види пейзажу. Монотипія. Знайомство із 

творчістю сучасних українських художників Юрія Клапоуха, Степана 

Теліжина, Анатолія Калитки. Перегляд творів, листівок, художньої 

літератури. Вибір сюжету (весна, літо). Розробка власного ескізу. 

Послідовність виконання флористичної композиції. Матеріали для 

виготовлення флористичної композиції (рослинний матеріал). Створення 

композиції (фону) в техніці монотипії.  

Практична частина. Виготовлення флористичних аплікацій (підбір 

фону за розміром та формою). Підбір матеріалу. Нанесення листя на фон 

(фарб). Створення композиції (фону) в техніці монотипії. Оформлення 

готової роботи. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під 

час занять. Виставка готових виробів. Самооцінювання. 

Тренінг розвитку креативного мислення, творчих здібностей, фантазії, 

уяви і гнучкості мислення (за бажанням). Вправи: «Придумай креативні назви 

своїм творчим роботам», «Задачі-головоломки», «А що, якби всі люди 

спілкувались однією мовою?», «Дай ім’я своєму персонажу» (на вибір). 

Розділ 3. Конструювання об’ємних виробів з рослинного матеріалу 

(30 год.)  

3.1. Художнє плетіння з рослинного матеріалу. Види плетіння.  

(9 год.) 

Теоретична частина. Рослинний матеріал для конструювання об’ємних 

виробів (лозоплетіння, рогозо плетіння, плетіння з соломи, з обгорток качанів 

кукурудзи). Збір, заготівля. Прийоми обробки: різання, розпарювання, 

згинання, склеювання. Перегляд схем плетіння. 

Практична частина. Підготовка матеріалу до роботи. Практичне 

виготовлення простих елементів із різних рослинних матеріалів (за 

бажанням). Пробні вправи. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні 

вимоги під час занять.  

3.2.Особливості техніки суцільного, візерунчастого, ажурного 

плетіння (9 год.)  

Теоретична частина. Перегляд схем плетіння. Знайомство з різними 

техніками суцільного, візерунчастого, ажурного плетіння. Особливості 

техніки плетіння. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під 

час занять.  

Практична частина. Підготовка матеріалу до роботи. Практичне 

виготовлення простих елементів із різних рослинних матеріалів (за 



бажанням) та різними техніками. Пробні вправи. Правила техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.  

3.3. Виготовлення об’ємних виробів з рослинного матеріалу (12 год.) 

Теоретична частина. Лялька із обгорток качанів кукурудзи, льону. 

Розробка власного ескізу. Рослинний матеріал (обгортки качанів кукурудзи, 

льон). Етнодизайн. Творчі ідеї. 

Практична частина. Підбір матеріалу. Підготовка матеріалу до роботи. 

Виготовлення ляльки за власним ескізом. Конкурс творчих ідей. Виставка 

готових виробів. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під 

час занять.  

Розробка та виготовлення листівок з використанням рослинного 

матеріалу або їх елементами (9 год.) 

Теоретична частина. Листівки. Види листівок. Розробка власної 

листівки. Матеріал для виготовлення листівок. Рослинний матеріал. 

Практична частина. Матеріали та інструменти. Кольори та відтінки. 

Підготовка матеріалу для виготовлення вітальних листівок. Практична 

робота. Виставка готових вітальних листівок. 

Розробка та виготовлення флористичних аплікацій за власним 

бажанням (21 год.) 

Теоретична частина. Українські народні казки, українські народні пісні 

та колядки. Вибір теми, сюжету. Розробка власного ескізу. Підбір матеріалу 

для виконання практичної роботи. Елементи етнодизайну. Послідовність 

виконання композиції. 

Практична частина. Виготовлення сюжетних композицій (на власний 

розсуд). Перенесення ескізу на кальку. Деталізація. Заклеювання деталей 

соломою чи листям. Згинання деталей (за бажанням). Тонування деталей (за 

бажанням). Нанесення листя на фон. Наклеювання дрібних декоруючих 

елементів із соломи (український орнамент). Оформлення готової композиції. 

Правила користування електричними приладами. Правила техніки безпеки 

під час виконання практичної роботи. 

Свята, виставки, конкурси (9 год.) 

Теоретична частина. Підготовча робота до проведення свят, виставок, 

конкурсів. Розробка сценаріїв. Правила організації, проведення та участі у 

святах, виставках, конкурсах.  

Практична частина. Організація та проведення свят, виставок, 

конкурсів, різноманітних масових заходів. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, фестивалях. 

Екскурсії (3 год.) 



Теоретична частина. Екскурсія. Основні поняття та правила. 

Підготовча робота до проведення екскурсії. Правила дорожнього руху. Види 

та причини дорожньо-транспортних пригод у місті, їх учасники та наслідки. 

Причини зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, шляхи їх 

усунення. Конкурси, вікторини, змагання. Правила поведінки у надзвичайних 

ситуаціях. Керування власними емоціями, почуттями. Взаємодопомога, 

звернення по допомогу до відповідних служб, окремих громадян. 

Підсумкове заняття (3 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків. Проведення вікторин. 

Перегляд кращих дитячих робіт (підсумкова виставка). Нагородження 

кращих гуртківців. Завдання на період літніх канікул. 

Тренінг розвитку креативного мислення, творчих здібностей, фантазії, 

уяви і гнучкості мислення (за бажанням). Вправа «Знайди пару», «Якби ти 

був керівником то, що б змінив у процесі навчання?» 

Прогнозований результат 
Навчання за програмою забезпечує формування компетентностей: 

- пізнавальної: оволодіння знаннями про народні українські 

традиції, різновиди природних барвників, пейзаж, види пейзажу.; 

- практичної: формування практичних умінь і навичок роботи з 

інструментами, матеріалами; дотримання правил безпеки праці з 

ріжучими та колючими інструментами, електроприладами; 

виготовлення композицій в техніці монотипії; дотримання чіткості 

й акуратності в роботі, самостійно розробляти ескіз та виконувати 

творчі роботи.  

- творчої: набуття досвіду творчої діяльності, емоційний та 

інтелектуальний розвиток; формування, креативності, уяви та 

фантазії дитини; задоволення потреб особистості у творчій 

самореалізації; 

- соціальної: розвиток позитивних якостей особистості: 

працелюбність, самостійність, наполегливість. відповідальність за 

результат власної діяльності; сприяння вихованню дбайливого 

ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних 

та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; 

самореалізації особистості в соціумі; професійному 

самовизначенню. 

Вихованці мають знати: 

- традиції українського народу; 

- зв'язок мистецтва площинної флористики з іншими видами 

мистецтва; 



- основні поняття та терміни, що застосовуються у флористиці; 

- монотипія; 

- закон масштабу; 

- закон пропорційності; 

- закон симетрії; 

- рослинні символи; 

- розмаїтість природного (рослинного) матеріалу; 

- властивості природного (рослинного) матеріалу; 

- послідовність виконання аплікації з рослинного матеріалу; 

- конструювання об’ємних виробів із рослинного матеріалу; 

- послідовність виконання об’ємних виробів із рослинного 

матеріалу; 

- варіанти естетичного оформлення виробів; 

- правила дорожнього руху; 

- причини дорожньо-транспортних пригод; 

- способи надання медичної допомоги; 

- правила поводження під час занять; 

- правила поводження під час екскурсій 

- елементи етнодизайну; 

- види плетіння; 

 

Вихованці мають вміти:  

- організовувати своє робоче місце; 

- заготовляти природний матеріал; 

- обробляти природний матеріал; 

- зберігати природний матеріал; 

- готувати природний матеріал для роботи; 

- виконувати деталізацію; 

- переносити деталі на кальку; 

- обробляти листя способом скелетування; 

- самостійно розробляти ескіз; 

- самостійно конструювати об’ємні вироби із рослинного матеріалу; 

- застосовувати декоруючі елементи; 

- технологію створення власної творчої флористичної аплікації; 

- виготовляти власні творчі композиції за мотивами українських 

пісень, казок; 

-  підбирати фон; 

- оформляти готову роботу 

- виготовляти листівки за власним задумом; 



 

Вищий рівень, другий рік навчання 

Навчально-тематичний план 
 

Розділ, тема 
Кількість годин 

теоретичних практичних усього 

Вступ 1 2 3 

Повторення матеріалу першого року 

вищого рівня навчання 1 2 3 

Правила техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні вимоги під час занять. 

Інструменти та матеріали. 

 

1 2 3 

Флористика - один із сучасних 

напрямів декоративно-ужиткового 

мистецтва.  

1 2 3 

Розділ1.Архітектура у флористиці. 

Еклектика в архітектурі. Комп’ютерна 

графіка.  

6 30 36 

1.1.Еклектика в архітектурі. Графічні 

зображення за допомогою 

комп’ютерних технологій 

2 10 12 

1.2.Розробка ескізів, створених у 

графічному редакторі Paint 
2 10 12 

1.3.Створення малюнку за допомогою 

різних інструментів: олівця, пензля, 

інструментів малювання ліній, 

прямокутників. 

2 10 12 

Розділ2.Пейзаж. Архітектурний 

пейзаж. 
8 70 78 

2.1. Історичні споруди рідного краю. 

«Доторкнись до джерел славної 

історії».  

6 24 30 

2.2.Виготовлення архітектурного 

пейзажу за власно розробленим 

ескізом 

2 46 48 



Розділ 3. Українські мотиви у 

флористиці. Об’ємні сюжетні 

композиції  

5 52 57 

3.1.Об’ємні сюжетні композиції з 

рослинного матеріалу за мотивами 

творів українських письменників 

2 22 24 

3.2.Етнодизайн. Розробка етнічного 

дизайну одягу для персонажей 

сюжетної композиції 

1 5 6 

3.3.Виготовлення елементів 

оздоблення одягу для персонажей 

сюжетної композиції 

1 5 6 

3.4.Виготовлення об’ємної сюжетної 

композиції 
1 20 21 

Українські народні звичаї. Композиція 

святкового букету чи весільного вінка 

із рослинного матеріалу 

2 7 9 

Трансформування народних звичаїв, 

символів в індивідуальні творчі 

роботи (сувеніри-тотеми) 

2 13 15 

Свята, виставки, конкурси 2 1 3 

Екскурсії 3 - 3 

Підсумкове заняття 3 - 3 

Разом 35 181 216 

 

Зміст програми 

Вступ (3 год.) 

Теоретична частина. Організаційні питання. Мета та зміст роботи 

гуртка (ознайомлення з програмою, навчальним планом роботи). Вибір 

сюжетів, тем для виготовлення флористичних робіт на конкурси, виставки. 

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація робочого місця. Перегляд літератури, 

листівок, творчих дитячих робіт за минулі роки. Вибір сюжетів, тем для 

виготовлення флористичних робіт (конкурси, виставки) на новий навчальний 

рік. 

Повторення матеріалу першого року  вищого рівня навчання  



(3 год.) 

Теоретична частина. Основи графічної грамоти. Ескіз. Перегляд 

готових дитячих аплікацій (декоративних, сюжетних, предметних плоских та 

об’ємних). Художнє плетіння з рослин. Види плетіння. Техніки плетіння. 

Етнодизайн. 

Практична частина. Виготовлення простих флористичних композицій з 

дотриманням всіх правил за власним задумом. Художнє плетіння. Практична 

робота. Підбір матеріалу (за власним бажанням).  

Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час 

занять. Інструменти та матеріали (3 год.) 

Теоретична частина. Матеріали та інструменти для роботи в гуртку. 

Правила користування інструментами. Правила техніки безпеки та санітарно-

гігієнічні вимоги під час занять. 

Практична частина. Організація та підготовка робочого місця. 

Відпрацювання прийомів роботи з інструментами. Пробні вправи. Правила 

техніки безпеки під час роботи з електричними приладами. Вправи з надання 

першої допомоги при ураженні електричним струмом. 

Флористика - один із сучасних напрямів декоративно-ужиткового 

мистецтва (3 год.) 

Теоретична частина. Флористика – один із сучасних напрямів 

декоративно-ужиткового мистецтва. Зв'язок між традиційним та художньо-

професійним мистецтвом. Авторське самовираження українських 

художників-пейзажистів. Стиль різних митців декоративно-ужиткового 

мистецтва.  

Практична частина. Ознайомлення з творами українських художників-

пейзажистів, митців народного та декоративно-ужиткового мистецтва. 

Розробка власних ескізів з дотриманням всіх правил. Виставка власних 

ескізів та творчих робіт (презентація). 

Розділ1.Архітектура у флористиці. Еклектика в архітектурі. 

Комп’ютерна графіка (36 год.) 

1.1.Еклектика в архітектурі. Графічні зображення за допомогою 

комп’ютерних технологій (12 год.) 

Теоретична частина. Архітектура у флористиці. Архітектура, як наука і 

мистецтво. Еклектика в архітектурі. Поєднання різних великих стилів – 

еклектика. Комп’ютерна графіка, як спосіб створення і опрацювання 

графічних зображень. Програми, що призначені для створення і опрацювання 

комп’ютерних графічних зображень. 



Практична частина. Перегляд ілюстрацій: «Архітектура. Стилі в 

архітектурі». Історія розвитку стилю «еклектика». Практична робота. 

Опрацювання комп’ютерних графічних зображень. 

 

 

 

1.2.Розробка ескізів, створених у графічному редакторі Paint  

(12 год.) 

Теоретична частина. Програми, що призначені для створення і 

опрацювання комп’ютерних графічних зображень. Робота з кольором. Робота 

з фрагментами малюнка. 

Практична частина. Освоєння прийомів роботи в растровому 

графічному редакторі. Створення ескізів малюнка у графічному редакторі 

Paint. Пробні вправи. 

1.3.Створення малюнку за допомогою різних інструментів: олівця, 

пензля, інструментів малювання ліній, прямокутників (12 год.) 

Теоретична частина. Комп’ютерна графіка. Інструменти для 

створення малюнка, ескізу. Програми, що призначені для створення 

комп’ютерних графічних зображень. 

Практична частина. Створення малюнку за допомогою різних 

інструментів: олівця, пензля, інструментів малювання ліній, прямокутників. 

Пробні вправи. 

Тренінг розвитку креативного мислення, творчих здібностей, фантазії, 

уяви і гнучкості мислення (за бажанням). Вправи: Закінч речення «Бути 

креативним – це…», Як ти розумієш «Флористичний фуршет» З чого він 

може складатись? Придумай креативні назви. 

Розділ 2. Пейзаж. Архітектурний пейзаж (78 год.) 

2.1. Історичні споруди рідного краю. «Доторкнись до джерел славної 

історії» (30 год.)  

Теоретична частина. Знайомство з творами пейзажистів України: 

К. Крижицького, І. Їжакевича, С. Кошового, Ю. Клапоуха, І. Рєпіна. Історія 

рідного краю, міста. Виховні заходи. Бесіди. Вікторини. Круглі столи. 

Історичні споруди: зруйновані та вцілілі. Пейзаж навколо історичних споруд. 

Перегляд фото, літератури, ілюстрацій. Вибір теми. 

Практична частина. Розробка власного ескізу. Вибір технології 

розробки ескізу. Історичні зруйновані споруди. Історичні споруди сучасного 

міста. Виставка ескізів. Обговорення власних ескізів. Презентація. 

Самооцінювання та оцінювання роботи товариша. Виконання практичної 

роботи. Підбір матеріалу, підготовка його до роботи. Організація та 



підготовка робочого місця. Відпрацювання прийомів роботи з 

інструментами. Пробні вправи. Правила техніки безпеки під час роботи з 

електричними приладами. Вправи з надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

2.2. Виготовлення архітектурного пейзажу за власно розробленим 

ескізом (48 год.) 

Теоретична частина. Пейзаж. Види пейзажу (сільський, міський, 

парковий). Архітектурний пейзаж. Історія рідного краю, міста. Перегляд 

фото, ілюстрацій, літератури. Вибір теми. 

Практична частина. Архітектурний пейзаж. Розробка власного ескізу. 

Вибір технології розробки ескізу. Історичні зруйновані споруди. Історичні 

споруди сучасного міста. Виставка ескізів. Обговорення власних ескізів. 

Презентація. Самооцінювання та оцінювання роботи товариша. Виконання 

практичної роботи. Підбір матеріалу, підготовка його до роботи. Організація 

та підготовка робочого місця. Відпрацювання прийомів роботи з 

інструментами. Пробні вправи. Правила техніки безпеки під час роботи з 

електричними приладами. Вправи з надання першої допомоги при ураженні 

електричним струмом. 

Тренінг розвитку креативного мислення, творчих здібностей, фантазії, 

уяви і гнучкості мислення (за бажанням). Вправи: «Божевільний архітектор», 

«Дай назву своїй творчій роботі», «Якби ти міг вплинути на розбудову міста 

– що б ти зробив?» 

Розділ 3. Українські мотиви у флористиці. Об’ємні сюжетні 

композиції (57 год.) 

3.1.Об’ємні сюжетні композиції з рослинного матеріалу за мотивами 

творів українських письменників (24 год.) 

Теоретична частина. Робота над змістом творів (оглядово) українських 

письменників І.Котляревського «Наталка-Полтавка» та Г.Квітки-

Основ’яненка «Сватання на Гончарівці». Дійові особи творів (на вибір): 

Стецько, Уляна та інші. Лялька із обгорток качанів кукурудзи, льону. 

Розробка власного ескізу. Елементи плетіння. Рослинний матеріал (обгортки 

качанів кукурудзи, льон). Етнодизайн. Творчі ідеї. 

Практична частина. Підбір матеріалу. Підготовка матеріалу до роботи. 

Виготовлення ляльки за власним ескізом. Етнодизайн. Плетіння. Конкурс 

творчих ідей та нестандартних шляхів виконання практичної роботи. 

Виставка готових виробів. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні 

вимоги під час занять.  

3.2.Етнодизайн. Розробка етнічного дизайну одягу для персонажей 

сюжетної композиції (6 год.) 



Теоретична частина. Етнодизайн. Бесіда за змістом твору (фрагменту) 

Г.Квітки-Основ’яненка «Сватання на Гончарівці». Розробка власного ескізу 

одягу для образу кріпака-робітника Олексія та дурня Стецька. Лялька із 

обгорток качанів кукурудзи, льону. Рослинний матеріал (обгортки качанів 

кукурудзи, льон). Етнодизайн. Елементи плетіння. Творчі ідеї. 

Практична частина. Підбір матеріалу. Підготовка матеріалу до роботи. 

Виготовлення ляльки за власним ескізом. Елементи етнодизайну (вишивка, 

плетіння). Конкурс творчих ідей. Виставка готових виробів. Правила техніки 

безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.  

3.3.Виготовлення елементів оздоблення одягу для персонажей 

сюжетної композиції (6 год.) 

Теоретична частина. Бесіда за фрагментом твору «Сватання на 

Гончарівці» Г.Квітки-Основ’яненка. Розробка власного ескізу вишивки для 

сорочки (образ кріпака-робітника Олексія та дурня Стецька). Сорочка із 

льону. Колір. Етнодизайн. Творчі ідеї. 

Практична частина. Підбір матеріалу. Виконання вишивки. . 

Виготовлення сорочки за власним ескізом. Елементи етнодизайну. Конкурс 

творчих ідей. Виставка готових виробів. Правила техніки безпеки та 

санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.  

3.4.Виготовлення об’ємної сюжетної композиції (21 год.) 

Теоретична частина. Робота над змістом твору «Сватання на 

Гончарівці» Г.Квітки-Основ’яненка. Розробка власного ескізу об’ємної 

сюжетної композиції. Перегляд ескізів, фото одягу. Підбір матеріалу. 

Практична частина. Виконання практичної роботи (сюжету, вибраної 

композиції). Виготовлення образу (ляльки за власним ескізом із рослинного 

матеріалу). Конкурс творчих ідей. Виставка готових виробів. Правила 

техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час занять.  

Тренінг розвитку креативного мислення, творчих здібностей, фантазії, 

уяви і гнучкості мислення (за бажанням). Вправи: «Придумай креативні назви 

своїм об’ємним сюжетним композиціям. Дай ім’я творчим образам», «Задачі-

головоломки» (на вибір). 

Українські народні звичаї. Композиція святкового букету чи 

весільного вінка із рослинного матеріалу (9 год.) 

Теоретична частина. Звичаї, обряди, традиції, українців. Українське 

весілля (змовини, сватання, заручини, оглядини); підготовка до весілля 

(гільце, вінок, коровай, вінчання, весілля). Весільне вбрання. Вінок – символ 

любові, чистоти, родючості. Композиційний склад вінка (квіти та інші 

матеріали). Обряд вінкоплетіння. Вінкові стрічки. Територіальні відмінності 

вінків. Види українських вінків. 



Практична частина. Підбір матеріалу. Виконання практичної роботи. 

Плетіння вінків. Вінки кохання, відданості, надії. Виставка готових виробів. 

Презентація власного вінка. 

Трансформування народних звичаїв, символів в індивідуальні 

творчі роботи (сувеніри-тотеми) (15 год.) 

Теоретична частина. Народні звичаї, обряди, традиції, символи 

українського народу. Тотеми українського народу (історія). Тотеми різних 

народів.  

Практична частина. Розробка ескізів сувенірів-тотемів. Підбір 

матеріалу. Виготовлення сувенірів. Конкурс творчих ідей. Виставка готових 

виробів. Правила техніки безпеки та санітарно-гігієнічні вимоги під час 

практичної роботи. 

Свята, виставки, конкурси (3 год.) 

Теоретична частина. Підготовча робота до проведення свят, виставок, 

конкурсів. Розробка сценаріїв. Правила організації, проведення та участі у 

святах, виставках, конкурсах.  

Практична частина. Організація та проведення свят, виставок, 

конкурсів, різноманітних масових заходів. Участь у міських, обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, фестивалях. 

Проведення майстер-класів. 

Екскурсії (3 год.) 

Теоретична частина. Екскурсія. Основні поняття та правила. 

Підготовча робота до проведення екскурсії. Правила дорожнього руху. Види 

та причини дорожньо-транспортних пригод у місті, їх учасники та наслідки. 

Причини зростання кількості дорожньо-транспортних пригод, шляхи їх 

усунення. Конкурси, вікторини, змагання. Правила поведінки у надзвичайних 

ситуаціях. Керування власними емоціями, почуттями. Взаємодопомога, 

звернення по допомогу до відповідних служб, окремих громадян. 

Підсумкове заняття (3 год.) 

Теоретична частина. Підведення підсумків (успіхи, досягнення мети). 

Проведення вікторини. Перегляд кращих дитячих робіт (підсумкова 

виставка). Нагородження кращих гуртківців.  

 

Прогнозований результат 
Навчання за програмою забезпечує формування компетентностей: 

- пізнавальної: оволодіння знаннями про народні українські 

традиції, різновиди природних барвників, архітектурний пейзаж, 

етнодизайн, еклектику, тотеми; 



- практичної: формування практичних умінь і навичок роботи з 

інструментами, матеріалами; дотримання правил безпеки праці з 

ріжучими та колючими інструментами, електроприладами; 

виготовлення композицій в техніці монотипії; виготовлення 

об’ємних сюжетних композицій, дотримання чіткості й 

акуратності в роботі, самостійно розробляти ескіз, виконувати 

творчі роботи, оформляти їх. Створювати ескізи малюнку за 

допомогою графічного редактора Paint.  

- творчої: набуття досвіду творчої діяльності, емоційний та 

інтелектуальний розвиток; формування, креативності, уяви та 

фантазії дитини; задоволення потреб особистості у творчій 

самореалізації; 

- соціальної: розвиток позитивних якостей особистості: 

працелюбність, самостійність, наполегливість. відповідальність за 

результат власної діяльності; сприяння вихованню дбайливого 

ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних 

та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; 

самореалізації особистості в соціумі; професійному 

самовизначенню. 

Вихованці мають знати: 

- звичаї,традиції українського народу; 

- основні поняття та терміни, що застосовуються у флористиці; 

- монотипія; 

- що таке еклектика; 

- що таке етнодизайн; 

- поняття «тотеми» 

- закон масштабу; 

- закон пропорційності; 

- закон симетрії; 

- рослинні символи; 

- розмаїтість природного (рослинного) матеріалу; 

- властивості природного (рослинного) матеріалу; 

- послідовність виконання аплікації з рослинного матеріалу; 

- конструювання об’ємних виробів із рослинного матеріалу; 

- послідовність виконання об’ємних виробів із рослинного 

матеріалу; 

- технологію створення власної творчої флористичної аплікації; 

- варіанти естетичного оформлення виробів; 

- правила дорожнього руху; 



- причини дорожньо-транспортних пригод; 

- способи надання медичної допомоги; 

- правила поводження під час занять; 

- правила поводження під час екскурсій 

- елементи етнодизайну; 

- види плетіння; 

 

Вихованці мають вміти:  

- заготовляти природний матеріал; 

- обробляти природний матеріал; 

- зберігати природний матеріал; 

- готувати природний матеріал для роботи; 

- виконувати деталізацію; 

- переносити деталі на кальку; 

- обробляти листя способом скелетування; 

- самостійно розробляти ескіз; 

- самостійно конструювати об’ємні вироби із рослинного матеріалу; 

- застосовувати декоруючі елементи, оздоблювати композицію 

дрібними деталями; 

- виготовляти власні творчі композиції за мотивами українських 

пісень, казок, творів українських письменників; 

- розробляти графічні зображення за допомогою комп’ютерних 

технологій; 

- виготовляти сувеніри-тотеми за власними ескізами; 

- плести українські вінки із рослинного матеріалу; 

- проводити майстер-класи; 

- допомагати організовувати презентації; 

- давати оцінку власним виробам і оцінювати результати праці 

інших гуртківців; 

- співпрацювати з іншими вихованцями; 

- раціонально розподіляти обов’язки під час виконання колективної 

роботи; 

-  робити висновки 
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Додатки 
Додаток А 

 

Глосарій 
Аплікація – художня техніка накладання зображення, вирізаного з 

одного матеріалу, на фон з того чи іншого матеріалу. 

Архетип – первинний образ, оригінал. 

Аплікаційна техніка – технологічний процес , що передбачає роботу з 

основою і складається з кількох операцій. 

Декупаж – техніка декорування вирізками з паперу різних речей. Це 

аплікація, що покрита лаком і має вид розпису. Декупаж від французького 

«dekoupage» - вирізати. 

Еклектика – напрямок в архітектурі (поєднання різних стилів). 

Калька – прозорий папір, оброблених воском і олією, який 

використовують для копіювання рисунків. 

Ескіз – це умовне зображення виробу, намальоване від руки, без 

застосування креслярських інструментів, але з обов’язково витриманими «на 

око» пропорціями між його окремими частинами, тобто це попередній, 

приблизний начерк виробу. 

Колаж – технічний прийом в образотворчому мистецтві. Наклеювання 

на будь-яку основу матеріалів, які відрізняються від неї за кольором та 

фактурою. 

Композиція – побудова художнього твору, розташування й 

взаємозв’язок його частин, обумовлених його змістом. 

Креслення – це умовне зображення виробу, або окремої деталі, виконе з 

використанням креслярських інструментів. Креслення вважається головним 

графічним документом. 

Монотипія – це різновид графіки, виконаний шляхом малювання на 

гладкій поверхні, яка не поглинає фарби. 

Орігамі – мистецтво складання паперу. Створення витворів шляхом 

використання схем. 

Орнамент – візерунок, складений з ритмічно упорядкованих елементів, 

призначений для прикрашання предметів побуту, архітектури. 

Паперопластика – це конструювання об’ємних та напівобє’мних форм 

з паперу шляхом його механічної обробки та трансформації, а саме: 

складання, скручування, згинання, вирізування, прорізування, гофрування, 

склеювання тощо. 



Пейзаж – жанр в образотворчому мистецтві, в якому об’єктом 

зображення є природа. Пейзажем називають окремий твір цього жанру. 

Ритм - повторення будь-яких елементів з певною послідовністю в 

мистецтві. 

Симетрія – певне співвідношення в розташуванні частин одного цілого 

відносно середньої лінії, центру. 

Скелетування – спосіб обробки листя. 

Термін – це визначення поняття, що формується як підсумок пізнання. 

Флористика – різновид декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну, 

яке проявляється у створенні флористичних робіт (композицій, панно, 

колажів) з різноманітних природних матеріалів (квітів, листків, плодів, ягід), 

які можуть бути живими, сухими або консервованими. 

 

Додаток  Б 

Тренінг для розвитку креативного мислення, 

творчих здібностей, фантазії і гнучкості мислення 
Вправа «Творче життя»: 

Учасники об’єднуються в групи по 5-6 чоловік, отримують завдання: 

сформувати перелік рекомендацій, які дозволяють зробити більш творчо 

власне життя. 

 

Вправа «Кошик творчих ідей»: 

Звучить музика Ф. Шопена «Фантазія». Написати якомога більше 

способів використання звичайного предмету (ручка, зошит, молоток, цвях та 

інші). 

Вправа «Моє бачення творчої особистості»: 

За 5 хвилин гуртківці повинні до кожної літери слова «творчість» 

дібрати якості, що характеризують творчу дитину: 

Т – толерантний, терплячий, трудолюбивий… 

В – винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий, 

відповідальний… 

Р – рішучий, розкутий, різний… 

Ч – чутливий, чесний, чемний, чарівний… 

І – ініціативний, інтелігентний, інтелектуальний… 

С – самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний, сміливий… 

Т – товариський, турботливий, тактовний… 



Вправа «Колаж»: 

Кажуть, що справжня жінка з нічого може зробити три речі: салат, 

капелюшок і конфлікт. Ми, як справжні жінки, крім цих трьох речей можемо 

ще дещо створити. Пропонується техніка «Колаж». За допомогою газет, 

журналів створити образ на тему: «Моя мрія» (зробити надписи). 

Вправа «Малюємо казку»: 
Кожна група отримує намальовані незавершені фігурки. Якщо додати 

окремі лінії, то вийдуть цікаві предмети або сюжетні малюнки.  Придумати 

до малюнків свою історію, казку. Зробити її повною і цікавою. Додати нові 

ідеї. Для цього потрібно 10 хвилин. 

Вправа «Десять плюс десять»: 

Взяти будь-який іменник і написати 10 прикметників, що йому підходять. 

(Наприклад, слово «капелюх» - великий, червоний, теплий…) 

Потім знайти 10 прикметників, що йому не підходять (наприклад, твердий, 

солодкий і т.д.) 

Вправа «Придумай казку»: 

Придумати казку (керівник гуртка роздає картки з надрукованими 

словами)  

Вправа «Пошук порівнянь»: 

Потрібно оригінально закінчити речення: 

«Дзеркало виблискувало у місячну ніч, як…» 

«Лісова стежка вилася, як…» 

Вправа «Способи застосування предмету»: 

Називається будь-який предмет добре відомий. Знайти якомога більше 

різних способів його застосування. 

Вправа «Божевільний архітектор» 

Діти малюють архітектурну споруду. Керівник називає будь-яке слово і 

вихованці повинні властивості цього предмету застосувати у своєму ескізі. 

Наприклад, слово «апельсин». Архітектура може бути помаранчевого 

кольору з круглими вікнами… 

Вправа «День буває»: 

Продовжити розпочаті фрази: 

- День буває… 

- Друг буває… 

- Людина буває… 

- Мрія буває… 

- Життя буває… 

- Учень буває… 

- Урок буває… 



Додаток  В 

  

Технологічна карта  

Обробка листя способом скелетування 

 

№ 

п/п 

 

Послідовність 

виконання робот  

 

Зображення 

 

Інструменти, 

прилади, 

матеріали 

 

1. 

 

Вибір осіннього 

листя 

 

 

Гербарій 

природного 

матеріалу 

 

2. 

 

 

Приготування 

водно-содового 

розчину  

 

 

Природний 

матеріал, 

посудина, 

вода, сода 

харчова 

 

3. 

 

Кип'ятіння листя 

у водно-содовому 

розчині 

 

Природний 

матеріал, 

посудина, 

вода, сода 

харчова,  

ел. плита 



 

4. 

 

Зачистка м’якої 

тканини листя 

 

 

Листя, зубна 

щітка 

 

5. 

 

Промивання і 

сушіння скелета 

листка   

 

 

Паперова 

серветка, 

листя 

 

6. 

 

Готовий 

скелетований 

матеріал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г 

                                                                                                                                

Технологічна карта 

Виготовлення аплікації із рослинного матеріалу 

(засушених рослин) 

№п/п Послідовність 

виконання Зображення 
Матеріали та 

інструменти  

 

1.  
Підбір фону, 

визначення 

розміру для 

виготовлення 

аплікації. 

 

Картон, лінійка, 

олівець, ножиці 

 

2. 

Вибір сюжету 

 

Листівки 

пейзажів, 

журнали 

 

3. 

 

Розроблення 

ескізу. 

Виконання 

графічної роботи 

 

 

Картон, олівець, 

гумка 



 

 

 

 

4. 

Вибір матеріалу 

для зображення 

неба, переднього 

плану та річки 

 

Листя сріблястої 

тополі 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Вибір матеріалу 

для зображення 

віддаленої 

частини сюжету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листя жовтого, 

коричневого 

кольорів, 

лушпиння 

часнику 

 

 

 

 

 

6. 
 

Нанесення листя 

на віддалені 

частини сюжету 

(небо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картон, клей 

ПВА, листя 

сріблястої 

тополі, пензлик 

 

 



 

7. 

 

 

Наклеювання 

першого та 

наступних 

листків 

 

 

            

 

 

Картон, клей 

ПВА, листя 

сріблястої 

тополі, пензлик 

 

 

8. 

 

 

 

Підготовка 

основи 

(нанесення листя 

на ескіз річки) 

   

Картон, клей 

ПВА, листя 

сріблястої 

тополі, (темного 

кольору), 

пензлик 

 

9. 

Нанесення листя 

на передній план 

  

Картон, клей 

ПВА, листя 

сріблястої тополі 

темнішого 

кольору, пензлик 



 

10. 

Оформлення 

віддаленої  

частини сюжету 

(горизонт) 

 

Картон, клей 

ПВА, листя 

жовтого та 

коричневого 

кольорів, 

пензлик 

11. 

Підготовка 

елементів (дерев) 

для віддаленої 

частини пейзажу 

 

Листя сріблястої 

тополі, ножиці 

 

12. 

Розміщення 

основних 

елементів на 

віддалену 

частину пейзажу 

(нанесення клею 

на місця 

розташування 

листя) 

 

Картон, клей 

ПВА, листя 

жовтого, білого 

та коричневого 

кольорів, 

пензлик 

 

13. 

Оформлення 

дерев (нанесення 

листя) 

 

Картон, клей 

ПВА, лушпиння 

часнику, пензлик 



 

 

14. 

 

 

Оформлення 

переднього 

плану, берегів, 

тіні на воді 

 

Природний 

матеріал, клей 

ПВА, ножиці, 

пензлик 

 

15. 

Оформлення 

роботи (підбір 

рамки) 

 

Рамка, клей 

ПВА, природний 

матеріал 

16. Готова робота 

 

 

 

 

  

 

 

 



Додаток Г 

Технологічна карта 

Виготовлення аплікації із соломи 

п/п 
Послідовність 

виконання 
Зображення 

Матеріали та 

інструменти 

1. 
Підготовка соломи до 

роботи 

 

Вівсяна солома, 

різак, ножиці 

2. 
Гарячий спосіб 

приготування соломи 

 

Електрична плита, 

пінцет 

 

3. 

Розрізування соломи 

по довжині 

 

Солома, різак, 

пінцет 

4. Прасування соломи 

 

Електрична 

праска, солома 



 

5. 
Вибір сюжету (теми) 

 

Дитячі 

розмальовки, 

художня 

література, 

листівки 

6. 
Вибраний сюжет 

(малюнок) 

 

Дитяча 

розмальовка, 

калька, олівець, 

гумка 

7. 
Підготовка матеріалу 

для виконання ескізу 

 

Калька, ножиці 

8. 

 
Робота над ескізом 

 

Література, 

калька, олівець, 

гумка 



9. 

Зображення судинно-

волокнистого пучка 

(центрального та 

бічних) 

 

Калька, олівець, 

гумка 

10. 

Розрізання судинно-

волокнистого пучка  

(по центральному) 

 

Калька, ножиці 

11. 

Вибір соломи для 

виконання практичної 

роботи 

 

Солома різного 

кольору 



12. 

Наклеювання соломи   

на одну частину 

листка 

 

 

 

 

Ескіз, клей ПВА, 

металева паличка, 

шматок тканини,  

солома 

13. 

Наклеювання соломи 

на другу частину 

листка 

 

 

 

 

Ескіз, клей ПВА, 

металева 

паличка,шматок 

тканини, солома 



14. 

Обрізування соломи, 

що виступає за 

контур (кальку) 

 

Ескіз, заклеєний 

соломою, ножиці 

15. 
Вирізування однієї та 

другої частини листка 

 

Листок, ножиці 

 

16. 
Відтінення листка 

 

Деталі листка, 

електрична праска 

17. 
З’єднання двох 

частинок листка 

 

Калька, клей 

ПВА, шматок 

тканини, металева 

паличка 



 

18. Вирізування листка 

 

Калька, листок, 

ножиці 

19. 

 

Наклеювання деталей 

на  підготовлену 

основу. Оформлення 

композиції 

 

Ескіз, клей ПВА, 

готові деталі 

20. 

 
Підбір рамки 

 

 

21. Готова робота 

  


