
В Україні вишивка з давніх часів була одним із найпоширеніших і 

доступних видів народної творчості. Це мистецтво краси, фантазії, естетичної 

насолоди; мистецтво мудрого декоративного відтворення світу, природи, 

почуттів людини, її історичного минулого. Протягом віків це мистецтво 

передавалось із покоління в покоління. Не тільки передавалось, а й 

удосконалювалось. Тому до нашого часу дійшли цікаві композиції, орнаменти 

та кольорова гама ниток. В Україні існує значна кількість етнографічних 

центрів вишивальних промислів — київські, чернігівські, полтавські, 

подільські, гуцульські, буковинські та ін. Кожна з вишивок цих центрів 

вирізняється з-поміж інших притаманними лише їй особливостями. Усе це дає 

різноманітний і цікавий матеріал для занять у гуртку 

Програма гуртка «Художня вишивка» спрямована на виховання у 

здобувачів освіти почуття прекрасного, національної самосвідомості, любові 

до рідного краю. Цьому має сприяти ознайомлення з кращими зразками 

народної вишивки, творчістю визначних народних майстрів, відвідання 

тематичних виставок. 

Метою програми є формування компетентностей особистості засобами 

гуртка «Художня вишивка». 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

1. Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та 

знаннями, які стосуються художньої вишивки як одного з видів народної 

творчості. 

2. Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення 

різноманітних вишитих виробів. 

3. Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей. 

4. Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого 

ставлення до народних традицій, національної свідомості, формування 

естетичного смаку; популяризації художньої вишивки. 



  

Програмою передбачено теоретичні й практичні заняття. При викладанні 

теоретичного матеріалу використовуються такі методи роботи: розповідь, яка 

супроводжується показом репродукцій; бесіди з переглядом та аналізом 

зразків вишитих виробів. Для більш успішного засвоєння матеріалу на 

заняттях із здобувачами освіти використовуються також кольорові плакати із 

зображенням вишитих виробів і схемами до них, різноманітні ілюстративні та 

фотоматеріали, вироби народних майстрів. 

На заняттях основний час надається практичній роботі: виготовленню 

шаблонів моделей виробів, розробці нових технологій і схемотехнік, вишивці 

та оздобленню виробів. 

На першому році навчання здобувачі освіти знайомляться з вишивкою, як 

одним із видів українського народного мистецтва, вчаться працювати з 

різними матеріалами та інструментами. У процесі навчання вони набувають 

практичних навиків у виготовленні шаблонів, читанні схем, підборі типу та 

кольору ниток, тканин та інших матеріалів, виготовленні й оздобленні 

вишитих виробів, вивчають правила техніки безпеки під час роботи з різними 

матеріалами та інструментами. 

На другому році навчання гуртківці знайомляться із складнішими 

технологіями виготовлення художньої вишивки, самостійно працюють зі 

схемами, вишивають об'ємні картини, рушники. Працюючи над колективними 

завданнями, вони виконують окремі частини спільної композиції. Де згуртовує 

колектив, оскільки здобувачі освіти розуміють, що кінцевий результат 

залежить від роботи кожного. Колективна робота виховує у гуртківців дружні 

стосунки, відчуття взаємодопомоги. 



 

Для розширення світогляду здобувачам освіти проводяться екскурсії в 

музеї, на виставки творів народного мистецтва, зустрічі з майстрами вишивки, 

а також   родинні свята, пізнавально-ігрові програми, конкурси тощо. Протягом 

кожного навчального року із здобувачами освіти ведуться бесіди з історії 

України, народознавства, українського декоративно-ужиткового мистецтва, 

бесіди про культуру і традиції предків. 
  


