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У методичній розробці подано матеріали з
досвіду роботи керівника гуртка «Народна творчість»
Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27
Котик Лариси Павлівни.
Зроблено опис досвіду за рекомендованою
схемою та запропоновано систему роботи гуртка
«Народна творчість» на прикладі виготовлення об’ємної
вишивки як однієї із складових набуття школярами
технологічної освіти.
У
розробці
запропоновано
інформацію
теоретичного та практичного змісту, що дає можливість
оволодіти технікою об’ємної вишивки при вивченні
варіативного модуля та позакласних занять із учнями.
Практична реалізація досвіду засвідчила, що така
діяльність розвиває в дітей життєво важливі ключові
компетентності: математичну, інформаційно-цифрову,
ініціативність і підприємливість, обізнаність і
самовираження у сфері культур, уміння вчитися
впродовж життя, що сприяє набуттю технологічних
знань.
Посібник рекомендовано для використання
керівникам гуртків та вчителям обслуговуючої праці.
Схвалено методичною радою Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27
Рівненської міської ради (протокол №2 від
25.11.2019).
Схвалено науково-методичною радою Рівненського
РОІППО (протокол №____ від __________).
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Світ, який творить людина, змінюється з
неймовірною швидкістю. Він надто динамічний і
важко передбачуваний. У ньому стрімко розвиваються
нові технології, робототехніка, зявляються нові
професії та періодично зникають і надалі зникатимуть
уже звичні. А це означає, що багато людей неминуче
втрачатимуть
робочі
місця,
будуть
змушені
адаптуватися до постійних змін, нових умов
професійної діяльності.
технологічна освіта як гнучка складова виробничої
культури набуває в розвинених країнах світу все
більшої значущості. Вона є ключовою компетентністю
практично в усіх системах освіти Євросоюзу. Це
пояснює активний пошук, стратегії її розвитку, які
зараз тривають.
Є багато складових технологічної освіти,
форм її організації, кожна з яких сприяє формуванню
відповідних навичок та вмінь, компетентностей.
Значну роль у здобутті технологічної
освіти відіграє позашкільна освіта. Напрямки її
різноманітні. Однак однією її найбільш поширених є
об’ємна вишивка, яка використовується не тільки в
декоративних цілях, а й стала однією зі складових
корпоративного стилю.
Актуальність
досвіду
полягає
в
необхідності
забезпечення технологічною освітою школярів – твердим

5

підгрунтям для успішного і щасливого майбутнього
наших дітей в умовах постійних змін. Адже технологічна
освіта розвиває здатність бути не лише носієм культури
власного народу, але й активним її творцем, суб’єктом
усвідомленого процесу світотворення, здатність гідно
репрезентувати себе, свою державу, реально впливати на
соціальність, творити своє життя, долати неминучі
життєві професійні труднощі.
Водночас об’ємна вишивка, один із засобів здобуття
технологічної освіти, є непростою, але цікавою. Вишиті
логотипи, емблеми освіжають і прикрашають будь-який
текстильний виріб. Одяг із вишитим логотипом формує
імідж людини, кампанії і підприємства в цілому. Способів
нанесення логотипів фірми на одяг є багато, проте
вишивка займає особливе місце: вона міцна, не
змивається, не вигоряє на сонці, не линяє навіть при
численних праннях і надає виробу солідного та
елегантного вигляду.

Мал. 1 Вишивка сьогодні.
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Практична значущість. Технологічна освіта
покликана здійснювати трансформацію загальнолюдських
і національних цінностей соціокультурного досвіду сфери
виробництва в особистісний досвід учнів, виявляти
споріднену діяльність, забезпечувати гідне професійне
життя в умовах сучасного виробництва, розвивати
здатність і готовність творити виробничу культуру
власного народу, держави. Тож створюючи об’ємну
вишивку, учні оволодівають сучасною, популярною, хоча
дещо складною технікою. Така діяльність розвиває в дітей
життєво важливі ключові компетентності: математичну,
інформаційно-цифрову, ініціативність і підприємливість,
обізнаність і самовираження у сфері культур, уміння
вчитися впродовж життя – основу для здобуття
технологічної освіти.
Ідея досвіду. Мета і результат діяльності гуртка
спрямовані на здобуття школярами технологічної освіти,
опанування технології об’ємної вишивки, формування
ключових компетентностей, що спрямовані на реалізацію
творчого потенціалу, готовність і здатність до
ефективного пошуку та застосування необхідних знань і
вмінь, відповідних способів діяльності під час
умотивованого творення виробів з вишивкою, свідомого
професійного самовизначення, самоідентифікації та
самовираження, високої мотивації досягнення життєвого
успіху.
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Інноваційна

значущість.

Опанувавши

технологію

об'ємної вишивки, один із засобів технологічної освіти,
школярі володітимуть однією з найбільш яскравих і
незвичайних

технік

вишивання.

Це

один

із

нових

популярних видів рукоділля. У підприємницькій діяльності
ця техніка прибуткова.
Науково-теоретичну

базу

досвіду

становлять

публікації науковців Мачачі Т.С., Юрженко В.В., КариВасильєвої Т.В., Заволокіної А.О., Литвинець Е.М., Пирс
Х.С. Їхні праці охоплюють коло теоретичних та практичних питань і
є першоосновою в розв'язанні окресленої проблеми.
Суть

досвіду.

Беручи

за

основу

теоретико-

методологічні засади технологічної освіти, чітко визначаю
мету та принципи побудови цілісності змісту й процесу
заняття, обираю сучасні наукові підходи до проектування і
реалізації його змісту, враховую культурно-історичні,
національні, виробничі, особистісні потреби та традиції
українського

суспільства.

Плануючи

заняття,

використовую внутрішні ресурси технологічної освіти.
Так, враховуючи потенційні можливості вихованців
гуртка, навчанні техніки об’ємної вишивки пропоную
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різні способи виконання роботи:прикріплення до
тканини

окремо

вишитих

елементів,

або,

безпосередньо, вишивання на тканині малюнка.
Техніку об'ємної вишивки раджу використовувати на
полотні з вишивкою хрестиків чи гладдю, поєднанням
плоских та об'ємних фігур, адже це робить малюнок
фактурним і цікавим. Техніку створення малюнків легко
освоїти, у ній є, як легкі (для новачків), так і складні
елементи (для більш досвідчених). Повідомляю дітям, що
таку вишивку ще можна назвати ЗD-вишивкою, адже її
можна відчути на дотик.
Пропоную зразки об'ємної вишивки, у якій
основними мотивами виступають квіти, листя, стебла,
насіння рослин, адже вони подобаються багатьом. А ще
демонструю різні за складом нитки (вовняні, шовкові і
т.д.), різні матеріали, на яких розмішена вишивка
(бавовна, льон): вони роблять будь-яку роботу в цій
техніці унікальною.
На початку занять організовую виставку робіт у техніці
об'ємна вишивка (додаток 1): це не тільки красиві
картини, а й деякі елементи для декорування предметів
інтер'єру (подушки, шкатулки, прикраси, предмети
побуту) (мал.2).
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Мал. 2. Оздоблення предметів побуту та прикрас об’ємною
вишивкою.
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Наступним етапом для виконання роботи є підбір
матеріалу – тканини, ниток, голок, шпильок, ножиці. Тож
навчаю правильно їх підбирати. Пояснюю спосіб
вишивання як в одну нитку, так і в шість. Пояснюю, для
чого використовуються пофарбовані нитки, які голки і для
яких стібків варто застосовувати, на якому етапі роботи
потрібні ножиці і як ними працювати (мал..3).

а

в

в

б
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Мал .3. Види ножиць: а – для обрізування ниток, вирізування
маленьких деталей; б - кравецькі ножиці – для розрізання тканини; в
– для обрізування ниток, утворення надсічок, розрізування отворів.

Знайомлю з іншими робочими інструментами:
наперстком,
п’яльцями,
булавками,
клеєм,
ниткозатягувачем. (мал. 4, 5).

Мал. 4. Наперстки.

а
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Надаю рекомендації щодо техніки виконання малюнка
на вишивці та способів його перенесення.
Навчаю вихованців технології закріплення нитки у
вишивці за допомогою крізних стібків та швів (малюнки 8,
9, 10, 11, 12).

Мал. 8. Шов «назад голку»

Мал. 9. Стебловий шов
Мал. 10. Петельний
шов
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Мал. 11. Техніка виконання шва «ланцюжок»

Мал 12. Послідовність виконання шва «рококо»

Для заповнення листочків з оксамитовою
поверхнею, серцевинок квітів, вишивання дрібних
бутонів, віддалених квітів, кущів на пейзажних
вишивках пропоную використати одну із сучасних
технологій – французькі вузлики. Демонструю
технологію вишивки (малюнок 13). При цьому
пропоную алгоритм виконання роботи (додаток 2 ) та
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інструкційну картку з виготовлення об’ємної вишивки
(додаток 3).

Мал. 13. Техніка виконання французьких вузликів

Знайомлю із видами швів для вишивання
об’ємних малюнків (малюнки 14, 15).
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Мал. 14. Техніка виконання шва «качалочка»

Мал. 15. Фрагменти вишивки качалочкою

Демонструю один із найбільш поширених видів
вишивки – гладь, вишивання прямими та похилими
стібками, які повністю або частково заповнюють
площину узору, та ознайомлюю із технікою її
виконання (малюнки 16, 17, 18, 19).
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Мал. 16. Фрагменти узорів, виконані в техніці художньої
гладі.

Мал. 17. Виконання гладі з настилом.
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Мал. 18. Фрагменти виконані в техніці
об’ємної вишивки.

Мал. 19. Об’ємні деталі з проволокою.

Так,
вихованці
частково
набувають
технологічної освіти, опановуючи різні технологічні
процеси, які можуть використати в повсякденному житті,
при виборі майбутньої професії чи улюбленого заняття;
оволодівають навичками підприємницької діяльності, що
є надзвичайно важливим на сучасному етапі.
Результативність досвіду. Вихованці гуртка
«Народна творчість» -- активні учасники різноманітних
конкурсів декоративно-ужиткового мистецтва міського,
обласного та всеукраїнського рівнів, призери та
переможці багатьох із них; організатори творчих
майстер-класів,
виставок,
благодійних
заходів.
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Презентуючи роботи гуртка на різних методичних
заходах, популяризую об’ємну вишивку як один із
способів здобуття вихованцями технологічної освіти.
Ефективність роботи гуртка полягає в тому, що
суть його виражається в спрямованості на:
- оволодіння
вихованцями
життєвими
компетентностями;
- реалізацію творчого потенціалу дітей;
- формування духовно-матеріальних цінностей;
- готовність та здатність творення виробничої
культури рідного народу в ефективній взаємодії з
іншими;
- розв’язання реальних життєвих проблем;
- здатність долучатися до культурних форм
організації сучасного виробництва;
- усвідомлене
об’єктивне
самовизначення
професійного
шляху,
спорідненого
потребам
і
можливостям особистості кожної дитини.

Додаток 2
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Алгоритм виготовлення виробу в техніці об’ємної
вишивки.
1. Розробка композиції вишивки.
2. Виконання ескізу виробу.
3. Виготовлення шаблонів об’ємних деталей.
4. Перенесення малюнка на тканину.
5. Вишивання деталей художньою гладдю.
6. Вишивання об’ємних деталей.
7. Пришивання об’ємних деталей.
8. Вишивання дрібних елементів.
9. Корегування вишивки.
10. Оздоблення вишивки.

Додаток 3
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Інструкційна карта з виготовлення об’ємної
квітки

№п/
п
1

Послідовніст
ь роботи
виконання
Перевести
малюнок на
тканину

Ескіз виконання

Обладнання,
інструменти
та матеріали
Тканина,
олівець,
калька

2

Вставити
тканину у
п’яльці

Тканина,
п’яльці

3

Пришити дріт
по контурах
малюнка

Дріт, голка,
нитка під
колір вишивки

4

Обшити край
деталі
прямими
стібками

Голка,
вишивальна
нитка

5

Зашити
середину
деталі
прямими
стібками

Голка,
вишивальна
нитка
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6

Вишити деталі
різними
відтінками

Голка,
вишивальні
різнокольоров
і нитки

7

Обшити край
деталі
петельним
швом

Голка,
вишивальна
нитка

8

Вирізати
деталь по
контуру

Гострі ножиці

9

Із готових
деталей
скласти квітку

Готові деталі
квітки
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Додаток 1
Зразки робіт виконані в техніці «об’ємна вишивка»

«Лілія»

«Весняні мрії»
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«Мальви»

25

«Весняний подих»

26

«Квітка маленького принца»

27

«Обруч на голову»

«Зачаровані лілеї»
Список використаних джерел
28
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