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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Національно-культурне відродження України передбачає формування національної
самосвідомості та творчого мислення особистості.
Робота гуртка декоративного мистецтва тісно пов'язана з українським народним
мистецтвом, відомими промислами та ремеслами — малюванням, витинанкою,
бісероплетінням, писанкарством, ліпленням, тощо.
Також заняття у гуртку передбачаюь знайомство із сучасними декоративними
техніками – декупаж, макраме, канзаши, тощо.
Заняття в гуртку залучають дітей до творчості, розвивають їхні інтереси,
допитливість, творчі здібності, навички виконання декоративних робіт, підвищують
пізнавальну активність.
Метою програми є формування компетентностей особистості засобами художньодекоративної творчості.
Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
1.
Пізнавальної, що забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями,
що стосуються народної та сучасної декоративної творчості.
2.
Практичної, що сприяє оволодінню навичками виготовлення
різноманітних виробів.
3.
Творчої, що забезпечує формування творчих здібностей, формування
естетичного смаку.
4.
Соціальної, що сприяє вихованню дбайливого, шанобливого
ставлення до народних традицій, національної свідомості, популяризації народних
промислів.
Програма гуртка «Декоративне мистецтво» розроблена для занять із вихованцями
віком 6 – 10 років. Вона передбачає навчання дітей у групах початкового рівня і
розрахована на 2 роки навчання п о 144 год на рік.
Програмою передбачені теоретичні та практичні заняття, які проводяться у
різноманітних формах.
Під час навчання вихованці поступово опановують різні техніки, прийоми
виготовлення різноманітних виробів. Вони отримують початкові відомості про
взаємозв'язок матеріалу, форми й декорування виробів, їхню залежність від
призначення, поняття про ритм, рапорт, симетрію, асиметрію, кольорову
гармонію,властивості різних матеріалів.
На заняттях початкового рівня першого року навчання вихованці знайомляться з
культурою українського народу, історією різних видів народної творчості, їх
використанням у сучасному житті, а також із сучасними видами декоративного
мистецтва. Вони здійснюють перші кроки у традиційних українських промислах
витинанки, розпису, ліплення, бісероплетіння, тощо.
На заняттях початкового рівня другого року навчання учні закріплюють та
вдосконалють набуті раніше навички та вміння, поглиблюють знання із різноманітних
технік декоративного мистецтва, здобувають нові знання та опановують складніші
техніки. Вони вчаться самостійно планувати роботу над виробом, працюють з ескізами,
кресленнями, поглиблюють та удосконалюють знання за розділами шкільних програм
трудового навчання.
Створення за власним задумом виробів для декору приміщення, одягу, речей

власного користування сприяє розвитку творчого потенціалу дітей.
Для вихованців дуже корисними є екскурсії до місцевих музеїв, зустрічі з
народними умільцями, участь гуртківців у виставках та конкурсах різних рівнів.

