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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Дана навчальна програма створена на основі програми гуртка тістопластики,
схваленої Комісією з проблем виховання учнівської та студентської молоді Науковометодичної ради з питань освіти МОН України (протокол № 5 від 23.12.2010) та програми
гуртка гончарства з позашкільної освіти: науково-технічний напрям (упор. Ткачук
В.В.:Грамота, 2007.-Вип.1), рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист
Міністерства освіти і науки України № 1/11-5303 від 18.07.2007 р.), обговорена та
схвалена методичною радою Вінницького міського палацу дітей та юнацтва імені Лялі
Ратушної (протокол № 2 від 22.10.2013р.).
З давніх часів в Україні використовували тісто для виготовлення своєрідних
іграшок. Ластівки, голуби, зайчики, собачки, олені, свинки, корівки з тіста мали
ритуально-обрядове походження — їх застосовували для закликання весни або для
різдвяних привітань.
Останнім часом тістопластика набула популярності, особливо серед дітей. Техніка
ліплення є нескладною, для роботи з тістом необхідно: сіль, борошно, вода. Тісто –
матеріал дуже еластичний, легко набуває форми, вироби з нього достатньо довговічні.
Діти мають можливість бачити реальні плоди своєї праці.
Настінні прикраси, кумедні іграшки, сувеніри та сюрпризи з солоного тіста зроблять
оселю затишною, не схожою на інші та наповнять її душевним теплом.
Метою програми є формування в учнів навичок виготовлення найрізноманітніших
виробів з солоного тіста та розвиток творчої особистості, розвиток її інтересів, нахилів,
здібностей.
Опановуючи програмний матеріал, учні здобувають знання про різні техніки
ліплення, ознайомлюються з необхідними інструментами, обладнанням, матеріалами.
Доступність матеріалу для гурткових занять, практичне значення виробів,
можливості для індивідуалізації, диференціації навчання роблять гурток привабливим і
дозволяють займатися учням з різним рівнем підготовки та матеріальним становищем
сім‘ї.
Програма розрахована на початковий і основний рівень навчання, і передбачає
початковий рівень перший рік навчання – 144 години, основний рівень перший рік
навчання – 144 год.; другий рік навчання – 216 год. ( 4 і 6 год. на тиждень відповідно ).
Під час занять використовуються різноманітні методи навчання: словесні (лекції, бесіди,
пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, схем, креслень, зразків виробів, екскурсії на
виставку), практичні (самостійна розробка ескізів, виготовлення виробів). На заняттях основний
час надається практичній роботі. Вагоме місце у навчальному процесі гуртка займають ігри,
конкурси і вікторини, як методи стимулювання.
Програма курсу першого року навчання початкового рівня розрахована на дітей 5 –
7 років. Програма курсу першого року навчання основного рівня розрахована на дітей 8 –

10 років, програма другого року навчання розрахована на дітей 10 років і старше.
Кількість дітей в групах – 15 чоловік.
На другому році навчання вихованці поглиблюють знання, вдосконалюють вміння та
навички за темами розділів програми першого року і вивчають нові теми.
Керівник гуртка може змінювати кількість годин відповідно до логіки реалізації
змісту програми, в залежності від віку гуртківців та швидкості опанування різних прийомів виготовлення виробів. Для молодших школярів технологічні процеси замішування
тіста та сушіння виробів у духовці здійснюється керівником гуртка.
Навчання в гуртку допомагає вихованцям краще засвоїти матеріал багатьох
шкільних предметів і навчальних курсів: «Художня праця», «Трудове навчання»,
«Природознавство», «Мистецтво» , «Я і Україна» , а також інших.
Під час занять використовуються різноманітні методи навчання : словесні (лекції,
бесіди, пояснення), наочні (демонстрація ілюстрацій, зразків виробів, екскурсії на
виставку), практичні (самостійна розробка ескізів, виготовлення виробів).
Наприкінці кожного семестру проводиться виставка робіт у гуртку і відбір
експонатів на виставки – конкурси.

