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НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ТКАЦТВА 

Початковий та основний рівні 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Впродовж століть ткацтво було невід’ємною частиною життя і побуту 

українців, поєднуючи в собі риси і ремесла, і мистецтва. Полотно, сукно, 

пояси, плахти, запаски, килими, налавники, настільники, рушники, намітки – 

важко навіть перелічити всі вироби текстильної скарбниці українського 

народу. Вони міцно увійшли в нашу культуру, стали основою розвитку 

сучасного текстилю. Вивчення здобутків народного ткацтва минулого і 

досягнень сучасного декоративного мистецтва має важливе значення у 

вихованні дітей. 

Можливість створити своїми руками красиву річ виховує у дітей любов 

до прекрасного і заохочує їх до творчої діяльності, розвиває їх художні 

здібності. 

Навчальна програма ткацтва художньо-естетичного напряму 

декоративно-ужиткового профілю позашкільної освіти, розрахована на дітей 

віком від 9 років. 

Метою навчальної програми є формування компетентностей особистості 

у процесі опанування основ ткацтва. 

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальна – основні поняття та знання, які стосуються історії розвитку 

національного декоративно-ужиткового мистецтва (ткацтва), основ композиції 

та кольорознавства, основ матеріалознавства тощо; 

практична – оволодіння гуртківцями уміннями та навичками узорного та 

килимового ткання, виготовлення різних об’ємно-просторових композицій та 

виробів; 

творча – розвиток творчих здібностей, просторової уяви та фантазії 

вихованців, формування їх естетичних смаків; 

соціальна – виховання дбайливого і шанобливого ставлення до народних 

традицій, відповідальності, популяризація ткацтва. 

Програмою передбачено навчання дітей у групах початкового та 

основного рівнів. На опрацювання матеріалу відводиться така кількість 

навчальних годин: 

початковий рівень – 144 год. (4 год. на тиждень); 

основний рівень – 216 год. (6 год. на тиждень). 

Зміст програми інтегрує знання гуртківців з історії, народознавства, 

креслення, трудового навчання, образотворчого мистецтва. 

Програма початкового рівня розрахована на однорічне навчання, під час 

якого діти отримують початкові знання з ткацтва. Навчання доцільно 



розпочинати з найпростіших технік ткацтва. Техніки виконання поступово 

ускладнюються. 
 

Основними матеріалами для гурткової роботи є нитки, рамка для 

ткання чи бердочко. Залежно від року навчання та виду виробу для його 
декорування можуть використовуватися намистини, шнури, пір’я та інші 
матеріали.  

Програма основного рівня передбачає поглиблене вивчення 

теоретичних основ і послідовне опанування вихованцями різноманітних 

технік ткацтва. Вона націлена на формування вмінь і навичок, реалізацію 

творчої діяльності через виконання робіт, художньо-естетичне пізнання 

світу, індивідуальний підхід до роботи, сприйняття прекрасного в 

художньому образі та народному ремеслі.  

Програма основного рівня розрахована на 2 роки навчання, що дає 

дітям змогу набути майстерності у виготовленні виробів. Її складено для 

гуртківців, які пройшли початковий рівень навчання за відповідною 

програмою, а також для дітей середнього шкільного віку, які самостійно 

займалися ткацтвом і хочуть вдосконалити свої навики та навчитися новим 

технікам ткацтва.  

 В ході практичних занять гуртківці набуватимуть уміння правильно 
підбирати нитки для основи та здійснювати її намотування на рамку для 
ткання, виготовляти художні вироби в різних техніках ткацтва (килимовій, 

гобеленовій, перебірного ткання) та готувати вироби до виставки.  
Протягом кожного навчального року з дітьми проводяться бесіди з 

історії України, українського декоративно-ужиткового мистецтва і, зокрема, 
ткацтва, бесіди про культуру й традиції наших предків, перспективи розвитку 

сучасного декоративно-ужиткового мистецтва (текстильної галузі).  
За цією програмою можуть проводитись заняття в групах 

індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про 

порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних 
навчальних закладах.  

Програма є орієнтовною. Відповідно до організаційно-педагогічних 
умов гуртка, групи, творчого об’єднання, можуть бути внесені зміни. 

 

Початковий рівень 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

  Кількість годин  
 

№ Розділ, тема теоретичних практичних усього 
 

1. Вступ 2 - 2 
 

2. Ткацтво – один із видів    
 

 декоративно-ужиткового 2 2 4 
 

 мистецтва    
 

3. Основи технології ручного 2 2 4 
 



 
ткацтва. Ткацький верстат  

    
 

4. Ткацькі пристрої. Інструменти. 
2 2 4  

 
Матеріали для ткання  

    
 

5. Тканина. Види переплетень 2 2 4 
 

6. Ткання поясів 2 8 10 
 

7. Текстильні оздоблювальні 
2 6 8  

 
елементи  

    
 

8. Перебірне ткання 4 44 48 
 

9. Закладне ткання 4 44 48 
 

10. Екскурсії, конкурси, свята, 
- 10 10  

 
виставки  

    
 

11 Підсумок 2 - 2 
 

 Разом 24 120 144 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

5. Вступ ( 2 год.)  

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила 
поведінки в колективі. Організаційні питання. Робоча кімната. Інструменти 
та матеріали. Правила техніки безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць. 

6. Ткацтво – один із видів декоративно-ужиткового мистецтва (4  

год.) 

Процес виготовлення тканин на ткацькому верстаті. Розвиток ткацького 

виробництва. Осередки художнього ткацтва нашого регіону. 

 

Практична частина. Виконання зразка тканини полотняного і 
саржевого(чиноватого) переплетення з паперу. 

 

7. Основи технології ручного ткацтва. Ткацький верстат (4 год.) 
Вертикальний  і  горизонтальний  ткацький  верстат.  Основні  частини 

ткацького верстата. Утворення зіву. Перший і другий зів. Рамка для ткання. 

Натягування основи на рамку. 
 

Практична частина. Визначення основних властивостей ниток 
(міцність, товщина, еластичність). Підбір ниток для основи та піткання. 
Підготовка ниток основи. 

 



8. Ткацькі пристрої. Інструменти. Матеріали для ткання (4 год.) 
Пристрої  для  ткання:  настільний  ткацький  верстат,  рама,  бердочко, 

 

дощечки, качалка (сволок). Необхідні інструменти та матеріали. Види рамок, 
їх особливості. Прийоми ткання полотна на рамі. 

 

Практична частина. Натягання основи на рамку. Підготовка рамки до 
роботи. Набирання ниток на лінійку, вив’язування нитяних петель для 

утворення першого і другого зіву. Контроль натягу ниток основи. 

Прибивання нитки піткання. Закріплення нитки піткання. Зміна кольору 

нитки по горизонталі. Продовження нитки одного кольору. 

 

9. Тканина. Види переплетень (4 год.) 
Види ткацьких переплетень. Фонове ткання (полотняне, репсове, 

 

саржеве). Візерунчасте ткання (перебірне, ремізно-човникове, закладне або 
килимове). Поняття ритму в орнаменті. Елементи ткацького розрахунку  

Практична частина. Виконання смуг різної товщини. Прокидка нитки. 
Чергування двох ниток піткання різного кольору (утворення «стовпчиків»). 

Виконання на рамках тренувальних зразків полотняним і репсовим 
переплетенням із використанням 2-3 кольорів. 

 

10. Ткання поясів (10 год.)  

Пояс в народному одязі. Крайка. Оберегове значення пояса. Етапи 
проектування тканого виробу: створення ескізу, підбір кольорових сполучень. 

Полотняне переплетення при різній щільності основи. Снування 
багатоколірної основи. Прийоми ткання пояса.  

Практична частина. Снування кольорової основи для пояска-закладки. 

Ткання пояска. Опоряджувальні роботи. 

 

7.Текстильні оздоблювальні елементи (8 год.) 
 

Оздоблювальні елементи в народному ткацтві. Використання кручених 
та плетених шнурів, тороків, кутасів тощо в народному ткацтві. Способи 
виготовлення оздоблювальних елементів з ниток.  

Практична робота: Скручування шнурів із ниток, виготовлення кутасів 

та вив’язування тороків. Колективне виготовлення виробу в техніці 
текстильної аплікації з використанням тренувальних зразків, шнурів, кутасів, 

тороків та фабричної тканини. 

 

11. Перебірне ткання (48 год.)  

Орнаменти в ткацтві. Полотняний і узорний зів. Способи утворення 
узорного зіву та його закріплення. Рапорт орнаменту.  

Особливості виконання виробів у техніці перебірного ткання. Назви 
тканих орнаментів та їх символіка. Значення кольору в орнаментах. 
Гармонійні та контрастні поєднання кольорів.  



Практична частина. Виконання тренувального зразка в техніці 
перебірного ткання.  

Підбір орнаменту та розробка композиції майбутньої доріжки. Ткання 
виробу. Вив’язування тороків. Волого-теплова обробка виробу. 

 

9. Закладне ткання (48 год.) 
 

Технологія закладного ткання. Зміна кольору піткання по горизонталі та 
по вертикалі. Спосіб з’єднання кольорових площин «у вічко». Уступ по 

пітканню і по основі.  

Український геометричний килим. Основні орнаментальні мотиви, 
композиція, кольорове вирішення.  

Практична частина. Виконання тренувального зразка в килимовій 
техніці.  

Підбір орнаменту та розробка композиції майбутньої торбинки. Ткання 
виробу. Пошиття і оздоблення виробу. 

10. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (10 год.)  

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю 
як джерелом творчих ідей. Участь у виставках, конкурсах. Відвідування 

краєзнавчих, природничих, історичних, художніх музеїв, виставок. Зустрічі з 
народними майстрами. 

 

11. Підсумок (2 год.).  

Підготовка робіт до виставки. Правила організації виставки: способи 
оформлення тканих виробів, фотографування виробів, створення експозиції. 

 

Основний рівень, перший рік навчання 

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

    Кількість годин  
 

№ Розділ, тема  теоретичних практичних усього 
 

1. 
Вступ   

3 3 6 
 

2. Перебірне ткацтво, види 
3 45 48  

 
перебірних технік. 

 
 

     
 

3. Український рушник  6 45 51 
 

4. Килимове ткання. Способи     
 

 з’єднання вертикальних  3 33 36 
 

 кольорових площин.     
 

5. Український килим  3 57 60 
 

6. Екскурсії, конкурси, свята,  
- 9 9  

 
виставки 

  
 

      
 

7. Підсумок   6  6 
 

  Разом 27 189 216 
 

 



ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

1. Вступ (6 год.)  

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила 

поведінки в колективі. Робоче місце ткача. Правила техніки безпеки на 
заняттях. Розподіл робочих місць. 

Ткацькі переплетення. Елементи ткацького розрахунку. 
 

Практична частина Натягування основи. Підготовка рамки для 
ткання.  

Ткання зразків полотняним і саржевим переплетенням. 

 

2. Перебірне ткацтво, види перебірних технік (48 год.) 

Перебірне ткання – один з найпоширеніших видів узорного ткацтва. 

Особливості перебірних узорів. 
 

Різновиди перебірного ткання (суцільний перебір, перебір з вибором, 
перебір з розробкою орнаментальних мотивів, «під полотно», «під репс», 

«під саржу»). Ткання «під дошку» та «на путах». 
 

Практична частина. Ткання полотна. Виконання тренувальних зразків 
та виробів різними техніками перебірного ткацтва. 

 

3.Український рушник (51 год.) 
 

Рушникове полотно. Тканий і вишитий рушник. Види рушників 
(утилітарні, інтер’єрні, обрядові).  

Орнаментика та символіка рушників. Композиційне та кольорове 
вирішення рушників. Кролевецькі рушники. Рушники Гуцульщини. Поліські 
рушники.  

Практична частина. Розробка ескізу тканого рушничка. Ткання 
спроектованого виробу. Опоряджувальні роботи виробу. 

 

4. Килимове ткання. Способи з’єднання вертикальних кольорових 

площин (36 год.)  

Основи композиції та кольорознавства. Стилізація в килимах. 
З’єднання кольорових площин «на межову нитку», виконання скісних 

контурів. Технологічні прийоми утворення міцного краю в килимових 
виробах. Особливості підбору ниток для ткання килимових виробів.  

Практична частина. Виконання тренувальних зразків килимовим 
(закладним) тканням з різними способами з’єднання кольорових площин. 

 

5.Український килим (60 год.) 
 

Художні особливості українських килимів. Килими Полтавщини, 
Полісся, Гуцульщини. Гладкі двосторонні килими. Ворсові килими.  

Практична частина. Розробка ескізу килимка та підготовка рамки до 
роботи. Ткання спроектованого виробу. Волого-теплова обробка, кінцеве 
оздоблення виробу. 

 



6. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (9 год.) 
 

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. 

Участь у конкурсах. Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних, 
художніх музеїв, виставок. Зустрічі з народними майстрами. 

 

 7. Підсумок (6 год.) 
Підведення підсумків. 

 

Основний рівень, другий рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

  Кількість годин  

№ Розділ, тема теоретичних практичних усього 

1. Вступ 3 - 3 

2. Гобелен як мистецьке явище 3 6 9 

3. Кольорознавство і композиція 3 6 9 
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4. Техніка кругляння 3 48 51 
 

5. Ворсове ткання 3 45 48 
 

6. Додаткові техніки ткання та 
3 9 12  

 
оздоблення гобеленів  

    
 

7. Етапи створення гобелену 6 63 69 
 

8. Екскурсії, конкурси, свята, 
- 9 9  

 
виставки  

    
 

9. Підсумок 6 - 6 
 

 Разом 30 186 216 
 

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 1. Вступ (3 год.)  

Ознайомлення з планом роботи гуртка на навчальний рік. Правила 
поведінки в колективі. Організаційні питання. Інструменти та матеріали. 
Правила техніки безпеки на заняттях. Розподіл робочих місць. 

 2. Гобелен як мистецьке явище (9 год.)  

Історія появи гобелена. Давні і сучасні гобелени. Гобелени пітканеві 
та основні.  

Міні-гобелен. Стилізація в гобелені. Розробка ескізу та картону 
гобелену. Гармонійні та контрастні поєднання кольорів.  

Практична частина. Створення стилізованого зображення 
природного елементу для використання в гобеленовому ткацтві. 

 

3. Кольорознавство і композиція (9 год.) 
 

Основні методи композиційної побудови тематичних робіт. 
Поєднання кольорів. Кольоровий акцент. Поняття про механічне та оптичне 
змішування кольорів.  

Фарбування пряжі. Фактурна розробка кольорових площин. 
Практична частина. Виконання тренувальних зразків по оптичному  

змішуванню кольорів. Плавний перехід одного кольору в інший. 

 

  4. Техніка кругляння (51 год.)  

Основні техніки, що використовуються в гобеленовому ткацтві. Давні 
українські килими-гобелени.  

Художні та технологічні особливості килимів Полтавщини. Основні 
прийоми заповнення напівкруглих контурів в техніці «кругляння». 
Послідовність виконання елементів килима в техніці «кругляння».  

Практична частина. Виконання тренувальних зразків технікою 
«кругляння».  

Розробка ескізу тематичного міні-гобелену. Виконання картону. 
Підбір ниток. Ткання спроектованого виробу, опоряджувальні роботи. 



 

 5. Ворсове ткання (48 год.) 
Ворсові килими. Вив’язування подвійного вузла.  

Вив’язування ворсу з петель. Технологічна послідовність виготовлення 
ворсових килимових виробів.  

Практична частина. Виконання тренувальних зразків ворсовою 
технікою.  

Вив’язування ворсу з нарізаних ниток. Вив’язування ворсу за 
допомогою лінійки.  

Виготовлення виробу ворсовим тканням. 

 

 6. Додаткові техніки ткання та оздоблення гобеленів (12 год.) 
Обвивання  джгутів.  Петельчастий  ворс.  Напівкосичка  та  косичка  

«сумах». 
 

Гачковані елементи в гобелені. Використання в гобеленах нетипових 
для ткацтва матеріалів (дерево, скло, метал, пір’я, трави і т.п.).  

Об’ємні гобелени. 

Практична частина. Вив’язування напівкосички та косички «сумах». 

Різні способи обвивання джутів. Вив’язування петельчастого ворсу. 

 

 7. Етапи створення гобелена (69 год.) 
Творчий  задум.  Аналіз  малюнка-ескізу.  Кольорова  гамма  гобелена. 

Вибір напрямку ткання. 
 

Поділ гобелена на ткану і неткану частину. Фактурна розробка 
гобелена. Ткана частина гобелена. Розробка картону виробу.  

Неткані елементи гобелену (гачковані деталі, кутаси, намистини і т.п.). 
Практична частина. Розробка ескізу міні-гобелена з використанням 

 

вивчених технік ткання та оздоблення. Виконання картону. Підбір ниток. 
 

Натягування основи на рамку. 
 

Ткання  спроектованого  виробу. Виготовлення додаткових  елементів. 
 

Оздоблювальні та опоряджувальні роботи. 
 

 8. Екскурсії, конкурси, свята, виставки (9 год.)  

Екскурсії для ознайомлення з природою, історією та культурою краю. 

Участь у конкурсах. Відвідування краєзнавчих, природничих, історичних, 
художніх музеїв, виставок. Зустрічі з народними майстрами та художниками. 

 

 9. Підсумок (6 год.)  

Підготовка робіт до виставки. Організація виставки та оформлення 
експозиції. Фотографування виробів для гурткового альбому. 

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

Вихованці мають знати: 

• назви ткацького обладнання; 



• способи ткання на рамі; 
• правила розробки композиції тканого виробу; 
• технологію виконання килимового, фонового та узорного ткання. 

 
Вихованці мають уміти: 

• користуватися необхідними матеріалами;  
• правильно підбирати нитки для основи і для піткання; 
• натягати основу на раму; 
• виконувати прості види переплетень. 

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛІВ 
  

Основне обладнання Кількість 
на 1 
дитину  

Матеріали 

Нитки для основи (бавовняні для гачкування): 1моток 

Нитки   для   піткання   різної   товщини   (вовняні, 100-200 г 

напіввовняні, синтетичні)  

Пристрої  

Рамка для ткання 40х60см 1 шт. 

Інструменти  

Гребінець 1шт. 

Лінійки дерев’яні 30-35см 2 шт. 

Ножиці побутові 1шт. 

Набір кольорових олівців 1 к-т 

Папір у клітинку для малювання візерунків 2 арк 

Олівець,гумка 1шт. 

Таблиці, плакати  

Утворення полотняного і саржевого переплетення 1 к–т 

Види ткацьких переплетень 1 к–т 

Правила техніки безпеки 1 к–т 

Картки для індивідуальної роботи  

Схеми перебірних орнаментів 1 к–т 

Схеми «закладних» орнаментів 1 к-т 
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