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Підопригора  Марія Валеріїна  

Журжинецький НВК 

Лисянського р-н., Черкаської обл. 

Варіативний модуль 

Технологія виготовлення виробів у техніці 

«канзаші» 

(7-9 клас) 

Пояснювальна записка 

Програмою модуля передбачено ознайомлення учнів з одним із 

найцікавіших технологій  виготовлення виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва, а саме техніка «канзаші». У світі ця техніка дуже поширена. Для 

виготовлення виробів у цій техніці використовують різноманітні шовкові 

стрічки, тасьми. 

Зміст програми дозволяє максимально урізноманітнити творчу 

діяльність учнів  і не повторює наявні шкільні модулі трудового навчання 

(технології). На уроках учні набувають вміння та навички роботи з новими 

напрямками – це виконання квітів та їх елементів з шовкових стрічок в 

техніці «канзаші». 

Виготовлення виробу – в техніці «канзаші» передбачається через 

проектно-технологічну діяльність. Як результат роботи над змістом модуля, 

учні мають виконати проект. 

Програма розкриває перед школярем багатогранні можливості 

декоративно-прикладної творчості; долучає  великого і різноманітного світу 

мистецтва; задовольняє потреби учнів у бажанні реалізувати свої творчі 

якості. 

   Завдання програми: 

- сформувати елементарні знання та вміння в досліджуваних видах 

декоративно- прикладного творчості; 
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- навчити дітей володіти різними інструментами і 

пристосуваннями; 

- ознайомити дітей з історією розвитку техніки «канзаші»; 

- розвивати пам'ять, увага, мислення, естетичний смак, дрібну 

моторику рук; 

- виховувати акуратність, посидючість, працьовитість, 

цілеспрямованість, терпіння, позитивне ставлення до праці, добре 

ставлення до товаришів, ощадливість. 

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної 

праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічних вимогам. 

Тематичний план 
 
№ 

з.п. 
Назва теми Кількість 

 годин 
1. Загальні відомості про технологію виготовлення виробів у 

техніці «канзаші». 
6 

2. Проектування та виготовлення виробу технікою «канзаші». 9 
3. Презентація та оцінка результатів проектної діяльності. 1 

 Всього 16 

 

Програма 

 
 

№№

№

3 

.п. 

  

К
-с

ть
  
 г

о
д

.  

Назва теми та її зміст 
 

Державні вимоги до рівня 
загальноосвітньої 
підготовки учнів 

1 8 Загальні відомості про технологію 

виготовлення виробів у техніці «канзаші». 

Короткі історичні відомості про виникнення та 

розвиток техніки «канзаші». Місце та роль 

техніки  у сучасному декоративно-ужитковому 

мистецтві. 

Різновиди форм пелюсток та основні прийоми 

їх виконання. Способи комбінування різновидів 

круглих і гострих пелюсток. Різновиди форм 

листка та основні прийоми їх виконання.  

Називає вироби, виготовлені у 

техніці «канзаші»; 

розрізняє різновиди форми і 

виду пелюстки та листка; 

характеризує матеріали, які 

використовуються для 

виготовлення виробу; 

добирає інструменти та 

пристосування для роботи; 

обґрунтовує добір 

конструкційних матеріалів 

залежно від призначення виробу; 
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Матеріали для виконання техніки «канзаші», їх 

властивості. Інструменти та пристосування 

(наперсток, голка ножиці) для виготовлення 

виробу. 

Правила безпечної роботи та санітарно-

гігієнічні вимоги. Організація робочого місця. 

Ознайомлення з технологією виконання квітів 

та їх елементів у техніці «канзаші». 

дотримується правил безпечної 

праці, санітарно-гігієнічні 

вимоги; 

організовує робоче місце. 

2 16 Проектування та виготовлення виробу 

технікою вишивка стрічками. 

    Постановка проблеми. Визначення завдань 

для виконання проекту. 

    Робота з інформаційними джерелами. 

Створення банку ідей. 

    Аналіз та систематизація інформації. 

Розроблення ескізного малюнка виробу. 

Створеннякомпозиції. 

    Технологічна послідовність виготовлення 

виробу: 

 добір виробу для виготовлення; 

 створення композиції; 

 визначення різновиду пелюстки та 

листка; 

 добір елементів для оздоблення; 

 виготовлення виробу; 

 остаточна обробка виробу; 

Контроль якості виробу. Догляд за виробом.  

Економічне обґрунтування виробу. 

Маркетингові дослідження. Розроблення 

реклами. 

 

Складає план роботи з 

виконання проекту та план 

проектної діяльності; 

здійснює пошук інформації; 

аналізує та систематизує 

інформацію; 

розробляє ескізний малюнок 

виробу; 

добирає матеріали, інструменти, 

пристосування; оздоблює виріб; 

переносить і втілює задум; 

використовує техніку для 

виготовлення виробу; 

виготовляє виріб декоративно-

прикладного чи декоративно-

ужиткового призначення; 

виконує волого-теплову обробку 

виробу; 

контролює якість виробу; 

організовує робоче місце під час 

виконання різних робіт; 

дотримується правил безпечної 

праці, санітарно-гігієнічних 

вимог; визначає собівартість 

виробу; 

розробляє рекламу.  

 

3 1 Презентація та оцінка проектної діяльності. 

Компонування портфоліо проекту. Захист 

проекту. 

Характеризує складові 

портфоліо; 

компонує портфоліо; 

захищає проект; 

здійснює оцінку виготовлення 

виробу і процесу праці за 

загальними естетичними та 

функціональними показниками. 

 

Орієнтовний перелік об’єктів праці: 
 виготовлення панно в поєднанні з різними техніками декоративно 

прикладного мистецтва; 

 виготовлення комплектів прикрас; 
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 оздоблення предметів інтер’єру; 

 вітальна листівка; 

 вишукана шкатулка для косметики; 

 виготовлення прикрас для волосся; 

 оздоблення сувенірів.  

 

 

 

Інструменти, обладнання та пристосування: 

 
Простий олівець, лінійка, ножиці, клейовий пістолет, свічка, запальничка, 

швейні голки та булавки, щипці. 

 

Матеріали: 

Тасьма, атласна стрічка,  мережива, атлас, шовк, шифон, швейні нитки, 

клей-силіконовий,  бісер, стрази, поролон, намистини, то що. 
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2. Сильви Блондо Цветы из ткани канзаші – Контэнт, 2014. 

– 80 с. ил. 

3. Зайцева А. А. Канзаши: цветочное очарование Японии 

своими руками - "Эксмо" ООО, 2015. – 64. Ил. 

 

 

 


