
   

Шановні колеги! 

 

КЗ «Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва»                       

25 вересня 2022 року проводить семінар-практикум (дистанційно) на тему: 

«Силянка та гердан – традиційні українські прикраси з бісеру» для 

керівників гуртків і студій декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва, керівників фольклорних і фольклористичних колективів Харківської 

області та всіх бажаючих. 

Семінар-практикум відбудеться дистанційно на платформі ZOOM. 

Програма проведення семінару-практикуму додається.  

Просимо заповнити та направити заявку на участь у семінарі-практикумі 

до 24 вересня 2022 року за посиланням 

https://forms.gle/nMqK2VcYmz1yn5sUA  

Додаткову інформацію можна отримати за номерами мобільних 

телефонів: 096-23-30-513; 095-69-68-103 (Олійник Наталія Петрівна, провідний 

методист ООМЦКМ).   

 

КЗ «ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА» 

 

Програма семінару-практикуму 
 

«Силянка та гердан – традиційні                             
українські прикраси з бісеру»   

для керівників гуртків, студій декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва, керівників фольклорних  

і фольклористичних колективів 

 

25 вересня 2022 року                                                                        м. Харків 
 

 

10.00 - 10.05 
 

Відкриття семінару-практикуму 

Лагутіна Віра Олександрівна, директор КЗ «ООМЦКМ» 
 

10.05 – 10.20 
 

Традиційні нагрудні прикраси українських жінок 

Олійник Наталія Петрівна, провідний методист  КЗ «ООМЦКМ» 
 

10.20 – 11.20 
 

Традиційні українські прикраси з бісеру 

Орищенко Анастасія Олександрівна, керівник Зразкового колективу 

«Бісерна флористика» Клубного закладу селища Буди Харківського 
району Харківської області 

МАЙСТЕР-КЛАС: Виготовлення жіночої прикраси «силянка» 

11.20-12.00 МАЙСТЕР-КЛАС: Ткацтво на станку прикраси з бісеру «гердан» 

12.00-12.30 Відповіді на питання. 

 



  

Пропонуємо всім бажаючим долучитися до виготовлення жіночих прикрас із 

бісеру 
 

Майстер-клас Анастасії Орищенко 
 

Ткацтво на станку «гердана» 

Необхідні матеріали: 

- Бісер чорний  – 10гр.; 

- Бісер рожевий  – 10гр.; 

- Бісер фіолетовий – 10гр.; 

 (краще брати чех, колір бісеру на власний смак) 

- Станок для бісерного ткацтва 

- Бісерна нитка; 

- Бісерна голка; 

- Застібка + фурнітурні кільця + плоскі зажими (якщо браслет робити із металевою 

застібкою); 

- Ножиці. 
 

Схема  

 
 

Майстер-клас: Виготовлення жіночої прикраси «силянка» 

 

Необхідні матеріали: 

- Бісер зелений – 20гр.; 

- Бісер помаранчевий – 20гр.; 

- Бісер темно-зелений – 10гр.; 

 (краще брати чех, колір бісеру на власний смак) 

- Бісерна нитка; 

- Бісерна голка; 

- Застібка + фурнітурні кільця; 

- Ножиці. 

 

Схема  
 

 

 

 



  

 


