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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Декоративне 

мистецтво» складена Кардаш І. М. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалаврів напряму 6.010101 Дошкільна освіта.  

Предметом є процес формування особистості педагога-дошкільника як 

носія національних духовно-художніх традицій. 

Міждисциплінарні зв’язки: мистецтвознавство, декоративно-прикладне 

мистецтво, основи дизайну, народні та художні промисли України, художня 

праця.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів:  

Змістовий модуль 1.  Народні та художні промисли України як складова 

частина культури суспільства і людини. 

Тема 1. Народне декоративно-прикладне мистецтво: сутність, закони, функції, 

форми.  

Тема 2. Мистецтвознавчий огляд народних художніх промислів України.  

Тема 3. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва.  

Змістовий модуль 2.  Методики ознайомлення дітей з декоративно-

прикладним мистецтвом. 

Тема 1. Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним мистецтвом.  

Тема 2. Використання писанкарства в навчально-виховній роботі з дітьми 

дошкільного віку. 

Тема 3. Дизайн – мистецтво формування естетичного середовища.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: розкрити нові можливості естетичного пізнання світу, сформувати 

художньо-творче мислення студентів. 

Основними завданнями дисципліни є: 

- сприяти формуванню особистості і педагога-дошкільника як носія 

національних духовно-художніх традицій; 

- розрізняти твори народних майстрів та художньо-технічні особливості 

декоративно-прикладного мистецтва; 

- залучити студентів до активної навчально-пізнавальної діяльності, що 

передбачає як пошукову роботу з науковою, так і практично-перетворювальну; 

- навчити студентів обґрунтовувати свій погляд, вільно володіти 

понятійно-термінологічним апаратом, методикою  та формами ознайомлення 

дітей з видами декоративно-прикладного мистецтва; 

- адаптувати свої теоретичні знання до рівня дитячого сприймання; 

- творчо застосовувати наукові доробки у практичній роботі;  

- планувати навчально-виховну роботу з дітьми.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіння культурою 

мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 
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- здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю; 

- здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання професійної діяльності в 

ДНЗ; 

- здатність  цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні технології 

виховання дітей; 

- здатність дотримуватись професійно-етичних умов в процесі 

здійснення професійної діяльності; 

ІІ. Фахові:  

- здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх технологій, 

які враховують особливості розвитку дитини, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства; 

- здатність використовувати лінію, ритм, силует, пропорції, форму, 

композицію як засіб художньої виразності у створенні образу декоративної 

речі; 

- здатність до оволодіння різними видами декоративного розпису, 

технікою виготовлення писанок, розрізнення традиційних схем побудови 

орнаменту (лінійний, сітчастий, замкнутий); 

- здатність до створення декоративних тематичних композицій; 

- здатність розрізняти художньо-естетичні особливості та елементи 

об’єктів дизайну, використовувати елементи дизайну в оформленні оточуючого 

середовища; 

- здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах; 

- здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в дошкільних навчальних закладах; 

- здатність цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні технології 

в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу; 

- здатність  до самостійної навчальної та наукової діяльності, 

самостійного мислення; 

- здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати отриманні 

знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку; 

- здатність вивчати новинки мистецької психолого-педагогічної та 

методичної літератури, кращий педагогічний досвід в галузі художньо-

естетичного виховання дітей дошкільного віку і впроваджувати їх у власну 

педагогічну діяльність для забезпечення перспективності росту власної 

професійної майстерності; 

- готовність представляти результати дослідження у формах звітів, 

рефератів, публікацій та публічних обговорень. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1.  Народні та художні промисли України як складова 

частина культури суспільства і людини. 

Тема 1. Народне декоративно-прикладне мистецтво: сутність, закони, 

функції, форми. Народне декоративно-прикладне мистецтво – невід’ємна 

частина художньої культури. Декоративно-прикладне мистецтво та його 

педагогічна цінність. Сутність народного декоративно-прикладного мистецтва 

як особливого типу художньої творчості. Народне декоративно-прикладне 

мистецтва в системі цінностей культури. Види декоративного мистецтва. 

Функції декоративно-прикладного мистецтва. Традиційність народного 

мистецтва. Школа народного мистецтва. Вплив декоративно-прикладного 

мистецтва на формування творчої особистості дитини дошкільного віку. Роль 

декоративного мистецтва в розвитку творчості дітей.  

Тема 2. Мистецтвознавчий огляд народних художніх промислів України. 

Центри народних художніх промислів України. З історії розвитку промислів 

України. Регіональні осередки та локальні художньо-технічні особливості 

українського декоративно-прикладного мистецтва. Килимарство та ткацтво. 

Українська народна вишивка – класичний вид народного мистецтва. Українська 

писанка. Народна іграшка. Художня кераміка і гончарство. Художня обробка 

шкіри та металу. Витинанка як один із видів декоративно-прикладного 

мистецтва.  

Тема 3. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного 

мистецтва. Орнамент та композиція у декоративно-прикладному мистецтві. 

Характеристика орнаментальних форм декоративно-прикладного мистецтва. 

Домінуючі мотиви української народної орнаментики. Види і структура 

орнаменту. Сутність поняття «композиція». Формування композиційних 

уявлень у дітей. Композиційні принципи побудови орнаменту. Способи 

передачі простору в тематичній декоративній композиції. Основні засоби 

художньої виразності декоративної композиції. 

Змістовий модуль 2.  Методики ознайомлення дітей з декоративно-

прикладним мистецтвом. 

Тема 1. Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним мистецтвом. 

Використання декоративно-прикладного мистецтва в практиці роботи 

дошкільного закладу. Формування досвіду художньо-творчої діяльності в 

дошкільників засобами декоративно-прикладного мистецтва. Форми і методи 

організації художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку. Види 

художньої діяльності дітей на матеріалі народного декоративно-прикладного 

мистецтва. Педагогічні умови реалізації творчих можливостей дитини-

дошкільника засобами декоративно-прикладного мистецтва. Особливості 

використання декоративно-прикладного мистецтва в навчально-виховній роботі 

з дітьми. Декоративно-прикладне мистецтво як чинник формування 

художнього смаку дітей. 

Тема 2. Використання писанкарства в навчально-виховній роботі з дітьми 

дошкільного віку. Писанка як унікальний витвір народного декоративно-

прикладного мистецтва. Етнорегіональні різновиди  орнаментальних 
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композицій українського писанкарства. Ознайомлення дітей з писанкарством та 

технікою виготовлення. Вплив писанкарства на розвиток творчих здібностей 

дітей дошкільного віку. Методика ознайомлення дошкільників з 

орнаментальними формами. Вибір елементів народних орнаментів для дитячих 

робіт. Використання народних промислів у зображувальній діяльності дітей.  

Тема 3. Дизайн – мистецтво формування естетичного середовища. 

Визначення дизайну. Візаж. Передумови зародження дизайну. Дизайн як творча 

діяльність. Види дизайну. Художньо-виразні засоби дизайну. Композиція в 

дизайні. Прийоми та засоби композиції у проектуванні об’єктів дизайну. 

Дизайн і довкілля. Особливість дизайну. Основні концепції розвитку дизайну. 

Школа дизайну. Творчість у дизайні. Оформлення інтер’єру дошкільного 

навчального закладу. Фітодизайн як мистецтво організації естетичного 

середовища.  

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-

прикладне мистецтво / Є. А. Антонович, Р. В. Захарчук-Чугай, М. Є. Станкевич. 

– Львів : Світ, 1993. – 272 с. 

2. Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному 

закладі : Навч. посіб. / А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. – К. : Вища школа, 2002. – С. 

281-317. 

3. Луцан Н. І. Декоративно-прикладне мистецтво та основи дизайну : 

Навчальний посібник / Н. І. Луцан. – К. : Видавничий Дім «Слово», 2009 – 172 с. 

4. Шумега С. С. Дизайн / С. С.Шумега. – К., 2004. 

 

Допоміжна 

1. Гургула І. Народне мистецтво західних областей України / І. Гургула. − 

К. : Мистецтво, 1966. − 80 с.  

2. Данченко О. Народні майстри / О. Данченко. – К. : Рад. шк., 1982. − 128 с.  

3. Дронова О. Через красу до творчості / О. Дронова // Дошкільне 

виховання. – 2004. – № 4. – С. 18-19. 

4. Жоголь Л. Декоративное искусство в современном интерьере / Л. Жоголь. 

− К. : Будивельник, 1986. − 200 с.  

5. Жук А. Сучасні українські художні тканини / А. Жук. − К. : Наукова 

думка, 1985. − 118 с.  

6. Загаєцька О. В одвічних ритмах гончарного круга / О. Загаєцька // 

Образотворче мистецтво. – 2003. – № 1. – С. 12-16. 

7. Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ 

століття. У пошуках «великого стилю» / Т. Кара-Васильєва, З. Чегусова. − К. : 

Либідь, 2005. − 280 с.  

8.  Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис / 

М. А. Кириченко. – К. : Знання- Прес, 2006. – 228 с.  

9. Каган М. О прикладном искусстве  / М. Каган. − М.,1961. − 142 с.  
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10. Кара-Васильєва Т. Творці дивосвіту / Т. Кара-Васильєва. − К. : Рад.шк., 

1984. − 175 с. 

11. Козлов В. Основы художественного оформления текстильних изделий / 

В. Козлов. − М. : Легкая и пищевая промышленность,1981. − 264 с.  

12. Найден О. Українська народна іграшка / О. Найден. − К. : Арт Ек, 1999. 

− 256 с.  

13. Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, 

еволюція / О. Найден. – К. : Наукова думка, 1989. – 162 с.  

14. Онищук О. Писанки Чернігівщини / О. Онищук // Писанка. – 1994. – 

№ 4-5.  

15. Селівачов М. Лексикон української орнаментики / М. Селівачов. – К. : 

Ред. вісника «АНТ», 2005. − 399 с.  

16. Селівачов М. Українська народна орнаментика ХІХ-ХХ ст. (іконографія, 

номінація, стилістика, типологія). Дис. док. мистецтвознавства / М.Селівачов. – 

К. : вид-во НАН України, 1996. – 421 с.  

17. Скорик М.М. З джерел писанкового орнаменту/ М.М. Скорик //Народна 

творчість та етнографія. – 1988. – №4. – С.76  

18. Скрипник Г. Етнографічні музеї України / Г. Скрипник. − К. : Наук. 

думка, 1989. − 303 с.  

19. Станкевич М. Українські витинанки / М. Станкевич. − К. : Наук. думка, 

1986. − 124 с.  

20. Тищенко О. Історія декоративно-прикладного мистецтва України 

(ХІІ−ХVІІІ ст.) / О. Тищенко. − К. : Либідь, 1992. − 192 с. 

21. Числова О. Дизайн – основа формування сучасних промислових виробів. 

Еврика / О. Числова. – V. Зб. студ. Наукових праць. – Ів.Фр., 2004. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Закон України «Про дошкільну освіту» // 

www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc 

2.Базовий компонент дошкільної освіти // 
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