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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Народні та художні 

промисли» складена Лісовською Т. А. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 012 Дошкільна освіта.  

Предметом є процес оволодіння студентами знаннями з основ 

декоративно-ужиткового мистецтва в Україні та світі; організація 

педагогом художньої діяльності дітей.  

Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, 

українська література, мистецтвознавство, фахові методики дошкільної 

освіти.  

. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета курсу – оволодіти сучасними методами з ознайомлення дітей 

дошкільного віку з відомими промислами і ремеслами. 

Основними завданнями дисципліни є: 

–  ознайомлення   з основними   видами   декоративно-ужиткового 

мистецтва, засобами їх художньої виразності, звичаями і обрядами; 

 вивчення питань розвитку історії світового та українського 

народного декоративно-ужиткового мистецтва; 

 вивчення українського мистецтва, ознайомлення з відомими 

промислами і ремеслами – вишивкою, бісероплетінням, килимарством, 

виготовленням оберегів і народних іграшок;  

 навчити виготовляти різноманітні вироби, складати розробки занять 

із ознайомлення дітей з культурою і ужитковим мистецтвом українського 

народу. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні: 

– здатність встановлювати і підтримувати потрібні контакти з дітьми, 

батьками, володіє певною сукупністю знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективну організацію художньої діяльності в дошкільному 

навчальному закладі; 

–  здатність продуктивно співпрацювати з різними партнерами (колеги – 

батьки – діти дошкільного віку), виконувати різні ролі та функції у колективі 

щодо організації художньої діяльності); 

прийоми (використовує різноманітні педагогічні інновації (дискусія, 

створення ігрових імітаційних моделей, графічних моделей, методів 

комп’ютерного моделювання, методу шоу-технологій, методу презентацій 

тощо); 

ІІ. Фахові: 

– усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої професії – 

вихователь, володіти високою мотивацією до виконання професійної 

діяльності в ДНЗ;  



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Українська народна вишивка 

Тема 1. Українська народна вишивка. Історія розвитку, 

етнографічні особливості.  

Види декоративно-ужиткового мистецтва. Історія розвитку української 

народної вишивки. Етнографічні особливості вишивки різних регіонів 

України. Аналіз стародавніх зразків вишивки, рушників. 

Тема 2. Композиційна побудова орнаменту 

Поняття «орнамент», «композиція». Види орнаментів (геометричні, 

рослинні). Рапорт. Складові частини орнаменту. Вплив технік вишивання на 

характер орнаменту. Техніка перенесення візерунка на тканину. Практична 

частина. Підбір композицій рослинного орнаменту для серветки. Розкрій 

серветки. Перенесення візерунка з кальки на тканину. 

Тема 3. Закони кольоросполучення у вишивці  

Значення і символіка кольорів у вишивці. Кольорове поле. Психологічний 

вплив кольорів на людину. Закони кольоросполучення. Теплі та холодні 

кольори. Хроматичні та ахроматичні кольори. Поєднання кольорів на виробі. 

Практична частина. Підбір ниток для виконання орнаменту у теплих, 

холодних тонах. Вишивання мінікартини «Пори року». 

Тема 4. Види швів. 

Практична частина. Види швів українських народних вишивок. 

Ознайомлення з поняттями: прокол, стібок, шов. Способи закріплення нитки. 

Застосування швів і техніка виконання «уперед голкою», «поза голкою», 

«стебловий». Теоретична частина. Відпрацювання техніки виконання швів 

«уперед голкою», «поза голкою», «стебловий шов». 

Тема 5. Сучасні техніки вишивки. Ізонитка 

Теоретична частина. Технологія сучасної вишивки. Поняття «ізонитка», 

історія, техніка виконання. Практична частина. Відпрацювання прийому 

вишивання на цупкому папері. Вишивка кола, кута, зірки. Оздоблення робіт. 

Панно «Фантазійні візерунки», «Мій квітучий рідний край» (на вибір). 

 

Кредит 2. Бісероплетіння 

Тема 1. Історія виникнення бісероплетіння 
Історія виникнення бісероплетіння. Теоретична частина. Правила поведінки 

під час занять. Техніка безпеки на заняттях. Ознайомлення з властивостями і 

можливостями такого матеріалу, як бісер. Історія виникнення бісероплетіння. 

Походження бісеру, виробництво, застосування. Види бісерних виробів. 

Практична частина. Відпрацювання вміння читати схематичний запис 

(схеми для плетіння). Замальовка схем для паралельного плетіння, поєднання 

кольорів, при створенні схем 

 



Тема 2. Ланцюжки і намисто 

(Кольє, браслети, сережки, та ін.) Технологія низання з бісеру однією голкою. 

Варіанти плетіння. Технологія плетіння основних елементів («кільце», 

«ромбик» тощо). Способи закріплення. Практична частина. Відпрацювання 

технік плетіння основних елементів бісероплетіння. Виготовлення 

ланцюжків та намиста. Відпрацювання способів закріплення. 

Тема 3. Паралельне плетіння 

Теоретична частина. Особливості паралельного плетіння. Прийоми 

з’єднання окремих частин виробів. Практична частина. Плетіння тичинок, 

пелюсточок паралельним способом. Плетіння тварин (мишки, 

крокодильчика) і комах (павучок, метелик) за вибором студентів. 

Тема 4. Оформлення готових виробів 
Теоретична частина. Правила оформлення готових виробів і робіт для 

виставки. Практична частина. Оформлення виставкового стенду. 

 

Кредит 3. Українська народна іграшка. Український оберіг 

Тема 1. Теоретична частина. Історія української народної іграшки. Матеріали 

для виготовлення іграшок. Призначення іграшок. Світогляд, звичаї, 

вірування в українському фольклорі. 

Тема 2. Виготовлення ляльки-мотанки 

Теоретична частина. Технологія виготовлення ляльки-мотанки. Особливості 

виготовлення ляльки-мотанки, її значення. Практична частина. Виготовлення 

ляльки-скрутки. Виготовлення ляльки-мотанки вузловим способом. 

Тема 3. Обереги в житті українського народу  
Теоретична частина. Види і значення оберегів. Технологія виготовлення 

оберегів. Головні священні символи України – тризуб, хрест, коло. Рослинні 

образи-обереги (верба, дуб, тополя, калина, любисток, м'ята, волошка). 

Священні тварини (корова, лелека, бджола). Прадавні обереги-ляльки, 

символи родючості та материнства. Матеріали та інструменти. Практична 

частина. Виготовлення оберега з круп та насіння «Подковка на щастя». 

Виготовлення і оздоблення іграшки «Домовичок». Виготовлення ляльки 

«Берегиня 

Тема 4. Історія килимарства і етнографічні особливості  

Теоретична частина. Килимарство – один із найдавніших та стародавніх 

видів декоративно-ужиткового мистецтва. Етнографічні особливості 

виготовлення і оздоблення килимів різних регіонів України. Інструменти і 

матеріали для роботи. Сировина для ниток. Натуральні та синтетичні 

матеріали. Поняття «основа», «уток». Природні та штучні барвники для 

фарбування вовни. Інструктаж з техніки безпеки. 

Тема 5. Основи кольорознавства  
Практична частина. Основні кольори спектра. Групи теплих і холодних 

кольорів. Контрастні кольори. Вплив кольору на організм людини. 

Теоретична частина. Виконання замальовок кольорових гам. 

 

 



3. Рекомендована література 

 

Базова 

1. Декоративно-прикладне мистецтво [Текст] / Е. А. Антонович, Р. В.      

Захарчук-Чугай, М. Е. Станкевич. – Львів : Світ, 1992. – 272 с. 

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

посіб. / Н. І. Луцан. – К. : Вид. Дім «Слово», 2009. – 172 с. 

3. Скиданова Л. Я. Декоративне малювання та аплікація в дитячому садку 

[Текст] : Л. Я. Скиданова, Л. І. Сірченко. – К. : Рад. школа, 1976. – 64 с.   

4. Підкурганна Г. О. Сучасні підходи до художнього розвитку дітей 

дошкільного віку // Науковий вісник ПДУ ім. К. Д. Ушинського. – Одеса: 

ПДУ ім. К. Д. Ушинського, 2000. – С. 40-47. 

5. Сакулина Н. П. Народное декоративное искусство в воспитательной работе 

детского сада // Изв. А.ПН РСРСФ. – вип. 11. – М., 1947. – 125 с. 

6. Сухорукова Г. В. Українські витинанки / за ред. Г. В. Сухорукова, 

О. В. Ступак. – К: Грайлик, 1995. – 78 с. 
 

Допоміжна 
 
1. Артемова Л. В. Модель ступеневої підготовки фахівця дошкільної освіти у 

вищих навчальних закладах / Л. В. Артемова, Ю. М. Косенко. // Психолого-

педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах 

трансформації суспільства. Матеріали міжнародної науково-теоретичної 

конференції до 80-ї і річниці НАУ ім. М. П. Драгоманова. Випуск 1. – Л.: 200. 

– С. 84– 86. 

2. Кардашов В.М. Теорія і методика викладання образотворчого мистецтва: 

навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. 

Кардашов. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2007. – 296с. 

3. Котляр В.П. Основи художнього виховання дітей: навчальний посібник / 

В.П.Котляр. – Донецьк : вид-во «Ноулідж» (Донецьке відділення), 2010. – 

223с. 

4. Методика обучения изобразительной деятельности и конструирования / 

Ред. Комаровой Т. С. – М.: Просвещение, 1986. – 326 с.    

5. Косминская В.В. Основы изобразительного искусства и методика 

руководства изобразительной деятельностью детей / Н. Б. Халезова, В. В. 

Косминская. – М.: Просвещение, 1986. –  298с. 

6. Косминская В. В. Теория и методика изобразительной деятельности в 

детском саду / В. В. Косминская, В. И. Васильева. – М.: Просвещение, 1985. – 

335с. 

7. Максименко С. Д. Теорія і практика психолого-педагогічного дослідження 

/ С. Д. Максименко. – К.: 1990. – 239с.  

8. Перспективы развития системы непрерывного образования / Под.ред. 

Гершунского Б. С. – М.: Педагогика, 1990. – 224 с.  

9. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень: навчальний посібник ПАУ 

ім. М.П. Драгоманова / В. К. Сидоренко, П. В. Дмитренко. – К.: 1998. – 173с. 



10. Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н. М., Янцур Л. А. Образотворче 

мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі  / Г. 

В. Сухорукова, О. О. Дронова, Н. М. Голота, Л. А. Янцур. – К.: 1998. – 273с. 
 
 

Інформаційні ресурси 
1. http://konserg.ucoz.ua/load/40 

2. http://konserg.ucoz.ua/load/27 

3. http://www.ognb.odessa.ua/ 

4. http://www.nbuv.gov.ua/  

5. http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

6. http://www.youtube.com/watch?v=5Jp09YifvYE 

7. http://www.youtube.com/watch?v=bw6UZzyoPbg 

8. http://www.youtube.com/watch?v=7wUYHswqF2Y 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання: тестування 
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