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ВИТЯГИ З ОПП 

Програмні результати навчання:  

ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. 

Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у 

сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти. 

ПРН-15 Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і 

дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 
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Анотація (українською мовою) 

Дисципліна «Народні та художні промисли України» сприяють формуванню 

художніх смаків, збагачують сприйняття професійного мистецтва для майбутнього 

вихователя. Професійне навчання повинне проводитися в нерозривному зв’язку з 

моральним вихованням у дусі любові до своєї професії, праці вихователя. Важливе 

значення має вивчення художніх ремесел та народніх промислів України. Розглядається 

також загальна характеристика народної художньої творчості, зокрема народне 

декоративноприкладне мистецтво порівнюється з іншими видами та техніками художньої 

творчості. При викладенні матеріалу звертається увага на естетичну сторону творів 

народного мистецтва і його виховне значення, на завдання, що ставляться перед сучасною 

художньою промисловістю по розширенню і відновленню асортименту. Також метою 

викладання навчальної дисципліни «Народні та художні промисли України» є: 

підвищення рівня знань студентів в тісному взаємозв’язку з іншими дисциплінами: основи 

образотворчого мистецтва з методикою навчання. Базова підготовка майбутнього 

спеціаліста до теоретичного та практичного застосування знань з дисципліни є 

закріплення і розширення знань, отриманих при вивченні образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва. Процесі вивчення дисципліни відбувається засвоєння 

теоретичних основ з дисципліни «Народні та художні промисли України; студенти 

підготуються до самостійного аналізу художніх народних промислів України; розвивають 

вміння розуміти та цінувати народну художню творчість; вмітимуть розрізняти види 

народного мистецтва, інтерпретувати значення традицій у народному мистецтві; 

висловлювати власні судження про образотворче та декоративно-прикладне мистецтво;  

використовувати різні друковані джерела інформації про них у навчально-пізнавальній 

діяльності; ознайомитись з основними техніками художньої обробки дерева, художньої 

кераміки, плетіння з природніх матеріалів, ткацтва та килимарства, вишивки та мережива, 

художньої  обробки металу, декоративного розпису, художної обробки шкіри.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні 

техніки та матеріали, композиційне вирішення для виконання роботи в матеріалі; техніки 

художньої обробки дерева, художньої кераміки, плетіння з природніх матеріалів, ткацтва 

та килимарства, вишивки та мережива, художньої обробки металу, декоративного 

розпису, художньої обробки шкіри вміти: працювати в одній із обраних технік 

образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;  вміти вибрати матеріал для 

виконання практичної роботи; оволодіти практичними навиками та техніками для роботи 

в матеріалі; - виконувати творчі роботи на основі етнотрадицій даного регіону. 

Використовувати знання в практиці роботи в дошкільному закладі. 

Ключові слова (українською мовою): художня творчість, художні ремесла, народне 

мистецтво. 

 

Abstract (in English) 

The discipline "Folk and artistic crafts of Ukraine" promotes the formation of artistic 

tastes, enriches the perception of professional art for future educators. Vocational training should 

be carried out in inseparable connection with moral education in the spirit of love for the 

profession, work of the tutor. The study of arts and crafts and folk crafts of Ukraine is important. 

The general characteristics of folk art are also considered, in particular, folk arts and crafts are 

compared with other types and techniques of art. When presenting the material, attention is paid 

to the aesthetic side of works of folk art and its educational value, to the tasks facing the modern 

art industry to expand and restore the range. Also, the purpose of teaching the discipline "Folk 

and Art Crafts of Ukraine" is: to increase the level of knowledge of students in close connection 

with other disciplines: fine arts and design, drawing, painting, composition. The basic 

preparation of the future specialist for the theoretical and practical application of knowledge in 



the discipline "Arts and Crafts of Ukraine" is the consolidation and expansion of knowledge 

gained in the study of fine and decorative arts. The process of studying the discipline is 

mastering the theoretical foundations of the discipline "Folk and artistic crafts of Ukraine; 

students will be prepared for independent analysis of folk arts and crafts of Ukraine; develop the 

ability to understand and appreciate folk art; will be able to distinguish between types of folk art, 

to interpret the meaning of traditions in folk art; to express their own judgments about fine and 

decorative arts; use various printed sources of information about them in educational and 

cognitive activities; to get acquainted with the basic techniques of artistic woodworking, artistic 

ceramics, weaving from natural materials, weaving and carpet weaving, embroidery and lace, 

artistic metalworking, decorative painting, artistic leather processing. know: 

As a result of studying the discipline the student must know: basic techniques and materials, 

compositional solution to perform work in the material; techniques of artistic woodworking, 

artistic ceramics, weaving from natural materials, weaving and carpet weaving, embroidery and 

lace, artistic metalworking, decorative painting, artistic leather processing be able to: work in 

one of the selected techniques of fine and decorative arts; be able to choose the material for 

practical work; master practical skills and techniques for working in the material; - perform 

creative work on the basis of ethnic traditions of the region 

Keywords (in English): artistic creativity, artistic crafts, folk art.



 12 

 

ВСТУП 
Програма вивчення вввибірковвої навчальної дисципліни «Народні та художні промисли 

України» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за освітньо-професійною програмою Дошкільна освіта 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: процес навчання декоративному 

мистецтву з методикою. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка загальна, педагогіка дошкільна,  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета ознайомлення студентів із основними видами українського декоративно-

ужиткового мистецтва (Народними та художніми промислами України) та формування в них 

знань, умінь та навичок, необхідних для використання засобів народних та художніх промисли 

в освітній роботі з дітьми дошкільного віку. 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є  виховувати майбутніх вихователів 

у дусі високого патріотизму і глибокого розуміння ролі народності образотворчого 

мистецтва;- забезпечення умов засвоєння студентами теоретичного матеріалу та методично-

матеріальної бази для виконання практичних завдань з народних промислів України. У 

результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: - загальні відомості про 

історію розвитку і традиції народних промислів України; - теоретичні основи декоративно-

прикладної творчості;  роботи майстрів і народних умільців України; різні техніки обробки 

художньо-конструкційних матеріалів;  експлуатацію обладнання та організацію праці на 

художньо-промислових підприємствах. вміти:  реалізувати у практичній діяльності теоретичні 

основи Народних промислів України;  відображати у виробах, які виготовляються, 

національні традиції України;  визначати за зовнішнім виглядом виробу його регіональну 

приналежність;  враховувати особливості обробки художньо-конструкційних матеріалів; 

складати інструкційну картку;  оцінювати виріб.. Під час педагогічної практики студенти 

проводять пробні заняття в закладі дошкільної освіти.  При проведенні навчальних занять та 

організації самостійної діяльності, орієнтуючись на знання та практичні уміння з образотворчої 

діяльності вміти розвивати елементи художньо-творчого мислення, формувати художні уміння 

виконувати творчі завдання (за власним задумом). 

Програмні результати навчання:  

ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати 

педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній 

простір закладу дошкільної освіти. 

ПРН-15 Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного 

віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний досвід 

українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів України.  

Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. Характеристика 

орнаментальних форм декоративно-прикладного мистецтва. та види декоративно-ужиткового 

мистецтва, де вони найбільш часто зустрічаються. 

Тема 3. Народні промисли України. Історія розвитку промислів України.  
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Тема 4. Художні промисли України. .Українське народне малювання.  

Тема 5. Ознайомлення дітей з народними та художніми промислами України.  

Тема 6. Використання народних  та художніх промислів в освітньо-виховній роботі з дітьми 

дошкільного віку.  

Тема 7. Методичне забезпечення використання народних художніх промислів в Україні в ЗДО.  

Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних художніх промислів у роботі з 

дітьми дошкільного віку.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів України. Поняття народного 

мистецтва та народної творчості. Народне мистецтво – невід’ємна  складова частина  матеріально-

духовної, художньої культури народу. Синтез мистецтв. Види народної творчості, їх розвиток, 

специфіка та органічна єдність. Декоративне мистецтво. Види декоративного мистецтва – 

декраио-ужиткове, монументально-декоративне, оформлювальне, театрально-декораційне. 

Розвиток народного декоративно-ужиткового мистецтва. Ремесло. Види ремесел. Мануфактури, 

фабрики. Організаційні форми існування народного декоративно-ужиткового мистецтва. Народні 

художні промисли. Професійне декоративне мистецтво. Самодіяльна художня творчість.  

Класифікація видів декоративного мистецтва. Основні принципи морфології видів декоративного 

мистецтва, його специфіка. Морфологія декоративно-ужиткового мистецтва. Поняття виду 

декоративно-ужиткового мистецтва, роду, типологічної групи, художнього твору. 

Тема 2.  Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. 

Характеристика орнаментальних форм декоративно-прикладного мистецтва. Домінуючи 

мотиви української народної орнаментики. Композиційні принципи побудови орнаменту. Етапи 

дослідження української орнаментики у вітчизняному мистецтвознавстві. Система композиційних 

закономірностей в орнаментиці декоративного мистецтва. Загальнохудожні закони композиції – 

закон традиції, цілісності, тектоніки. Композиційні закони – закон масштабу, пропорційності та 

контрасту.  Композиційні  прийоми декоративного мистецтва – фактура, текстура, колір, 

графічність, пластичність, ажурність. Характеристика композиційних частини орнаменту: мотиву, 

рапорту, елементу, модулю. Види орнаменту: геометричний, фітоморфний, зооморфний, 

антропоморфний, космогонічний, епіграфічний, скейоморфний. Семантична класифікація 

орнаментів. Характеристика графічних символів, кольористичність і метафоричність символіки. 

Тлумачення символічного значення об’єктів природного світу та продуктів людської діяльності. 

Характеристика народної орнаментики українців, їх традиційні назви, регіони і ареали поширення 

та види декоративно-ужиткового мистецтва, де вони найбільш часто зустрічаються. 

Тема 3. Народні промисли України. Історія розвитку промислів України. Регіональні осередки та 

локальні художньо-технічні особистості українського декоративно-прикладного мистецтва. 

Етнорегіональні різновиди орнаментальних композицій українського писанкарства. Створення 

оригінального та виразного художнього образу для декоративної композиції з  різними варіантами 

побудови на основі стилізації.  

Тема 4. Художні промисли України. .Українське народне малювання. Традиції українського 

настінного малювання. Найбільші осередки настінного малювання, їх характерні особливості. 

Композиція, колористика, основні елементи. Декоративний розпис  скринь та речей  ужиткового 

характеру. Інші види народного малювання. Народний іконопис.Петриківський декоративний 

розпис. Історія розвитку, характерні особливості. Яворів¬ський розпис на дереві. Техніка. 

Технологія. Найвизначніші майстри українського народного малювання. Ручна вибійка як один  з 

найдавніших видів декорування тканин. Ручний розпис тканини  Вишивка та гаптування. 

Вишивка як найпоширеніший  вид  декоративно-ужиткового мистецтва. Матеріали, що 

використовуються у вишивці. Вишивальні техніки. Типологія вишиваних виробів. Народна 

вишивка часів Древньої Русі. Розвиток мистецтва  вишивання у XIV-XVIII ст. Традиційна народна 

вишивка  ХІХ-ХХ ст. Локальні особливості  вишивального мистецтва Подніпров’я, 

Слобожанщини, Полісся, Поділля, Карпат, Півдня України. Орнаментика  народної вишивки.  

Художнє ткацтво. Килимарство. Виникнення та розвиток ткацтва на території України. Цехове 
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ткацьке ремесло. Пристрої та обладнання  для виготовлення тканин. Вертикальний та 

горизонтальний ткацький верстат. Сировина, що використовується  у народному традиційному 

ткацтві, її первинна обробка та фарбування. Основні техніки ручного художнього ткання. 

Найбільші осередки ткацького промислу, характерні риси та регіональні особливості  тканих 

виробів. Типологія тканих виробів одягового та інтер’єрного призначення. Технологічні 

особливості виготовлення  килимових виробів. Традиційні українські килими, їх  характерні риси 

та особливості. Історія розвитку килимарства  до ХІХ ст. Розвиток килимарського промислу у 

ХІХ-ХХ ст. Провідні осередки килимарства. Гобелени як окремий вид килимових виробів.  

В’язання та мереживо. Історія розвитку та технологічні особливості ручного плетіння. Технологія 

виготовлення мережива та типологія мережаних виробів.. Українська іграшка. Історія появи 

іграшки на території України. Найбільші центри виготовлення іграшок. Типологія народних 

іграшок. Традиційна українська лялька. Прикраси народного житла – витинанки, мальованки, 

різдвяні “павуки”, “дідухи” та ін. Витинанки, їх типологія. Народний одяг Функції одягу. Костюм 

(стрій). Класифікація народного одягу. Орнаментика в українському вбранні. Натільний, поясний, 

нагрудний та верхній одяг. Головні убори та прикраси. Історичні особливості  одягу 

праслов’янського населення України. Прикраси, зачіски, одяг давньоруського населення. Художні 

особливості одягу запорізького козацтва. Народний одяг ХІХ-ХХ ст. Типові комплекси одягу 

Середнього Подніпров’я та Півдня України. Локальні особливості орнаментики і кольористики 

одягу Волині та Полісся. Одягові комплекси населення Карпат та Прикарпаття. Художня кераміка 

Матеріали та технологія виготовлення керамічних виробів. Керамічні глини. Декоративні 

покриття та інші способи декорування керамічних виробів. Способи формування керамічних 

виробів. Види кераміки . Типологія  народних керамічних виробів. Орнаментики української 

кераміки. Найдавніша кераміка на території України. Керамічні  вироби періоду Київської  Русі. 

Кераміка ХІV- ХVІІІст. Кахлярський промисел. Гончарний промисел ХІХ ст. Найбільші осередки 

гончарства, художні особливості їх виробів. Історіографія розвитку фарфору та фаянсу на Україні. 

Художня кераміка ХХ ст. Художнє скло Виникнення та розвиток скловиробництва  на території 

України. Основні технологічні та декоративні способи створення виробів зі скла. Сировина для 

скловиробництва. Гутництво. Художні особливості українського гутного скла. Найбільші центри 

скловиробництва у ХVІІІ-ХХ ст. Бісерне скловиробництво. Художня деревообробка. Плетіння з 

природних матеріалів Виникнення та розвиток художньої обробки деревини. Властивості 

деревини. Формотворчі техніки художньої деревообробки. Декоративні техніки та орнаментика 

художнього деревообробництва. Види художньої деревообробки. Типологія виготовлення 

декоративно-ужиткових виробів з дерева. Деревообробка періоду Київської Русі. Спеціалізація  

деревообробних промислів. Історія розвитку деревообробництва ХІV-ХVІІІ ст. Провідні регіони 

деревообробних промислів, їх художні особливості. Художнє деревообробництво ХХ ст. 

Українська дерев’яна архітектура. Унікальність дрогобицьких дерев’яних церков,  історія 

створення та мистецька цінність. Житлове будівництво з дерева. Меблі. Плетіння з лози, соломи,  

рогозу. Художня обробка  металу та каменю Матеріали, що використовуються в художньому 

металообробництві, їх властивості. Кольорові та чорні метали, сплави. Орнаментика художнього 

металу. Техніки і прийоми ручної художньої обробки металів. Типологія металевих виробів. 

Виробництво зброї та обладунку. Народне металірство. Історія виникнення та розвитку художньої 

металообробки на території України до ХІІІ ст. Художній метал ХІV-ХVІІІ ст. Художня 

металообробка ХІХ-ХХ ст.  Художня обробка каменю на території України. Мінерали та гірські 

породи, що застосовуються для художньої обробки.  Основні техніки художньої обробки каменю, 

типологія художніх  виробів. Писанкарство. Історія виникнення та розвитку мистецтва 

декорування Великодніх яєць. Звичаї і обряди, пов’язані з писанками. Особливості технології 

писанкарства. Писанка, крашанка, дряпанка, крапанка, мальованка. Найпоширеніші символи в 

писанкарстві, їх значення. Найбільші осередки писанкарства. Витинанка. Історія виникнення та 

розвитку мистецтва витинанки. Звичаї і обряди, пов’язані з витинанками. Особливості технології 

витинанки. Типологія виробів. Найбільші осередки витинанки. 

Тема 5. Ознайомлення дітей з народними та художніми промислами України. Теоретичні основи 

методики ознайомлення дошкільників з українським народознавством. Поняття народної 
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педагогіки. Предмет та завдання методики проведення занять з народознавства. Принципи 

ознайомлення дітей з українським народознавством. Завдання дошкільного навчального закладу 

та зміст ознайомлення дітей з українським народознавством. Методика використання різних 

фольклорних жанрів у роботі з дітьми дошкільного віку. Жанрова характеристика української 

фольклористики. Колискові пісні, забавлянки, їх використання в роботі з дошкільниками. 

Прислів’я, приказки, загадки, скоромовки, лічилки, дражнили, мирилки їх місце в роботі з 

дошкільниками. Вплив усної народної творчості на формування національної свідомості. 

Методика використання малих жанрів українського фольклору в роботі з дітьми раннього та 

дошкільного віку. Українські народні ігри, їх значення у вихованні дітей. Характеристика 

народних ігор, їх місце у вихованні дітей. Класифікація народних ігор. Специфічні особливості 

застосування народних ігор в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу. 

Українська народна казка як засіб виховання дошкільників. Види, типи, жанрові особливості 

казки. Особливості використання українських народних казок в різних формах навчально-

виховної роботи з дітьми дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з родинними 

відносинами та сімейними традиціями. Сім'я, рід, родина, батьки, хрещені батьки. Ознайомлення 

дітей з сімейними відносинами. Сімейні свята та традиції української сім'ї. ознайомлення з ними 

дошкільників. Державна символіка України. Тризуб – національний герб України, символічна 

характеристика. Прапор – державний символ України, історія його виникнення. Гімн, його 

символічна характеристика. Методика ознайомлення дітей з державною символікою України. 

Методика ознайомлення дошкільників з національними символами України. Український віночок. 

Символічне значення квітів та стрічок у вінку. Рушник. Види рушників, їх регіональна 

характеристика, та призначення. Методика ознайомлення дітей з рушниками. Рослинні символи 

України: верба, калина, тополя, мальва, чорнобривці, рута, липа, їх символічне значення, 

ознайомлення дошкільників. 

Тема 6. Використання народних  та художніх промислів в освітній роботі з дітьми дошкільного 

віку. Особливості використання народно-прикладного мистецтва в інтер’єри закладу дошкільної 

освіти, під час проведення народних світ. Занять з народознавства. 

Тема 7. Методичне забезпечення використання народних художніх промислів в Україні в ЗДО. 

Забезпечення закладу дошкільної освіти навчальним т методичним и матеріалами. Уміння 

оформлювати виставки дитячих та батьківських робіт відповідно тематики тижнів, святкових 

тижнів. 

Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних художніх промислів у роботі з 

дітьми дошкільного віку. Значення керівної функції завідувача закладу освіти та методиста щодо 

впровадження в освітній процес використання народно-декортивного мистецтва. Планування 

роботи з народно-прикладного мистецтва. 
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Анотація (українською мовою) 

Дисципліна «Народні та художні промисли України» сприяють формуванню художніх 

смаків, збагачують сприйняття професійного мистецтва для майбутнього вихователя. 

Професійне навчання повинне проводитися в нерозривному зв’язку з моральним вихованням у 

дусі любові до своєї професії, праці вихователя. Важливе значення має вивчення художніх 

ремесел та народніх промислів України. Розглядається також загальна характеристика народної 

художньої творчості, зокрема народне декоративноприкладне мистецтво порівнюється з 

іншими видами та техніками художньої творчості. При викладенні матеріалу звертається увага 

на естетичну сторону творів народного мистецтва і його виховне значення, на завдання, що 

ставляться перед сучасною художньою промисловістю по розширенню і відновленню 

асортименту. Також метою викладання навчальної дисципліни «Народні та художні промисли 

України» є: підвищення рівня знань студентів в тісному взаємозв’язку з іншими дисциплінами: 

образотворче мистецтво та дизайн, малюнок, живопис, композиція. Базова підготовка 

майбутнього спеціаліста до теоретичного та практичного застосування знань з дисципліни 

«Художні ремесла та народні промисли України» є закріплення і розширення знань, отриманих 

при вивченні образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Процесі вивчення 

дисципліни відбувається засвоєння теоретичних основ з дисципліни «Народні та художні 

промисли України; студенти підготуються до самостійного аналізу художніх народних 

промислів України; розвивають вміння розуміти та цінувати народну художню творчість; 

вмітимуть розрізняти види народного мистецтва, інтерпретувати значення традицій у 

народному мистецтві; висловлювати власні судження про образотворче та декоративно-

прикладне мистецтво;  використовувати різні друковані джерела інформації про них у 

навчально-пізнавальній діяльності; ознайомитись з основними техніками художньої обробки 

дерева, художньої кераміки, плетіння з природніх матеріалів, ткацтва та килимарства, вишивки 

та мережива, художньої 4 обробки металу, декоративного розпису, художної обробки шкіри. 

знати:  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: основні техніки та 

матеріали, композиційне вирішення для виконання роботи в матеріалі; техніки художньої 

обробки дерева, художньої кераміки, плетіння з природніх матеріалів, ткацтва та килимарства, 

вишивки та мережива, художньої обробки металу, декоративного розпису, художньої обробки 

шкіри вміти: працювати в одній із обраних технік образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва;  вміти вибрати матеріал для виконання практичної роботи; оволодіти практичними 

навиками та техніками для роботи в матеріалі; - виконувати творчі роботи на основі 

етнотрадицій даного регіону 

Ключові слова (українською мовою): художня творчість, художні ремесла, народне 

мистецтво. 

 

Abstract (in English) 

The discipline "Folk and artistic crafts of Ukraine" promotes the formation of artistic tastes, 

enriches the perception of professional art for future educators. Vocational training should be carried 

out in inseparable connection with moral education in the spirit of love for the profession, work of the 

tutor. The study of arts and crafts and folk crafts of Ukraine is important. The general characteristics of 

folk art are also considered, in particular, folk arts and crafts are compared with other types and 

techniques of art. When presenting the material, attention is paid to the aesthetic side of works of folk 

art and its educational value, to the tasks facing the modern art industry to expand and restore the 

range. Also, the purpose of teaching the discipline "Folk and Art Crafts of Ukraine" is: to increase the 

level of knowledge of students in close connection with other disciplines: fine arts and design, 

drawing, painting, composition. The basic preparation of the future specialist for the theoretical and 

practical application of knowledge in the discipline "Arts and Crafts of Ukraine" is the consolidation 

and expansion of knowledge gained in the study of fine and decorative arts. The process of studying 

the discipline is mastering the theoretical foundations of the discipline "Folk and artistic crafts of 

Ukraine; students will be prepared for independent analysis of folk arts and crafts of Ukraine; develop 
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the ability to understand and appreciate folk art; will be able to distinguish between types of folk art, to 

interpret the meaning of traditions in folk art; to express their own judgments about fine and decorative 

arts; use various printed sources of information about them in educational and cognitive activities; to 

get acquainted with the basic techniques of artistic woodworking, artistic ceramics, weaving from 

natural materials, weaving and carpet weaving, embroidery and lace, artistic metalworking, decorative 

painting, artistic leather processing. know: 

As a result of studying the discipline the student must know: basic techniques and materials, 

compositional solution to perform work in the material; techniques of artistic woodworking, artistic 

ceramics, weaving from natural materials, weaving and carpet weaving, embroidery and lace, artistic 

metalworking, decorative painting, artistic leather processing be able to: work in one of the selected 

techniques of fine and decorative arts; be able to choose the material for practical work; master 

practical skills and techniques for working in the material; - perform creative work on the basis of 

ethnic traditions of the region 

Keywords (in English): artistic creativity, artistic crafts, folk art. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

 

Найменування 

показників  
Галузь знань, ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 
Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка  
Вибіркова 

Загальна кількість  

годин - 180 

Спеціальність 

 012 Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

8-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/c

ourse/view.php?id=200 
ступінь бакалавр 

20 

Практичні 

40 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

120 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська. 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 180 год.: 60 год. – аудиторні заняття, 120 год. – 

самостійна робота (30% / 70%). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни та результати навчання 

Мета курсу – ознайомлення студентів із основними видами українського 

декоративно-ужиткового мистецтва (Народними та художніми промислами України) та 

формування в них знань, умінь та навичок, необхідних для використання засобів народних 

та художніх промисли в освітній роботі з дітьми дошкільного віку..  

Завдання курсу:- виховувати майбутніх вихователів у дусі високого патріотизму і 

глибокого розуміння ролі народності образотворчого мистецтва;- забезпечення умов 

засвоєння студентами теоретичного матеріалу та методично-матеріальної бази для 

виконання практичних завдань з народних промислів України. У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати:  загальні відомості про історію розвитку і 

традиції народних промислів України; теоретичні основи декоративно-прикладної 

творчості;  роботи майстрів і народних умільців України;  різні техніки обробки 

художньо-конструкційних матеріалів- експлуатацію обладнання та організацію праці на 

художньо-промислових підприємствах. вміти: - реалізувати у практичній діяльності 

теоретичні основи Народних промислів України;- відображати у виробах, які 

виготовляються, національні традиції України;  визначати за зовнішнім виглядом виробу 

його регіональну приналежність;  враховувати особливості обробки художньо-

конструкційних матеріалів; складати інструкційну картку;  оцінювати виріб.. Під час 

педагогічної практики студенти проводять пробні заняття  При проведенні навчальних 

занять та організації самостійної діяльності, орієнтуючись на знання та практичні уміння з 

образотворчої діяльності вміти розвивати елементи художньо-творчого  мислення, 

формувати художні уміння виконувати творчі завдання (за власним задумом). 

Передумови для вивчення дисципліни: педагогіка загальна, педагогіка дошкільна,  

Навчальна дисципліна складається з 6-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  

Програмні результати навчання:  

ПРН-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. 

Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у 

сучасний освітній простір закладу дошкільної освіти. 

ПРН-15 Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і 

дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні цінності. 

І. Загальнопредметні:  
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ІІ. Фахові:  

ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів України.  

Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. 

Характеристика орнаментальних форм декоративно-прикладного мистецтва. та види 

декоративно-ужиткового мистецтва, де вони найбільш часто зустрічаються. 

Тема 3. Народні промисли України. Історія розвитку промислів України.  

Тема 4. Художні промисли України. .Українське народне малювання.  

Тема 5. Ознайомлення дітей з народними та художніми промислами України.  

Тема 6. Використання народних  та художніх промислів в освітньо-виховній роботі 

з дітьми дошкільного віку.  

Тема 7. Методичне забезпечення використання народних художніх промислів в 

Україні в ЗДО.  
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Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних художніх промислів у 

роботі з дітьми дошкільного віку.  

 

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Народні та художні промисли України – частина художньої культури 

Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів України. Поняття 

народного мистецтва та народної творчості. Народне мистецтво – невід’ємна  складова 

частина  матеріально-духовної, художньої культури народу. Синтез мистецтв. Види народної 

творчості, їх розвиток, специфіка та органічна єдність. Декоративне мистецтво. Види 

декоративного мистецтва – декраио-ужиткове, монументально-декоративне, 

оформлювальне, театрально-декораційне. Розвиток народного декоративно-ужиткового 

мистецтва. Ремесло. Види ремесел. Мануфактури, фабрики. Організаційні форми існування 

народного декоративно-ужиткового мистецтва. Народні художні промисли. Професійне 

декоративне мистецтво. Самодіяльна художня творчість.  Класифікація видів декоративного 

мистецтва. Основні принципи морфології видів декоративного мистецтва, його специфіка. 

Морфологія декоративно-ужиткового мистецтва. Поняття виду декоративно-ужиткового 

мистецтва, роду, типологічної групи, художнього твору. 

Тема 2.  Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. 

Характеристика орнаментальних форм декоративно-прикладного мистецтва. 

Домінуючи мотиви української народної орнаментики. Композиційні принципи побудови 

орнаменту. Етапи дослідження української орнаментики у вітчизняному мистецтвознавстві. 

Система композиційних закономірностей в орнаментиці декоративного мистецтва. 

Загальнохудожні закони композиції – закон традиції, цілісності, тектоніки. Композиційні 

закони – закон масштабу, пропорційності та контрасту.  Композиційні  прийоми 

декоративного мистецтва – фактура, текстура, колір, графічність, пластичність, ажурність. 

Характеристика композиційних частини орнаменту: мотиву, рапорту, елементу, модулю. 

Види орнаменту: геометричний, фітоморфний, зооморфний, антропоморфний, 

космогонічний, епіграфічний, скейоморфний. Семантична класифікація орнаментів. 

Характеристика графічних символів, кольористичність і метафоричність символіки. 

Тлумачення символічного значення об’єктів природного світу та продуктів людської 

діяльності. Характеристика народної орнаментики українців, їх традиційні назви, регіони і 

ареали поширення та види декоративно-ужиткового мистецтва, де вони найбільш часто 

зустрічаються. 

Кредит 2. Народні промисли України 

Тема 3. Народні промисли України. Історія розвитку промислів України. Регіональні 

осередки та локальні художньо-технічні особистості українського декоративно-прикладного 

мистецтва. Етнорегіональні різновиди орнаментальних композицій українського 

писанкарства. Створення оригінального та виразного художнього образу для декоративної 

композиції з  різними варіантами побудови на основі стилізації.  

Кредит 3 Художні промисли України 
Тема 4. Художні промисли України. .Українське народне малювання.  

Традиції українського настінного малювання. Найбільші осередки настінного малювання, їх 

характерні особливості. Композиція, колористика, основні елементи. Декоративний розпис  

скринь та речей  ужиткового характеру. Інші види народного малювання. Народний 

іконопис.Петриківський декоративний розпис. Історія розвитку, характерні особливості. 

Яворів¬ський розпис на дереві. Техніка. Технологія. Найвизначніші майстри українського 

народного малювання. Ручна вибійка як один  з найдавніших видів декорування тканин. 

Ручний розпис тканини  Вишивка та гаптуванняВишивка як найпоширеніший  вид  

декоративно-ужиткового мистецтва. Матеріали, що використовуються у вишивці. 

Вишивальні техніки. Типологія вишиваних виробів. Народна вишивка часів Древньої Русі. 

Розвиток мистецтва  вишивання у XIV-XVIII ст. Традиційна народна вишивка  ХІХ-ХХ ст. 

Локальні особливості  вишивального мистецтва Подніпров’я, Слобожанщини, Полісся, 
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Поділля, Карпат, Півдня України. Орнаментика  народної вишивки.  Художнє ткацтво. 

Килимарство. Виникнення та розвиток ткацтва на території України. Цехове ткацьке 

ремесло. Пристрої та обладнання  для виготовлення тканин. Вертикальний та 

горизонтальний ткацький верстат. Сировина, що використовується  у народному 

традиційному ткацтві, її первинна обробка та фарбування. Основні техніки ручного 

художнього ткання. Найбільші осередки ткацького промислу, характерні риси та регіональні 

особливості  тканих виробів. Типологія тканих виробів одягового та інтер’єрного 

призначення. Технологічні особливості виготовлення  килимових виробів. Традиційні 

українські килими, їх  характерні риси та особливості. Історія розвитку килимарства  до ХІХ 

ст. Розвиток килимарського промислу у ХІХ-ХХ ст. Провідні осередки килимарства. 

Гобелени як окремий вид килимових виробів.  В’язання та мереживо. Історія розвитку та 

технологічні особливості ручного плетіння. Технологія виготовлення мережива та типологія 

мережаних виробів.. Українська іграшка. Історія появи іграшки на території України. 

Найбільші центри виготовлення іграшок. Типологія народних іграшок. Традиційна 

українська лялька. Прикраси народного житла – витинанки, мальованки, різдвяні “павуки”, 

“дідухи” та ін. Витинанки, їх типологія. Народний одяг Функції одягу. Костюм (стрій). 

Класифікація народного одягу. Орнаментика в українському вбранні. Натільний, поясний, 

нагрудний та верхній одяг. Головні убори та прикраси. Історичні особливості  одягу 

праслов’янського населення України. Прикраси, зачіски, одяг давньоруського населення. 

Художні особливості одягу запорізького козацтва. Народний одяг ХІХ-ХХ ст. Типові 

комплекси одягу Середнього Подніпров’я та Півдня України. Локальні особливості 

орнаментики і кольористики одягу Волині та Полісся. Одягові комплекси населення Карпат 

та Прикарпаття. Художня кераміка Матеріали та технологія виготовлення керамічних 

виробів. Керамічні глини. Декоративні покриття та інші способи декорування керамічних 

виробів. Способи формування керамічних виробів. Види кераміки . Типологія  народних 

керамічних виробів. Орнаментики української кераміки. Найдавніша кераміка на території 

України. Керамічні  вироби періоду Київської  Русі. Кераміка ХІV- ХVІІІст. Кахлярський 

промисел. Гончарний промисел ХІХ ст. Найбільші осередки гончарства, художні 

особливості їх виробів. Історіографія розвитку фарфору та фаянсу на Україні. Художня 

кераміка ХХ ст. Художнє скло Виникнення та розвиток скловиробництва  на території 

України. Основні технологічні та декоративні способи створення виробів зі скла. Сировина 

для скловиробництва. Гутництво. Художні особливості українського гутного скла. 

Найбільші центри скловиробництва у ХVІІІ-ХХ ст. Бісерне скловиробництво. Художня 

деревообробка. Плетіння з природних матеріалів Виникнення та розвиток художньої 

обробки деревини. Властивості деревини. Формотворчі техніки художньої деревообробки. 

Декоративні техніки та орнаментика художнього деревообробництва. Види художньої 

деревообробки. Типологія виготовлення декоративно-ужиткових виробів з дерева. 

Деревообробка періоду Київської Русі. Спеціалізація  деревообробних промислів. Історія 

розвитку деревообробництва ХІV-ХVІІІ ст. Провідні регіони деревообробних промислів, їх 

художні особливості. Художнє деревообробництво ХХ ст. Українська дерев’яна архітектура. 

Унікальність дрогобицьких дерев’яних церков,  історія створення та мистецька цінність. 

Житлове будівництво з дерева. Меблі. Плетіння з лози, соломи,  рогозу. Художня обробка  

металу та каменю Матеріали, що використовуються в художньому металообробництві, їх 

властивості. Кольорові та чорні метали, сплави. Орнаментика художнього металу. Техніки і 

прийоми ручної художньої обробки металів. Типологія металевих виробів. Виробництво 

зброї та обладунку. Народне металірство. Історія виникнення та розвитку художньої 

металообробки на території України до ХІІІ ст. Художній метал ХІV-ХVІІІ ст. Художня 

металообробка ХІХ-ХХ ст.  Художня обробка каменю на території України. Мінерали та 

гірські породи, що застосовуються для художньої обробки.  Основні техніки художньої 

обробки каменю, типологія художніх  виробів. Писанкарство. Історія виникнення та 

розвитку мистецтва декорування Великодніх яєць. Звичаї і обряди, пов’язані з писанками. 

Особливості технології писанкарства. Писанка, крашанка, дряпанка, крапанка, мальованка. 
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Найпоширеніші символи в писанкарстві, їх значення. Найбільші осередки писанкарства. 

Витинанка. Історія виникнення та розвитку мистецтва витинанки. Звичаї і обряди, пов’язані з 

витинанками. Особливості технології витинанки. Типологія виробів. Найбільші осередки 

витинанки. 

Кредит 4. Використання декоративного мистецтва в практиці роботи дошкільного 

закладу 

Тема 5. Ознайомлення дітей з народними та художніми промислами України.  

Теоретичні основи методики ознайомлення дошкільників з українським народознавством. 

Поняття народної педагогіки. Предмет та завдання методики проведення занять з 

народознавства. Принципи ознайомлення дітей з українським народознавством. Завдання 

дошкільного навчального закладу та зміст ознайомлення дітей з українським 

народознавством. Методика використання різних фольклорних жанрів у роботі з дітьми 

дошкільного віку. Жанрова характеристика української фольклористики. Колискові пісні, 

забавлянки, їх використання в роботі з дошкільниками. Прислів’я, приказки, загадки, 

скоромовки, лічилки, дражнили, мирилки їх місце в роботі з дошкільниками. Вплив усної 

народної творчості на формування національної свідомості. Методика використання малих 

жанрів українського фольклору в роботі з дітьми раннього та дошкільного віку. Українські 

народні ігри, їх значення у вихованні дітей. Характеристика народних ігор, їх місце у 

вихованні дітей. Класифікація народних ігор. Специфічні особливості застосування 

народних ігор в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу. Українська 

народна казка як засіб виховання дошкільників. Види, типи, жанрові особливості казки. 

Особливості використання українських народних казок в різних формах навчально-виховної 

роботи з дітьми дошкільного віку. Методика ознайомлення дітей з родинними відносинами 

та сімейними традиціями. Сім'я, рід, родина, батьки, хрещені батьки. Ознайомлення дітей з 

сімейними відносинами. Сімейні свята та традиції української сім'ї. ознайомлення з ними 

дошкільників. Державна символіка України. Тризуб – національний герб України, 

символічна характеристика. Прапор – державний символ України, історія його виникнення. 

Гімн, його символічна характеристика. Методика ознайомлення дітей з державною 

символікою України. Методика ознайомлення дошкільників з національними символами 

України. Український віночок. Символічне значення квітів та стрічок у вінку. Рушник. Види 

рушників, їх регіональна характеристика, та призначення. Методика ознайомлення дітей з 

рушниками. Рослинні символи України: верба, калина, тополя, мальва, чорнобривці, рута, 

липа, їх символічне значення, ознайомлення дошкільників. 

Кредит 5. Народні та художні промислів в освітній роботі з дітьми 

Тема 6. Використання народних  та художніх промислів в освітньо-виховній роботі з дітьми 

дошкільного віку. Особливості використання народно-прикладного мистецтва в інтер’єри 

закладу дошкільної освіти, під час проведення народних світ. Занять з народознавства. 

Кредит 6. Організація роботи в ЗДО з народних та художніх промислів України 

Тема 7. Методичне забезпечення використання народних художніх промислів в Україні в 

ЗДО. Забезпечення закладу дошкільної освіти навчальним т методичним и матеріалами. 

Уміння оформлювати виставки дитячих та батьківських робіт відповідно тематики тижнів, 

святкових тижнів. 

Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних художніх промислів у роботі з 

дітьми дошкільного віку. Значення керівної функції завідувача закладу освіти та методиста 

щодо впровадження в освітній процес використання народно-декоративного мистецтва. 

Планування роботи з народно-прикладного мистецтва. 

3. Структура навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

Усь у тому числі 
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ого л п ла

б 

ср 

1 2 3 4 5 7 

Кредит1. Народні та художні промисли – частина художньої культури 

Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх 

промислів України. 

12 2 4  6 

Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-

прикладного мистецтва. 

18 2 6  12 

Усього 30 4 10  18 

Кредит 2. Народні промисли України. 

Тема 3. Народні промисли України.  30 2 6  22 

Усього 30 2 6  22 

Кредит 3 Художні промисли України 

Тема 4. Художні промисли України 30 2 6  22 

Усього 30 2 6  22 

Кредит 4. Використання декоративного мистецтва в практиці роботи дошкільного 

закладу 

Тема 5. Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним 

мистецтвом. 
30 2 4  24 

Усього 30 2 4  24 

Кредит 5. народних та художніх промислів в освітній роботі з дітьми 

Тема 6.Використання народних та художніх промислів в 

освітній роботі з дітьми дошкільного віку. 

30 2 6  22 

Усього 30 2 6  22 

Кредит 6. Організація роботи в ЗДО з народних та художніх промислів України 

Тема 7. Методичне забезпечення використання народних 

художніх промислів в Україні в ЗДО 

16 4 4  8 

Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних 

художніх промислів у роботі з дітьми дошкільного віку 

14 4 4  6 

Усього 30 8 8  14 

Усього годин за весь курс 180 20 40  120 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.   Декоративне мистецтво – частина художньої культури      

 Тема 1.  Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів України 4 

 . Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. 6 

Кредит 2. Народні промисли України. 

 Тема 3. Народні промисли України. 6 

Кредит 3. Народні промисли України. 

 Тема 4. Художні промисли України 6 

Кредит 4. Використання декоративного мистецтва в практиці роботи дошкільного закладу 

 . Тема 5. Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним мистецтвом. 4 

Кредит 5. народних та художніх промислів в освітній роботі з дітьми 

 Тема 6.Використання народних та художніх промислів в навчально- виховній 

роботі з дітьми дошкільного віку 

6 

Кредит 6. Організація роботи в ЗДО з народних та художніх промислів України 

 Тема 7. Методичне забезпечення використання народних художніх промислів в 

Україні в ЗДО 

4 
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 Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних художніх промислів у 

роботі з дітьми дошкільного віку 

4 

Разом  20 

                                         5. Самостійна робота 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1.   Декоративне мистецтво – частина художньої культури      

 Тема 1.  Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів України 4 

 Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. 6 

Кредит 2. Народні промисли України. 

 Тема 3. Народні промисли України. 6 

Кредит 3. Художні промисли України. 

 Тема 4. Художні промисли України 6 

Кредит 4. Використання декоративного мистецтва в практиці роботи дошкільного закладу 

 Тема 5. Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним мистецтвом. 4 

Кредит 5. Народних та художніх промислів в освітній роботі з дітьми 

 Тема 6.Використання народних та художніх промислів в навчально- виховній 

роботі з дітьми дошкільного віку 

6 

Кредит 6. Організація роботи в ЗДО з народних та художніх промислів України 

 Тема 7. Методичне забезпечення використання народних художніх промислів в 

Україні в ЗДО 

4 

 Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних художніх промислів у 

роботі з дітьми дошкільного віку 

4 

Разом  40 

6 Лабораторні заняття 

Денна форма навчання 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.   Декоративне мистецтво – частина художньої культури      

 Тема 1.  Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів України. 6 

 Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва 12 

Кредит 2. Народних промислів 

 Тема 3. Народні промисли України.  22 

Кредит 3. Художніх промислів 

 Тема 4. Художні промисли України 22 

Кредит 3. Використання декоративного мистецтва в практиці роботи дошкільного закладу 

 Тема 5.  Ознайомлення дітей з декоративно-прикладним  мистецтвом. 24 

Кредит 5. Народних та художніх промислів в освітній роботі з дітьми 

 Тема 6..Використання народних та художніх промислів в навчально- виховній 

роботі з дітьми дошкільного віку. 

22 

Кредит 6. Організація роботи в ЗДО з народних та художніх промислів України 

 Тема 7. Методичне забезпечення використання народних художніх промислів в 

Україні в ЗДО 

8 

 Тема 8. Керівництво роботою щодо використання народних художніх промислів у 

роботі з дітьми дошкільного віку 

6 

Разом  120 



 28 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. 

2 

9. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 
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Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. Оцінка за виконання 

індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи виставляється з 

урахуванням таких параметрів:  

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами,  спостереження над усним мовленням, спостереження над 

мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод 

навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні 

(малюнки, схеми, графіки та ін.). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник А. М. Богуш. К. : Редакція 

журналу «Вихователь-методист дошкільного навчального закладу».  2012.  28 с. 

2. Богуш А.М. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах 

національних спільнот Тернопіль: Мандрівець, 2016. 136 с.  

3.Богуш А.М. Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. К. :  Вища 

школа, 2002. 407 c.  

3. Гевко О. Художня праця та основи дизайну: навч. посіб. Дрогобич : Вид. відділ ДДПУ 

імені Івана Франка, 2016.  175 с. 

4. Пентилюк М.І. Вивчення української мови в школах з російською мовою  навчання. К., 

2000. 164 с.  

5. Кононенко Петро Українознавство. К.: МАУП, 2005. 392 с.  

6. Українське народознавство у дошкільному навчальному закладі: Програма та  

довідковий матеріал для вихователів. Запоріжжя, 2001. 88 с.  

Допоміжна 

9. Лепеха Т. Українознавство: Навч.посібник. К.: Просвіта, 2005. 376 с.  

10. Лозко Галина. Українське народознавство. Друге доповнене вид. К.: АртЕК, 2010.  

472 с.  

11. Павлюк Степан. Українське народознавство. К.: Знання, 2006. 568 с.  

12. Побережнікова Т. Українські витинанки: метод.реком.Білгород-Дністровськ,  1997.  

13. Стельмахович М.Г. Народне дитинознавство. К.: Т-во “Знання” УРСР, 1991. 47 с.  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальн

і бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 50 600 

50 50 100 100 100 50 50 50 
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14. Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. К.: Радянська школа, 1997.  291 

с.  

15. Стельмахович М.Г. Українське родинознавство.  К., 1992.  

16. Якухно І. Українознавство: Навч.посібник. Житомир, 2006. 164 с.  

 

13 Інформаційні ресурси 

1. http://www.refine.org.ua/pageid-2444-1.html 

2. http://anabena.com.ua/info/region/ukraine 

3. http://www.ukrsov.kiev.ua/ 

4. http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-1ae623082f846/list-b8afbc4326 

5. http://pidruchniki.ws/kulturologiya/vidi_narodnih_remesel_hudozhnih_promisliv 

6. http://onmckim.com.ua/publ/7 

7. http://libfree.com/112414909_kulturologiyavidi_narodnih_remesel_hudozhnih_promis

liv.html 

8. http://rukotvory.com.ua/maystry. 

 

  

http://www.refine.org.ua/pageid-2444-1.html
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-1ae623082f846/list-b8afbc4326
http://pidruchniki.ws/kulturologiya/vidi_narodnih_remesel_hudozhnih_promisliv
http://onmckim.com.ua/publ/7
http://libfree.com/112414909_kulturologiyavidi_narodnih_remesel_hudozhnih_promisliv.html
http://libfree.com/112414909_kulturologiyavidi_narodnih_remesel_hudozhnih_promisliv.html
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра дошкільної освіти 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ З 

ДИСЦИПЛІНИ НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ 

  

 

 

галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 012 Дошкільна освіта  

факультет педагогічної та соціальної освіти 

Автори: 

Курчатова А.В. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «26» серпня 2020 р. 

 

 

 

 

Миколаїв 2020-2021 
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. Форми роботи та критерії оцінювання  

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, 

умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення 

поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, 

групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням 

поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового 

матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати 

тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, 

здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу модуля. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно:  

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та 

аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при 

цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Студенту виставляється дуже добре: 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під 

час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних 

питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішив більшість тестових завдань.  

Студенту виставляється добре: 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час 

усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, 

обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при 

цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових 

завдань. 

Студенту виставляється достатньо: 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без 

аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових 

відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості 

питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому 

суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання. Оцінка за виконання 
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індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної роботи виставляється з 

урахуванням таких параметрів:  

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд. 

 

Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, 

контрольні роботи. 

  

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальн

і бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 50 600 

50 50 100 100 100 50 50 50 
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра дошкільної освіти 

 

НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ 

УКРАЇНИ 

  

 

 

галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 012 Дошкільна освіта  

факультет педагогічної та соціальної освіти 

 

Автори: 

Курчатова А.В. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «26» серпня 2020 р. 

 

 

 

 

Миколаїв 2020-2021  
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Наочні посібники: роботи студентів та викладачів, готові вироби, зразки робіт, таблиці з 

правилами внутрішнього розпорядку, таблиці, альбоми з різноманітними об’ємними 

аплікаціями, зразки іграшкових меблів та транспорту, об’ємних іграшок з картонних і 

напівкартонних конусів, циліндрів, штучні квіти з кольорового гофрованого та звичайного 

паперу, серветок, різноманітні технологічні або оглядові картки, друковані та 

фотоматеріали, з мистецьких, дизайнерських виставок, із інтернет-ресурсів, спеціальна 

література для індивідуальної та роботи в парах або групах, різноманітний папір для 

квілінгу, інструменти. 

1.https://studopedia.su/16_180878_narodni-hudozhni-promisli.html 

2. http://litmisto.org.ua/?p=1251  

3. https://infourok.ru/material.html?mid=98055  

4. https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/narodni-promysly-ukrayiny-17602/  
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https://gdz4you.com/prezentaciyi/inshi/narodni-promysly-ukrayiny-17602/
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КРЕДИТ 1. НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ – 

ЧАСТИНА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ 

ТЕМА 1. МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ ОГЛЯД НАРОДНИХ ТА ХУДОЖНІХ 

ПРОМИСЛІВ УКРАЇНИ. 

План 

1. Народне мистецтво – невід’ємна складова частина матеріально-

духовної, художньої культури народу. 

2. Декоративне мистецтво. Види, історія розвитку. 

3. Народні художні промисли. 

4. Морфологічна класифікація декоративно-ужиткового мистецтва. 

 

Народна творчість – це історична основа, на якій розвивалася й 

розвивається світова художня культура, одна iз форм суспільної свідомості й 

суспільної діяльності, явище соціально зумовлене. Як й інші форми 

суспільної свідомості, зокрема, філософія, мораль, релігія, політична й 

правова теологія, народна творчість розвивається під впливом конкретної 

вторинної дійсності. Характер виробничих відносин визначає загальний 

рівень суспільної свідомості, у тому числі творчої діяльності народу. 

Народна творчість включає в себе piзнi види художньої діяльності 

народу – поетичну творчість? театральне, музичне, танцювальне, 

декоративне, образотворче мистецтво, народне будівництво  тощо. Народна 

творчість існує як сукупність численних видів, жанрів, родів. Усі види 

об’єднує основне – знання та відображення трудової діяльності людства, 

його icтopiї, побуту тощо, хоча кожен iз них має певні особливості 

функціонального призначення, матеріалу, засобів вираження. 

Мистецтво – поліфункціональне за своєю суттю – було не тільки 

відображенням i пізнанням життя, а й своєрідною його моделлю. життям 

народу, було тільки народним. У вci епохи народне мистецтво було 

фундаментом художньої культури. 

Вид мистецтва – це певна його галузь, що характеризується тим, які 

сторони життя i як вона пізнає, відображає. Biн виділяється специфікою 

функціонального призначення, образності, матеріалом, засобами творчості 

тощо. За цими ознаками (або частиною їx) у межах кожного виду 

відгалужуються родові, жанрові i типові різновидності. Види мистецтва не 

ізольовані, доповнюють один одного, широко розкриваючи людське життя. 

Поетична творчість  – це загальна назва словесного мистецтва, 

сукупність різних видів i форм ycної художньої творчості певного народу: 

«народна поезія», «усна творчість», «усна поетична творчість», «усна 

(народна) словесність», «фольклор» тощо. Для неї характерний усний метод 

творення та усний шлях поширення, масовість побутування, анонімність. 

Народна музика (музичний фольклор) – пісенна та інструментальна 

народна творчість. Це – вокальні та інструментальні твори (сольні, 

ансамблеві, хорові й оркестрові), створені на основі художніх традицій, що 

постійно розвиваються й усно передаються від одних виконавців до інших, 

від покоління до покоління. Першотворцями народної музики були 
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талановиті, переважно безіменні автори, котрі самі виконували ці твори, а 

іноді й групи людей. Так, українські коломийки, щедрівки та гаївки 

створювалися переважно колективно. Музичний твір дістає завершеного 

вигляду внаслідок творчості кількох поколінь людей. 

Народний танець органічно пов'язаний з народною музикою та іншими 

видами народної творчості з давніх-давен він був невід'ємною складовою 

частиною обрядів, землеробських свят тощо. За функціональним 

призначенням танці поділяються на мисливські, трудові, жартівливі, танці 

кохання i т.п. 

Народний театр, створений самим народом, органічно пов'язаний з 

усною поетичною творчістю. Елементи драматичної дії, що містилися у 

трудових пicнях, давніх обрядах i звичаях, традиціях, поступово 

виокремилися, розкинулися i стали ґрунтом для виникнення різних видів 

народного театру. На Україні народний театр розвивається у формі 

традиційних вертепів, фольклорних вистав, самодіяльного театру в тісному 

зв'язку з професійним мистецтвом.  

Народна архітектура (будівництво) – один із важливих видів творчої 

діяльності народу. Залежно від історико-соціальних і природних умов життя, 

місцевих будівельних матеріалів, художніх смаків різні народи по-своєму 

вирішували об'ємно-планувальну структуру будівель, їхню зовнішність 

(екстер'єр) і внутрішній вигляд – (інтер'єр). Народне будівництво органічно 

втілює у собі функціональне й конструктивне призначення, художнє 

втілення. Народні майстри, будівельники споруджували житло, господарські, 

виробничі та інші будівлі з дерева, глини, каменю, соломи, очерету тощо. 

Кожен названий вид народної творчості має власну історію, художні 

виражальні засоби: матеріал, мову, способи передачі відомого, знайденого 

тощо. Передача історичного матеріалу, набутого досвіду, звичаїв – це 

традиція. У народній художній творчості діє закон діалектичної єдності 

колективного та індивідуального, традицій і новаторства. 

У всезагальній народній культурі важливу роль відіграє декоративне 

мистецтво – широка галузь мистецтва, яка художньо-естетично формує мате-

ріальне середовище, створене людиною. До нього належать такі види: 

декоративно-прикладне, монументально-декоративне, оформлювальне, 

театрально-декораційне тощо. 

Декоративно-прикладне мистецтво поділяється на багато видів: 

вишивка та в’язання, писанкарство, витинанки, художня обробка дерева, 

каменя, рогу, плетіння з природних матеріалів, народне малювання, ткацтво, 

килимарство, кераміка, художнє скло та ін. 

Монументально-декоративне мистецтво безпосередньо пов'язане з 

архітектурою. Це декоративні розписи, сграфіто, вітражі, мозаїка, скульптура 

і т. ін. 

Оформлювальне мистецтво – це художнє оформлення міст, сіл, 

демонстрацій, експозицій виставок, стендів, вітрин тощо. 

Між названими видами декоративного мистецтва існують тісні 

взаємозв'язки та взаємовпливи. З'ясування художньої специфіки кожного з 
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них неможливе без вивчення конкретних періодів історії людства. 

Найчастіше для визначення суті декоративно-прикладного мистецтва 

вживається назва – народне мистецтво.  

Народне декоративно-прикладне мистецтво – одна із форм суспільної 

свідомості і суспільної діяльності. Воно зародилось у первісному суспільстві, 

коли людина жила в умовах родового ладу, а засоби для існування добувала 

примітивними знаряддями.  

Народне мистецтво створювалось у сфері колективного матеріального 

домашнього виробництва. Людина навчилася виконувати багато процесів 

праці, створюючи предметний світ: тканини, посуд, меблі тощо. Величезним 

здобутком пізнавально-трудової діяльності було те, що людина почала 

добирати, підготовляти й опрацьовувати потрібну сировину. Дрібне ручне 

виготовлення готових виробів при відсутності внутрівиробничого поділу 

праці називається ремеслом. Історичний розвиток ремесел зумовлений 

зміною соціальної формації. Відповідно до різних історичних етапів 

суспільного виробництва та розподілу праці ремесла були домашніми, на 

замовлення і на ринок. 

Домашнім ремеслом називається виробництво виробів для задоволення 

власних потреб господарства, членами якого вони виготовлені. Ремесло на 

замовлення – виробництво виробів ремісником, що має власне господарство і 

працює зі своєю або замовною сировиною. Ремесло на ринок – дрібнотоварне 

виробництво, коли ремісник сам або через посередників продає вироби на 

ринках. Ці види ремесла розвивались із розвитком міст, важливих ремісничо-

торгівельних центрів. Домашні ремесла називають ще домашньою, а ремесла 

на ринок — кустарною промисловістю. Усі види ремесел послідовно 

розвивалися разом із прогресом людського суспільства. 

Уже в давньосхідних державах 3-1 тис. до н. є. були ремісники, які 

працювали на замовлення: ковалі, будівельники, столярі, зброярі, ткалі, 

золотарі тощо. Виготовлення кераміки, тканин, декоративних виробів із 

металу, каменю досягло високого рівня в Єгипті, Ассірії, Ірані, Китаї, Індії, в 

античних рабовласницьких державах Греції і Риму. Уже в цю епоху поряд із 

речами широкого вжитку виготовлялися предмети розкоші, доступні лише 

панівній верхівці. 

Давньоруські ремісники дотримувалися багатовікових традицій 

східнослов’янського мистецтва, засвоюючи, творчо осмислюючи найкращі 

здобутки світового мистецтва, їхню оригінальну, високохудожню творчість 

засвідчують збережені пам’ятки, літописні дані та описи іноземців, які за 

рівнем художнього ремесла ставили Давню Русь на друге місце після 

Візантії. 

У Київській Русі переважали домашні ремесла, пов'язані із сільським 

господарством, вони відігравали роль допоміжного заняття. Ремісники 

працювали і в княжих, боярських та монастирських дворах. Розвиток 

торгівельно-грошових відносин сприяв кількісному зростанню ремісників, 

поселенню їх в містах та невеличких містечках. Вже за часів Київської Русі 

виділилися три основні категорії ремісників: сільські, вотчинні та міські. На 
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основі домашніх ремесел виникли ремісничі організації. В XI–XII ст. в містах 

Західної Європи, а також Київської Русі поступово виникали і поширювалися 

їхні корпорації – цехи. Вони об'єднували майстрів однієї чи кількох 

спеціальностей з метою захисту їхніх інтересів від дрібних виробників. 

Конкретно-історичні умови позначилися на специфіці цехів, що 

утворювались на Україні. Тут цехова система виробництва поширилась у 

XIV–XV ст. У Києві існували цехи ковалів, золотарів, кравців, кушнірів, 

шевців. Відомі різні за профілем цехи у Луцьку, Чернігові та ін. У 1425 р. у 

Львові діяли 9 цехів (ковалів, шевців, кравців, лимарів, кушнірів), а 

наприкінці XV ст. – 14 цехів об'єднували ремісників понад 50 професій. 

Цехове ремесло бурхливо розвивалось у містах, які здобули так зване 

магдебурзьке право, – у Києві Львові, Полтаві, Чернігові, Новгороді-

Сіверському, Житомирі, Бердичеві, Ніжині, Кременці, Кам'янці-

Подільському тощо.  

У XVI–XVII ст. на основі ремесел і домашніх промислів зародилася 

нова, більш висока форма виробництва – мануфактура. Перехід від ману-

фактур до капіталістичних фабрик, промислового виробництва у XIX ст. 

негативно позначився на дальшому розвиткові художніх промислів, основа 

яких – традиційна художня рукотворність. 

Художня традиція – це стійка система творення образів, естетичних 

уявлень, історично сформованих у певному середовищі. Основне у традиціях 

народного декоративного мистецтва – матеріал, техніка його обробки, 

характер виготовлення предметів, а також принципи і прийоми втілення 

образу. Сьогодні декоративне мистецтво – складне, багатогранне художнє 

явище. Воно розвивається у таких галузях, як народне традиційне (зокрема, 

народні художні промисли), професійне мистецтво і самодіяльна творчість.  

Народне декоративно-прикладне мистецтво живе на основі спадковості 

традицій і розвивається в історичній послідовності як колективна художня 

діяльність. Воно має глибинні зв'язки з історичним минулим, ніколи не 

розриває ланцюжка локальних і загальних законів, які передаються із 

покоління в покоління, збагачуються новими елементами. 

Народні художні промисли – одна з історично зумовлених 

організаційних форм народного декоративно-прикладного мистецтва, яка 

являє собою товарне виготовлення художніх виробів при обов'язковому 

застосуванні творчої ручної праці. 

Професійне декоративне мистецтво – результат творчості людей із 

спеціальною художньою освітою. їх готують середні спеціальні і вищі 

навчальні художні заклади України, університети. 

Самодіяльна художня творчість – непрофесійна творчість широких 

народних мас. Люди, різні за фахом, соціальним походженням, малюють і 

різьблять, плетуть, роблять макраме тощо. Самоосвіта, ерудиція, рівень 

особистого обдарування і бачення навколишнього світу – важливі питання 

самодіяльної творчості. 
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Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива 

художня цінність, що виконує численні функції – пізнавальну, 

комунікаційну, естетичну та ін. 

Декоративно-прикладне мистецтво – предметно-духовний світ людини 

– включає в себе численні види художньої практики. Це плетіння і ткання, 

розпис і вишивка, різьблення і виточування тощо. До середини XIX ст. ні 

народне мистецтво, ні художнє ремесло не визнавалися за рівноцінні галузі 

мистецтва, такі, як музика, театр чи живопис. Художнє ремесло донедавна 

вважалося роботою нижчого гатунку порівняно з «класичними» видами 

мистецтва. Термін «декоративно-прикладний» утвердився лише у 70-х роках 

цього століття.  

З другої половини XIX ст. у центрі уваги стають проблеми специфіки і 

морфологічної класифікації декоративно-прикладного мистецтва. У 1860 р. 

німецький архітектор і теоретик мистецтва Г. Земпер запропонував поділити 

твори художніх ремесел на чотири групи за природно-технологічними 

властивостями матеріалів: гнучкі і міцні на розрив; м’які, пластичні (легко 

моделюють форму і добре зберігають її); гнучкі й еластичні; дуже тверді й 

міцні. Звідси він вивів чотири види декоративно-прикладного мистецтва: 

текстильний, керамічний, тектонічний і стереотомічний. Німецький історик 

мистецтва Я. Фельке 1883 р. розробив структуру видів декоративно-

прикладного мистецтва за матеріалом і технікою, концепцію якої було 

прийнято в європейському мистецтвознавстві. 

Сьогодні морфологія декоративно-прикладного мистецтва ґрунтується 

на різних принципах класифікації: за матеріалом – камінь, дерево, метал, 

скло та ін.; за технологічними особливостями – ткацтво, вишивка, плетіння, 

в’язання, розпис тощо; рідше за функціональними ознаками – меблі, посуд, 

прикраси, одяг, іграшки. У декоративно-прикладному мистецтві 

застосовується близько 20 матеріалів та ще більше різновидів. Крім цього, 

існує понад 100 головних технік і технологій художньої обробки. Усе це дає 

вагомі підстави стверджувати, що художні ремесла і промисли є найбільшою 

і найбагатшою галуззю художньої творчості. Для її повноцінного 

морфологічного аналізу ніяк не обійтися без диференціації на види, роди і 

жанри. 

Морфологія видів мистецтва і типологія творів – це своєрідні основи 

розуміння декоративно-прикладного мистецтва, ключ до сприйняття його 

засад та природи. 

Питання для самоконтролю 

1.Які види художньої діяльності народу включає в себе народна 

творчість? 

2.Які види належать до декоративного мистецтва? 

3.Назвіть відмінність між ремеслом і народними промислами 

4.Дайте характеристику декоративно-прикладному мистецтву. 

5.В чому різниця між декоративно-прикладним та декоративно-

ужитковим мистецтвом. 
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6.Охарактеризуйте проблему специфіки і морфологічної класифікації 

декоративно-прикладного мистецтва. 

  

Тема 2.  Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва. 

1.Етапи дослідження української орнаментики у вітчизняному 

мистецтвознавстві.  

2.Система композиційних закономірностей в орнаментиці 

декоративного мистецтва.  

3.Загальнохудожні закони композиції. 

4.Характеристика композиційних частини орнаменту. Семантична 

класифікація орнаментів. 

 5.Характеристика графічних символів, колористичність і 

метафоричність символіки. 

6. Характеристика народної орнаментики українців, їх традиційні 

назви, регіони і ареали поширення та види декоративно-ужиткового 

мистецтва, де вони найбільш часто зустрічаються. 

 

Наукове вивчення українського народного мистецтва розпочалось в 

1870 - х рр. і пов’язане з діяльністю Південно-західного відділу 

Імператорського Руського Географічного Товариства. Першим, хто розпочав 

дослідження та аналіз українського народного мистецтва, зокрема 

орнаментики був Ф.Вовк. У своїй доповіді у Києві на ІІ археологічному 

з’їзді(1874) він зазначав, що на відміну від великоросів, українцям властиве 

фрагментарне, а не цільне зображення в орнаменті рослин і тварин, також 

було звернено увагу на спільність геометричного орнаменту в багатьох 

народів. У 1891 році був опублікований грунтовний опис колекції народних 

писанок К. Скаржинської який містив бібліографічний огляд тогочасних 

публікацій з писанкарства і навіть у сучасній науці сприймається як 

фундаментальне джерело інформації про українську орнаментику в галузі 

писанкарства. Безумовно велику цінність мала видана в 1876 році О.П.Косач 

праця “Український народний орнамент”. Цей альбом з 30 таблицями став 

першою ґрунтовною публікацією по видам та технікам вишивки. Через два 

роки виходить у світ перший випуск альбому вишивок, тканин та писанок 

“Український народний орнамент” П.Литвинової. 

Важливою особливістю праць початку ХХ століття в галузі народного 

мистецтва стало прагнення більшості науковців аналізувати його взагалі і 

орнамент зокрема в контексті загальноєвропейської і світової еволюції цієї 

галузі художньої культури. Найзначніший внесок у вивчення цього питання 

зробили Г.Павлуцький, К.Широцький, О.Сластіон, Є.Кузьмін, В. та Д. 

Щербаківські, М.Біляшівський, О.Пчілка, В.Модзалевський. У 1908 році 

були опубліковані статті М.Біляшівського “Про український орнамент” та 

“Дещо про українську орнаментику”. Вчений подає стислий виклад 

композиційного рішення, технік та колориту орнаментів вишивки в 

залежності від територіального походження виробів, простежує 

розповсюдження тих чи інших орнаментів в певних регіонах України, 
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віддаючи перевагу Придніпров’ю. Аналізуючи орнамент вишивок, різьби по 

дереву, автор будує схему еволюції від найпростіших геометричних до 

стилізованих рослинних та повністю рослинних мотивів.  

Проблему стилістичних особливостей українського орнаменту 

розглянуто К. Широцьким у публікації “Мотиви українського орнаменту”. 

Автор ставить складне завдання розглянути еволюцію орнаменту незалежно 

від матеріалів та технік. Неповторним є те, що український орнамент, 

об’єднуючи елементи первісної давнини з переробкою західних та східних 

впливів, є , на думку автора, одним з найдавніших та оригінальніших в 

Європі. 

Значну увагу приділяв вивченню різних видів народного мистецтва 

Є. Кузьмін. зокрема одна з публікацій присвячена маловивченій ділянці 

українського прикладного мистецтва, а саме – декоративному оздобленню 

Софійського, Видубицького, Микольського та інших київських монастирів та 

соборів. Автор аналізує іконостаси, панікадила, царські “врата” і двері, 

оклади ікон та інші вироби культового призначення переважно з дерева та 

металу. Значну роль у вивченні народного мистецтва та в обговоренні 

проблеми збереження та розвитку народних промислів відіграв журнал 

“Рідний край”. На сторінках видання висвітлювалось переважно сучасний 

стан народного мистецтва і особливо піклується про збереження традицій, 

наприклад, гончарства Полтавщини.  

У 1927 році була опублікована незавершена праця відомого київського 

мистецтвознавця, професора Г. Павлуцького “Історія українського 

орнаменту”. Автор виділяє в окремі розділи такі типи вітчизняного 

орнаменту як звірина орнаментика, геометричий стиль, візантійський, 

орнамент відродження. Широка ерудиція, масштабність співставлень та 

аналогій дозволяють дійсно прослідкувати генезу різних орнаментальних 

мотивів. Ця тенденція поєднується з майстерним аналізом окремих 

пам’ятників - від скіфських виробів до мініатюр Пересопницького Євангелія. 

Ці характеристики належать до найкращих надбань вітчизняної науки про 

мистецтво. 

Відомий і внесок у вивчення історії українського народного мистецтва 

відомого історика та архівіста В. Модзалевського. Його дослідження 

“Основні риси українського мистецтва”, присвячена характеристиці 

українського килимарства, вишивки, скла і кераміки, тканин та металевих 

виробів. Свій аналіз автор супроводжує міркуванням, яке є актуальним для 

сьогоденного розвитку нашого дизайну.  

Звернення до археологічних матеріалів, їх детальний аналіз і 

зіставлення з етнографічними даними дозволили науковцям цього періоду 

виділити основні положення: 1) головними характерними рисами української 

орнаментики, принаймні, як це виражається у вишивках, можна визнати: 

малюнок узорів, який переважно наслідує рослинні форми; цілковита 

відсутність зображень цілих дерев, фігур птахів, тварин, людських та 

архітектурних зображень; рішуча перевага червоного й синього кольорів і 

лише на півдні – жовтого; 2) зазначені риси складають етнографічну 
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відмінність української орнаментики від великоросійської, а також від 

орнаменту південних слов'ян. 

Деякі зрушення у дослідженні українського орнаменту настають у 

другій половині ХХ ст. Важливою віхою у дослідженні походження 

орнаменту, його витоків й еволюції, семантики, стилістики окремих мотивів 

стала монографія С. Іванова, в якій вчений визначив принципи і критерії 

аналітичного підходу, методи та характер опрацювання масових колекцій 

орнаментованих пам’яток народного мистецтва. 

Серед українських учених, з середини ХХ ст. й до наших днів, 

дослідженнями народного орнаменту займалися Є. Антонович, Л. Булгакова-

Ситник, Б. Бутник-Сіверський, Р. Гарасимчук, Н. Глухенька, О. Данченко, 

І. Добрянська, Я. Запаско, Р. Захарчук-Чугай, Т. Кара-Васильєва, М.Кот, 

Л. Кравчук, Ю.Лащук, Т. Ніколаєва, О. Найден, Л. Оршанський, 

І. Симоненко, О. Соломченко та ін. 

Багатий джерельний матеріал з орнаментики України зібрав 

М.Селівачов, який в 2005 р. опублікував фундаментальну наукову працю 

„Лексикон української орнаментики: іконографія, номінація, стилістика, 

типологія”. У ній досліджується генеза, історія, еволюція форм і стилістики в 

орнаментації текстилю, кераміки, художнього деревообробництва, 

писанкарства тощо. 

У навчально-методичному посібнику Л.Оршанського “Традиційний 

український орнамент.” показана еволюція форм і стилістики в орнаментиці 

традиційних декоративно-ужиткових виробів, зіставляється графіка 

візуальних знаків та їх лексичних позначень у народних назвах. 

Серед мотивів сучасної української орнаментики існує кілька тисяч 

варіантів. Це – найпростіші геометричні елементи (риски, смуги, крапки, 

цятки та ін.), елементарні гомогенні знаки, що компонуються з однакових 

елементів та несуть прадавній семантичний зміст (кола, ромби, спіралі тощо), 

гомо- і гетерогенні знаки, скомпоновані за різними способами симетрії (дво- і 

трилистки, багатопроменеві зірки, розетки, хрести тощо), знакові та 

ізоморфні зображення живих істот, рослин, небесних тіл, міфологічно-

фольклорних персонажів тощо. Найбільш вдалі орнаментальні мотиви, 

композиційні рішення набувають значення художнього зразка, стають 

загальним здобутком, у багаторазовому їх повторенні проходить процес 

удосконалення. 

Орнамент (лат. – ornamentum – прикраса) – візерунок, який складається 

з ритмічно впорядкованих елементів і призначений для прикрашання 

різноманітних предметів побуту (посуду, книг, меблів, текстильних виробів 

тощо), інтер’єрів та екстер’єрів архітектурних споруд, а також самої людини 

(татуювання). Він вміщує у собі всю палітру традиційних символів: від 

солярних знаків до символів землі, води, рослин, тварин тощо.  

Будь-яка орнаментальна система утворюється з компонентів, що є її 

органічними складовими. Найнижча ланка в графічній структурі є елемент, 

тобто найпростіший зв’язок кількох ліній, які утворюють елементарну фігуру 

геометричного чи довільного вигляду.  
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З елементів складається модульна фігура. Модулем називають умовну 

одиницю міри, канон, пропорцію, перехідну форму, конструкцію або число, 

що дає змогу здійснити трансформацію від кількісної різноманітності до 

якісної єдності. Паралельним до поняття модуля є поняття мотиву, він 

вважається більш узагальненим фрагментом орнаменту, ніж модуль, хоча в 

багатьох випадках контури модуля і мотиву збігаються. Це окремі дискретні 

деталі (тобто зображення живих та неживих предметів або їх штучно 

відокремлених частин чи геометричних фігур), повторення або комбінація 

яких утворює поле орнаменту.  

Вищим рангом членування є композиція орнаменту – спосіб організації 

елементів і модулів (мотивів) на площині, тобто їх поєднання у певному 

порядку. Комбінація може бути суцільною або розчленованою. Суцільна 

комбінація має вигляд ланцюга чи сітки, де тло задіяне в орнаментальну 

структуру. В українській орнаментиці переважають стрічкові прямолінійні, 

криволінійні, килимові та інші композиції узорів. Стрічкова композиція має 

три варіанти: горизонтальна, вертикальна, скісна. Візерунки зі сітчастою 

структурою композиції об’єднуються у варіанти: квадратні, ромбічні, 

кільцеві, прямокутні тощо. 

На найвищому щаблі класифікації знаходяться види або стилі орнамен-

ту: геометричний, фітоморфний (рослинний), зооморфний (зображення 

тварин), антропоморфний (зображення людей), космогонічний (солярні знаки 

– зображення сонця і планет, уявлень про їх рухи та взагалі про конструкцію 

і функціонування світу), епіграфічний (орнаменталізовані написи, наприклад, 

слов’янська в’язь, арабське письмо), скейоморфний (від грец. – знаряддя, 

посуд, наслідування слідів різних технічних засобів, напр., лозоплетіння, 

ткання, обв’язування ременем, шнуром, окуття). Мотивами орнаменту 

бувають також зображення різних предметів: зброї (трофеї), атрибутів 

професій (музики, живопису, театру, мисливства, торгівлі, мореплавства), 

побутових речей (стрічок, бантів, ваз, смолоскипів). Виділяють 

архітектурний, текстильний, різьбярський, книжковий (графічний) та інші 

види орнаменту. Основні носії широкого спектру інформації – композиційні 

елементи форми твору (знак, символ, метафора, алегорія) та оздоблення. Усі 

ці елементи є семантичними засобами. Зокрема, символ (грец. – sumbolon – 

знак, прикмета, ознака) – умовне позначення будь-якого предмета, поняття 

або явища, що використовується для збереження і передачі інформації. 

Натомість символіка – це умовний вираз ідей, понять, почуттів.  

Декодування символів декоративно-ужиткового мистецтва – це знаково 

структурований комплекс світоглядних уявлень про декоративно-ужиткове 

мистецтво і мистецькі твори, спроба відтворення механізму набуття 

окремими предметами, явищами і фактами знакової інтерпретації: з’ясування 

різниці між реальністю побутування декоративно-ужиткового мистецтва і 

семантичним змістом, який вибудовується народною свідомістю на основі 

реальностей мистецького буття, тобто відтворення безпосереднього 

смислового поля між явищами, предметами й актами свідомості. Це також і 

виокремлення ситуацій, що виявляють значущість художнього ремесла в 
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організації різних сторін суспільного і приватного життя, прагнення 

розшифрувати семіотичний статус декоративно-ужиткового мистецтва, 

митців, мистецьких виробів через аналіз міфів, легенд, обрядовості, 

звичаєвості та показати механізм надання явищам народної культури 

життєдайної сили і життєствердної функції. 

Існують різноманітні підходи до класифікації семантики орнаментів. 

Класифікуючи зображення, спираємося на такі ознаки: 1) графічна 

ідентифікація символів (за формою); 2) колористичність; 3) метафоричність. 

Графічні символи. Маючи здатність стійко зберігати традиційні риси, 

український орнамент пройшов довгий шлях розвитку. Початки 

геометричного орнаменту дослідники вбачають ще у часах палеоліту. Перші 

орнаментальні мотиви образно відображали уявлення людей про життя і 

смерть, добро і зло, здоров’я і хвороби, в них магічне й естетичне виступає в 

єдиному синтетичному взаємозв’язку. Через систему цих знаків передавалися 

складні аспекти світорозуміння й світосприйняття первісних людей. 

Серед знаків-символів, характерних для доісторичного періоду, 

переважають такі: крапка, пряма (горизонтальна, вертикальна), ламана, 

крива, багатокутники (трикутники, коло, квадрат, ромб), хрест, спіраль, 

луска, двозуб, тризуб, безконечник тощо. Переважна більшість 

антропоморфної глиняної пластики – це зображення жінки, Матері-

Прародительниці, Матері-Землі.  

Колористичність символів. Елементи матеріальної культури, крім 

графічно-символічної, мали ще й усталене кольорове трактування. Так, 

червоний колір у народній уяві виступає символом сили, чоловічої статі, 

здоров’я, любові, влади, добробуту, а також життя, буйного цвітіння, 

кохання. Трактування інших кольорів представлене в контексті колористики 

природного середовища українців: зелений колір символізує життя, весну, 

пробудження природи, багатство рослинного світу, надію, добрий настрій; 

блакитний, синій – небо, повітря, воду, здоров’я, чистоту, спокій, силу; 

жовтий – сонце, осінь, золоту ниву, багатий врожай, достигле зерно, 

добробут, а також місяць і зорі; брунатний (коричневий) – землю-

годувальницю, дерево; білий – чистоту, зиму, неозорість; чорний – землю, 

плодючість, журбу, жіночу тугу за рідними тощо. 

При аналізі кольорової гами стародавніх орнаментів існують деякі 

правила: поєднання червоного та блакитного символізує вірність, 

цнотливість; шарлотові (пурпурові) кольори у поєднанні із зеленим 

означають мудрість, обережність і пересторогу. 

Метафоричність символів. Метафоричними українському декоративно-

ужитковому мистецтві є символи води, неба, землі, зірок, сонця, місяця, 

хмар. Так, наприклад, вода метафорично символізує жіночу стихію, основи 

Всесвіту, джерело – угамування духовної спраги, небо – батька, земля – 

матір, зоря – гарну дівчину, Сонце – найбільшу силу природи, чоловічу 

стихію, тепло, радість, Сонце, Місяць і зірки – господиню, господаря та їхніх 

дітей, хмара –неславу, поговір тощо. 
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Рослини, зокрема квіти, символізують вічне цвітіння і невмирущу 

красу, пуп’янок – юність, здоров’я та розвиток. Дерева символізують жіночу 

і чоловічу основи. Калина вважається деревом українського роду. Вона 

здавна пов’язувалась з народженням Всесвіту, вогненної трійці: Сонця, 

Місяця і Зорі. А оскільки ягоди калини – червоні, то вони стали символом 

крові та невмирущого роду, а також символізували любов, щастя, здоров’я, 

багатство та красу.  

Декодування символів тваринного світу необхідно здійснювати за 

групами: 1) птахи, які символізують зв’язок між небом і людьми, є 

створіннями Сонця, передвісниками весни, родинними символами (ворон, 

голуб, лелека, зозуля, качка, лебідь, орел тощо); 2) комахи (бджола, метелик, 

мураха, павук та ін.); 3) тварини (бик (тур), вівця, коза, корова, кінь, кіт, 

собака, олень, лось, вовк, ведмідь тощо). 

 Символи матеріального світу – це передовсім ті символи, що 

супроводжують людину протягом усього життя, відображають усі його стадії 

розвитку. Розмальоване яйце, крашанка, писанка символізує весняне 

пробудження природи й родючість; доріжка – вічність; рушник – єдиний 

життєвий шлях, спільну долю, оберіг, чистоту почуттів, глибину безмежної 

любові до свого рідного краю. Коровай – символ праці, вдалого одруження, 

майбутнього морального й матеріального благоденства й добробуту, 

щасливого продовження роду.  

Орнамент, разом з іншими декоративними засобами, органічно виражає 

цілісність і гармонію мистецького виробу, складає невід’ємну інформативно-

знакову частину. Орнаментування декоративно-ужиткових виробів у 

багатьох традиційних культурах призначалося передовсім для встановлення 

зв’язку з різними планами буття, виявлення духовних сил, втілених у виробі, 

й, відтак, співпраці з ними. У кожному регіоні України, області чи районі, а 

подекуди і в окремих селах існує улюблене коло орнаментальних мотивів. 

Основні з них, подібні за своїми обрисами і назвами на всій території країни, 

вважаються домінантними для української народної орнаментики. 

Питання для самоконтролю 

1.Коли і ким розпочалось вивчення українського орнаменту? 

2.Що таке орнамент? 

4. Які мотиви орнаменту вам відомі? 

5. Які графічні символи ви можете назвати. 

6. Як ви розумієте метафоричність символів. 

7. Як ви розумієте колористичність символів. 

8.Опишіть знаки-символи, характерні для доісторичного періоду. 

9. Яких сучасних дослідників народного мистецтва ви знаєте. 

 

 

 

Кредит 2. Види народних та художніх промислів 

Тема 1. Народні промисли України.  

Народна вишивка та гаптування  
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1.Українська народна вишивка. Матеріал, техніки, типологія виробів. 

2.Народна вишивка часів Древньої Русі. 

3.Народна вишивка ХІV – XVIII ст. 

4.Історіографія розвитку гаптування. 

5.Історіографія розвитку народної вишивки ХІХ – ХХ ст. Центри, 

осередки вишивального мистецтва. 

6.Дослідники народної вишивки. 

 

Вишивка - найпоширеніший вид народного декоративно-прикладного 

мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканинах, шкірі, 

повсті, виконане різними ручними або машинними швами. 

Згідно з призначенням вишивальні матеріали поділяються на два типи: 

1) основа, на якій вишивають, - вовняні, лляні, полотняні, домашнього 

виробництва тканини, шкіра, сукно, та пізніше тканини фабричного 

виготовлення; 2) матеріал котрим вишивають: нитки ручнопрядені лляні, 

конопляні, вовняні, нитки фабричного виготовлення, шнури, шовк, металеві, 

золоті нитки, корали, перли, коштовне каміння, бісер тощо. З матеріалом 

вишивки поділяються на основні типи: лляна, вовною, шовком, золотом.  

Українська народна вишивка славиться багатством технічного 

виконання. Результати аналізу вишивок, виконаних ручно пряденими 

лляними, вовняними нитками, заполоччю тощо, дає змогу виділити два 

основних методи нанесення стібків вишивальної нитки на основу: 

двосторонній і односторонній. 

Двосторонньо на тканину наносяться стібки такими техніками: перебір, 

штапівка, “позад голки”, двостороння гладь, стебловий шов, соснівка, 

штапівка, різні техніки виколювання, вирізування, мережання, рубцювання, 

обметання тощо. 

До технік односторонього вишивання належать: низинка, занизування, 

поверхниця, набирування, кафасор, двобічна штапівка, верхоплут, бігунець, 

плетінка, кіска, ретязь, хрестик, ланцюжок – тамбур, городоцький, 

бавничковий, рушниковий тощо. 

На Україні поширена одноколірна, двоколірна, вишивка в чотири 

кольори, шість кольорів, багатоколірна вишивка. 

Для композиції народної вишивки особливо характерна 

орнаментальність. За змістом і формою орнаментальних мотивів вишивка 

переважно поділяється на геометричну, рослинну, зооморфну, орнітоморфну 

та антропоморфну.  

Вишивка одягу об’єднує типи, підтипи, групи вишивок, які 

розрізняються змістом орнаментальних мотивів, характером композицій, 

кольором, матеріалом і технікою виконання.  

Вишивка тканин інтер’єрно-обрядового призначення має специфічні 

художні засоби. Їх художня образність зумовлена функціональною роллю 

декорування інтер’єру, емоційно-символічною роллю.  

Про існування вишивок на території сучасних українських земель в 

давні часи свідчать стародавні історики, та різні матеріали, археологічних 
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розкопок. Так, у могилах перших століть нашої ери були знайдені залишки 

вовняного одягу, прикрашеного багатоколірними вишивками. На знайдених 

зразках збереглися вишивки червоного і жовтого кольорів.  

Масове розповсюдження вишивок на чоловічому одязі підтверджується 

літописами, а також зображеннями на фресках Софійського собору у Києві. 

Деякі відомості вишивки XVI ст. дає тогочасний церковний живопис. На 

іконах XV, а особливо XVI ст. можна бачити узори народних тканин та 

вишивок, що прикрашають плати, скатерки, убруси, деталі одягів. Вишивані 

узори складаються з рядків ламаних смужок та сітки ромбиків з цяткою або 

геометричною фігуркою в центрі кожного ромбика. У XVII ст. вишивка 

збагатилася рослинним орнаментом. Деякі дані про народні вишивки на 

чоловічих сорочках XVII-XVIII ст. знаходимо на народних картинах, що 

зображують козака Мамая. Так, на одній з них бачимо край відкладного 

коміра та широкий рукав, вишиті узором з сітки, ромбиків та зубчиків.  

На відміну від попереднього періоду пам’ятки народної вишивки XIX – 

початку XX ст. збереглися в значній кількості і з усіх районів України. Це 

волинські (поліські) вишивки для яких характерні спрощено геометричні 

узори, такі, як рядки поодиноких або по декілька вписаних один в один 

ромбів, часом з видовженими кінцями, іноді зі зрізаними знизу і зверху 

кутами або тільки половинками ромбів. Трапляються хрестикові фігури або 

зірки у різних композиціях. Основним кольором на Волині і особливо на 

Поліссі був червоний. Найбільш поширеним було занизування. 

Застосовувалися також хрестикова техніка, переважно у вишивках з 

рослинним орнаментом. 

Для Київщини характерні вишивки з геометричним або з 

геометризованим рослинним орнаментом. Узори порівняно вузькі, але 

складні, чітко і оригінально побудовані. Звичайно вони червоного кольору з 

чорним, іноді з малим додатком жовтого. Білий фон полотна підкреслює 

рисунок і надає вишивкам ясного вигляду. Найбільш уживані на Київщині 

види техніки: хрестик, гладь, набирання, стебнівка, шов поза голку. 

На Чернігівщині були поширені більш геометричні узори. Переважали 

червоний і білий кольори. Інколи вживався синій з червоним на білій основі. 

Одноколірними вишивками славилася Полтавщина. Білі рукави та інші 

деталі жіночих сорочок суцільно вкриті геометричним орнаментом, 

виконаним небіленою ниткою. Тонка робота, поєднання різних технік – 

лиштви, вирізу, виколу, зернового виводу, верхоплуту, мережок – створюють 

красу і багатство полтавських вишивок. При використанні двох або трьох 

кольорів – темно-голубого, синього і зеленкуватого або сіро-голубого, ясно-

бежевого і коричневого, - особлива увага приділялася гармонійному, 

спокійному підбору цих кольорів. 

У вишивках Східного та Західного Поділля переважають геометричні 

узори. Рослинні мотиви, як правило, дуже стилізовані. Серед численних 

видів техніки вишивання головне місце займає низинне шиття. Є багато 

одноколірних червоних, чорних або вишитих одною небіленою ниткою, а 

також двоколірний – червоно-чорних, рідше з синім або жовтим кольором. 
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У Галичині серед багатої спадщини різних узорів виділяється ряд 

оригінальних, властивих тільки цим місцевостям типів. У Городку і 

навколишніх селах був поширений дуже своєрідний тип вишивки, відомий 

під назвою городоцького стібка. На Яворівщині вишивали льняною 

небіленою ниткою, натертою для міцності воском, по білому або сірому 

полотну технікою стебнівки – рівними густими смужками. Коли такі смужки 

виконувалися рідким стібком (скаканка), поміж них давали рядки кривульок 

та ромбиків.  

Характерними для названих районів, зокрема для Бойківщини, були 

вишивки на брижах. Широкі рукави жіночих сорочок біля уставки або 

манжетів збиралися рівномірними зморшками, які скріплювалися між собою 

стібком, і одночасно вишивався узор, що доповнював основний орнамент на 

уставках або манжетах. У такий же спосіб вишивалися зморшки навколо 

коміра та на спідницях (трохи нижче пояса). 

У лемків найбільш поширена хрестикова техніка, якою вишивали 

безпосередньо на полотні. Як і в бойків, традиційною барвою була червона з 

невеличким додатком синьої або чорної. Часом уживалося трохи зеленої 

нитки. 

Високохудожні пам’ятки вишивки XIX - початку XX ст. збереглися на 

території Івано-Франківщини. Вони мають переважно геометричний 

орнамент. Більшість з них – одноколірні, але є й багатобарвні: ясно-

червоний, оранжевий, жовтий кількох відмінків, ясно-зелений, синій, 

рожевий, фіолетовий і бордовий. Чорна нитка найбільше вживалася в шитті 

низзю. 

В окремих районах Прикарпаття вишивки мали локальні особливості. 

Для Косова і його околиць, наприклад, типовими є складні вишивки низзю. 

Космацькі вишивки виконувалися густим, без просвітів тла, дрібним 

хрестиком в ясному червоно-золотистому колориті. 

В кінці ХІХ ст. прогресивні громадські кола звертає увагу на високу 

художню цінність народних українських вишивок і починає їх 

колекціонувати та вивчати. На початку XX ст. у центрах традиційних 

ремесел, часто на основі колишніх земських майстерень були створені 

художньо-промислові артілі, що об’єднували тисячі вишивальниць. 

Українські майстрині брали участь у всесвітніх виставках народного 

мистецтва, їхні твори експортували. 

У повоєнний період на Україні активно поширюється машинна 

вишивка. Успішно використовуються такі техніки, як вишивка гладдю з 

прикріпленням, обвиття сітки, різні види стебнівки, настил і мережка. 

Вишивальні техніки постійно удосконалюються. 

Сьогодні вишивка розглядається як важлива художня цінність, що 

виконує численні функції – естетичну, пізнавальну, комунікаційну. Це 

показовий вид мистецтва, який зберіг, доніс до нас і стверджує дальший 

розвиток орнаментальної, графічної, живописної культури народу. 
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Питання для самоконтролю 

1. Як поділяються за призначенням вишивальні матеріали? 

2. Як поділяють за змістом і формою орнаментальних 

мотивів вишивку? 

3. Хто і коли організував першу школу з вишивки? 

4. Локальні особливості народної вишивки 14-16 ст. 

5. Опишіть художні особливості вишивки свого регіону. 

6. Охарактеризуйте машинну вишивку у повоєнний період. 

 

 

 

ТЕМА 2. ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ. 

План: 

1. З історії традиційних промислів. 

2. Найдавніші види ремесел: гончарство, лозоплетіння, теслярство, 

вишивка та інші. 

3. Народні майстри України – Н. Бабенко, О. Василенко, Н. Іпатій, 

Л. Пілюгіна, Л. Гаркуш, Н. Вакуленко, Г Гринь. 
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Тут люд осідлий. Тут шанують труд. 

І рух дадуть і кругові, і кросну. 

Кують залізо із місцевих руд. 

І мають славу дуже розголосну. 

Тут процвітало всяке ремесло. 

Ліна КОСТЕНКО 

Нині, як і впродовж багатьох століть, важливе значення має художньо-

трудова діяльність, яка забезпечує зв'язок особистості з естетичним 

предметним середовищем, впливає на розвиток її світогляду та ціннісних 

орієнтацій. Такі художні промисли, як вишивка, ткацтво, в’язання, 

писанкарство, плетіння, різьблення та ін. є традиційними видами художньо-

трудової діяльності українців. Майстерно виконанні художньо-естетичні 

твори несуть у собі могутній потенціал духовності, формують естетичні 

смаки й образну уяву, спонукають до поєднання у практичній діяльності 

прекрасного і корисного. 

Мистецтво взагалі й декоративно-прикладна творчість є однією із 

існуючих форм естетичного перетворення світу. Створюючи та 

використовуючи у житті декоративно-ужиткові вироби, людина пізнавала 

навколишній світ, вивчала прекрасне і змінювала його за законами краси. 

В основі декоративно-прикладної творчості, як й інших видів людської 

діяльності, лежить праця. Цей вид творчості виник внаслідок поєднання 

естетичного світобачення людини у процесі трудової діяльності, вона 

нерозривно пов’язана з життям народу, несе відбиток практичного досвіду, 

знань, почуттів минулих поколінь. Виготовляючи предмети побуту, людина 

турбувалась не лише про задоволення власних матеріальних потреб, але й 

намагалася створити речі зручними у користуванні, привабливими на вигляд, 

які вирізнялися ошатністю форм та оздоблення. Звичайна трудова діяльність 

людини поступово переростала у художнє ремесло та промисел. 

Поняття декоративно-прикладна творчість та естетика тісно 

взаємопов’язані між собою. У центрі естетичної науки залишається 

прекрасне і творчість. Прекрасне – тому що воно суть естетичного, а 

творчість – тому що це не тільки особлива, а вища форма прояву 

прекрасного. Це твердження підкреслює різницю між звичайним ремеслом 

(наприклад, пошиття одягу, виготовлення меблів тощо) та декоративно-

прикладною творчістю (створення неповторних виробів, які прикрашаються 

вишивкою, бісером, різьбленням, інкрустацією, карбуванням та ін.). Отже, 

декоративно-прикладна творчість має велике значення у житті людини, вона 

становить її духовно-предметний світ, який включає у себе численні види 

художньої практики. 

Звісно для того, щоб людина активно брала участь у цьому, її треба ще 

з дитинства залучати до творчості. Народний досвід трудового  і естетичного 

виховання полягає саме у тому, щоб формування художньо-трудових умінь, 

естетичних смаків відбувалося у практичній діяльності й було продовженням 

творчих традицій минулих поколінь. Оволодіваючи різними видами 

декоративно-прикладної творчості, людина засвоює духовність, моральність, 
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естетику рідного краю, народу. Про це вдало висловлювався український 

філософ, письменник-гуманіст і педагог Г. Сковорода, зазначаючи, що 

«правильне виховання криється в природі самого народу, як вогонь і світло в 

кремені» і що «кожен повинен пізнати свій народ і в народі пізнати себе». 

«Пізнати свій народ» – це пізнати його історію, звичаї, традиції, обряди, 

ремесла, промисли. А «в народі пізнати себе» – це обрати для душі, за своїми 

смаками улюблену справу, яка у майбутньому може заповнювати вільний 

час, чи навіть стати справою життя. 

Скільки народних промислів відомо на Україні! Гончарство, гутництво, 

столярство, ткацтво, лозоплетіння, ковальство, вишивка – і це ще не повний 

перелік. 

Посилення класової диференціації свідчить про те, що безземельне і 

малоземельне селянство кінця ХІХ ст. займалося ремеслами як додатковим 

заробітком. Вироби з місцевої сировини – глини, металу, дерева, очерету, 

рогозу, вовни, ниток, шкіри, соломи, лози виготовлялися для продажу та 

домашнього вжитку. 

Після надання багатьом містам і містечкам магдебурзького права за 

універсалами князя Ієремії Вишневецького з’явилися ремісницькі цехи. У 

першу чергу слід назвати цехи, які були найбільш необхідними для 

життєдіяльності тодішнього суспільства: кравецькі, шевські, ткацькі, 

ковальські, кушнірські, гончарні, столярські, теслярські, бондарські, 

лимарські, золотарські, іконописців, малярів.  

Французький інженер Г.Л. де Боплан, який склав опис України в 

першій половині ХVІІ ст. і назвав її «страною Запорожскою», перерахував 

поширені в той час серед козацтва різного роду ремесла, відзначивши 

характерну особливість: між козаками, тоді зустрічалися «люди съ 

познаніями высшими, нежели какія можно бы было ожидать от 

простолюдиновъ. Одним словомъ, козаки имеют довольно ума, но заботятся 

только о полезномъ и необходимомъ, особенно о такихъ вещахъ, которыя 

нужны для сельскаго хазяйства... При том на Украине женщины прядуть 

ленъ и волну (шерсть), ткутъ для своего употребленія полотно и сукна». 

Організація навчання ремесла в Україні в минулому мала 
свою логічну послідовність: учнівство в майстра (за угодою 3-5 
років), робота підмайстром (4 роки), стажування в інших майстрів, 
де об'єднання ремісників мало свій статут. В ньому було записано, 
що майстер може мати підмайстрів і учнів. 

Історичний погляд на систему навчання ремеслам показує 
корпоративне управління нею. Кожна корпорація мала свій статут, 
яким визначались, які саме й скільки виробів буде вироблено; їхні 
розміри, форми, колір тощо; кількість майстрів і підмайстрів, їхні 
права; суму внесків майстрів до спільної каси; кількість робітників 
та учнів, який мав право: тримати майстерню, термін учнівства; 
розмір заробітної плати підмайстрам та учням; правила прийому 
нових членів у цехи; кількість сировини, інструментів і матеріалів; 
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тривалість робочого дня, штрафи щодо порушення статутів та ін.  
У статутах ткацьких цехів виняткова увага (крім організації 

праці, правових стосунків), зверталася на виробничо-фахові 
питання. Своєрідним іспитом вступу до цеху були визначені 
практичні роботи. Так, наприклад, за статутом львівських ткачів 
1535 р. майстер повинен був виткати складною технікою 
візерункового переплетення «у рожі» і «волічкові смуги» 
скатертину з білої вовни довжиною 5 ліктів, а також два рушники. 

Крім цехового, в українських містах існувало позацехове 
ткацьке ремесло. Значну частину ткачів-ремісників не приймали 
до цехів у зв'язку із браком коштів або тому, що вони не були 
громадянами даного міста. 

З поглибленням суспільного поділу праці, збільшенням 
кількості ремісників-ткачів і їхніх професій загострюються 
суперечності між купецько-лихварською верхівкою і цеховими 

майстрами, з одного боку, підмайстрами, учнями й іншою 
біднотою – з другого. Цехові протиріччя в стосунках, замкненість 
цехів гальмували розвиток виробництва тканини, тоді як попит на 
неї зростав. В цих умовах продовжувало розвиватися домашнє 
ткацтво. Століттями воно зберігало стійкі традиційні форми, 
вміння простими засобами створювати високохудожні твори. 

Паралельно розвивалися домашнє виготовлення вишивок і 

виробництво вишитих виробів у спеціалізованих цехах, майстернях. Відомо, 

що в 1086 р. при Андріївському монастирі у Києві було створене перше 

жіноче училище в Європі, яке очолювала дочка Анна – великого київського 

князя Всеволода Ярославича, сестра Володимира Мономаха: «Анка 

собравши же молодих девиц, обучала ... ремеслам». 

Значного розповсюдження набуло вишивання, в тому числі гаптування, 

в XVI–XVII ст. у Києві, Чернігові, Корці та інших містах. Вишивальний цех 

було створено в 1658 р. у Львові. На рубежі XVIII–XIX ст. вишиванням 

активно займалися в поміщицьких і монастирських майстернях. 

Тим же шляхом розвивалась і творча діяльність, жінок з виготовлення 

національного одягу. З усім своїм розмаїттям функціонального призначення, 

соціально-статусним характером та регіональними особливостями цей 

напрям розвитку народної творчості поєднував майстерність оволодіння 

такими художніми ремеслами як ткацтво і вишивка. 

У дослідженні історичного розвитку художніх ремесел можна 

виокремити два головні напрямки за якими здійснювався процес оволодіння 

цими ремеслами: офіційний – школи, училища, вищі навчальні заклади та 

етнопедагогічний – родина, народні майстри, самодіяльні умільці. 

Водночас передова частина освітян-українців скеровувала свої зусилля 

на усталення традицій народних промислів у педагогічному процесі усіх 

форм і закладів навчання. Так, наприклад, у відозві 1884 р. Руське товариство 

педагогічне у Львові склало першу програму побудови національної школи, 
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важливим елементом якої було вивчення народного мистецтва, промислів. 

Ремісничі товариства, які діяли в Галичині, відкривали ремісничо-виробничі 

школи, організували у Львові Промисловий музей, жертвували кошти на 

навчання молоді та ін. 

Рух за створення мережі навчальних закладів прикладного 
профілю розпочався на Галичині з 1891 р. У Львові працювала 
промислова школа з відділенням живопису, вишивки, мережива, 
скульптури. У 1901 р.  у Львові було засновано кооператив «Труд» 
для дівчат, де вони вчилися шиттю, крою, куховарству та деяких 
предметів загальноосвітнього напряму. Викладачами були відомі 
майстри, які демонстрували прийоми роботи з матеріалом, а також 
спеціалісти-художники, котрі розкривали закони композиційних 
схем, основні риси художнього стилю, закони гармонії кольорів, 
закономірності лінійного ритму тощо. 

У ХІХ ст. навчання гаптарству (літургійному шитву) здійснювалося у 

монастирях, де черниці ще займалися іконописом (Введенський Ніжинський 

жіночий монастир, в якому з 1863 року функціонувала іконописна школа та 

іконостасна майстерня), ткацтвом (рукодільні училища і майстерні при 

Ладанському Покровському, Миколаївському, Києво-Флорівському, 

Лебединському та інших жіночих монастирях). 

До найстаріших закладів ремісничого профілю належать Одеське 

професійне міське дівоче училище для дочок нижчих чинів Чорноморського 

флоту (1826 р.). У ремісничих (рукодільних) жіночих професійних 

навчальних закладах здобували освіту майстрині й підмайстрині з окремих 

видів рукоділля – швачки, вишивальниці, капелюшниці, модистки. 

На початку ХХ ст. в Україні було сформовано такі організаційно-

педагогічні форми підготовки жінок-спеціалістів у нижчих рукодільних 

закладах: 

 професійні ремісничі школи, училища, курси та класи (ткацькі, 

рукодільні, з крою і шиття, плетення, виробництва квітів) із загальноосвітнім 

курсом навчання (3-7-річні), наприклад, Чернігівське ремісниче училище, 

єврейські професійні школи у Бердичеві, Білій Церкві та ін.; 

 фахові заклади без предметів загальноосвітнього циклу; 

 професійні заклади без теоретичної підготовки (навчальні 

майстерні) з ручної праці або рукодільні, ткацькі, кравецькі; 

 ремісничі професійні курси, відділення, класи і майстерні при 

загальноосвітніх і фахових навчальних закладах, дитячих притулках; 

 інструкторські школи (фарбувально-ткацькі, прядивно-ткацькі 

тощо). 

Останні створювалися з метою забезпечення майстерень 

кваліфікованими кадрами. 

У 3-річній зразковій Дегтярівській навчальній ткацькій майстерні, 

заснованій Полтавським губернським земством у 1890 році, з метою 

«поширення серед сільського населення…покращених прийомів ручного 
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виготовлення тканин…як місцевих, так і взагалі тих, що використовуються у 

ткацькій справі» викладалися малювання й креслення «у застосуванні» до 

ткацтва. Вихованки цього закладу вчилися вирощувати прядивні рослини, 

розводити шовковичних червів, виготовляти нитки, виробляти тканини на 

простому та більш досконалому устаткуванні. У майстерні також 

здійснювалося навчання з виробництва килимів. Випускниці отримували 

свідоцтво про закінчення майстерні, а також «станок-літак» з комплектом 

необхідних деталей.  

Своєрідними закладами, діяльність яких спрямовувалася на 

організацію позашкільної фахової освіти, були будинки працелюбства. 

Зокрема, вони озброювали усіх нужденних професійними знаннями та давали 

можливість заробітку. Так, при Київському будинку працелюбства було 

влаштовано панчішну й швейну майстерні для жінок, при Чернігівському – 

білошвейну і килимову. Поряд з ремеслами малолітніх навчали ще й грамоті. 

За даними 1914 року, лише у Харкові діяли 6 навчальних майстерень з 

3-5-річним терміном навчання, серед яких майстерні Товариства заохочення 

жіночої праці, майстерні при жіночій професійній школі В. Трефільєвої, при 

жіночому училищі ІІІ розряду Товариства допомоги бідним євреям.  

Архівні джерела свідчать, що станом на 1910 рік у Катеринославській 

губернії функціонувала одна навчально-реміснича майстерня, у Херсонській 

– 3 (дворічні), Чернігівській – 2 (однорічні).  

За підрахунками, у 1914 році лише у Полтавській губернії 

функціонувало близько 20 самостійних майстерень, в яких здійснювалося 

професійне навчання жінок.  

До нижчих закладів освіти з навчання прикладним ремеслам належали 

професійні ремісничі школи, училища та класи: Полтавська професійна 

школа О. Вахніної (1906 р.), Київські жіночі ремісничі класи А. Гогоцької, 

Чернігівське та Черкаське жіночі училища; рукодільні класи пошиття і крою 

одягу Л. Лонткевич у Житомирі (1907 р.), курси крою та шиття Є. Капустіна 

в Маріуполі, міські рукодільні класи в Одесі; навчальні майстерні: 

Дегтярівська ткацька майстерня у Прилуцькому повіті (з 1898 року), 

панчішна, килимова й швейна майстерні при Київському й Чернігівському 

будинках працелюбства, Шишацька кравецько-рукодільна майстерня у 

Миргородському повіті (з 1908 року) та інші. 

У 1897 році Ольга та Серафима Курдюмови організували престижний 

на той час заклад – Київські курси з підготовки вчительок рукоділля для 

нижчих і середніх навчальних закладів і спеціальний клас художніх робіт. 

Пізніше у різних регіонах України на базі ремісничих шкіл були 

створені промислові училища і технікуми, зокрема: Косівський технікум 

народних художніх промислів, Львівське, Вижницьке та Ужгородське 

училища прикладного мистецтва, Решетилівське, Грицівське, Івано-

Франківське художні училища.  

Як відзначає Василенко В.І., на значній частині Миргородського та 

Полтавського повіту не вийшли ще з народного вжитку, із дуже  товстої 

пряжі овечої шерсті, так звані «ліжники» – великих розмірів ковдри. Такі 
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ковдри поряд з запасками, плахтами були обов’язковою частиною посагу 

нареченої. 

Під ліжником розуміють оригінальну двоспальну ковдру із овечої 

шерсті, надзвичайно пухнасту, як відзначає автор, виготовлення ліжників 

зустрічалося не повсюдно, а лише в запсільській частині Миргородського і 

суміжних волостях Полтавського повіту та в Білицькій і Новосанжарській 

волостях Кобеляцького повіту. 

Кустарно-промислове виробництво ліжників у містечку Великі 

Сорочинці відзначалося своєрідністю. Сезон виготовлення ліжників 

починався з січня і продовжувався до косовиці. Шерсть попередньо чесали 

щітками і дуже товсто пряли, ткали на звичайних верстатах. Далі ліжники 

обробляли на водяних млинах, які збували на ярмарках. 

У 1878 р. було відкрито перше в Полтавській губернії ремісниче 

училище губернського земства з викладанням слюсарного, ковальського, 

столярного і токарного ремесел. 

У 1894 р. відкрита зразкова гончарна майстерня, у 1896 р. – художньо-

промислова школа імені М.В. Гоголя для навчання керамічного виробництва, 

а також корзиночна майстерня та майстерня по виправці шкір. Через два роки 

була відкрита зразкова ткацька майстерня.  

Значну допомогу в організації народних промислів, в збуті їх продукції 

надавав ремісникам «Кустарний склад» Полтавського губернського земства, 

відкритий у 1904 р. в Полтаві. Склад виступав посередником між кустарями і 

споживачами, видавав ілюстровані каталоги, організовував виставки робіт. 

1 (13) листопада 1896 року відбулося відкриття Миргородської 

художньо-промислової школи імені Миколи Гоголя. Школа ставила за мету 

підготовку фахівців, котрі вміють виготовляти «гончарні теракотові, 

майолікові, фаянсові і порцелянові вироби, і взагалі поширення серед 

ремісників Полтавської губернії художніх і технічних знань з керамічного 

виробництва». Таким чином, гоголівська школа у старому козацькому місті 

була заснована як перший навчальний керамічний осередок на Україні для 

підготовки керамістів, майстрів художнього оздоблення виробів і вчителів 

малювання. 

У навчальному закладі в Миргороді викладали і творчо працювали 

корифеї українського національного мистецтва – художник-етнограф і 

визначний діяч Опанас Сластьон, славетний архітектор Василь Кричевський, 

визначні маляри і скульптори Степан Чуприненко, Юхим Михайлів, Іван 

Падалка, внучатий небіж Тараса Шевченка Фотій Красицький, Євген 

Сагайдачний, визначний графік Софія Нелепінська-Бойчук, відомі керамісти 

Осип Білоскурський, Станіслав Патковський, Юрій Лебіщак, Іван Українець. 

Зі стін гоголівської школи вийшли відомі керамісти Іван Бережний, Федір 

Кариков, Петро Шумейко, Юрій Чернега, вчені дослідники кераміки Василь 

Візир, Іван Мороз, Степан Онацький, Євген Литвиненко, Василь Лиско, 

численна кагорта добре підготовлених фахівців. 

Знаними митцями стали професор М. Гладкий зі Львова, художники 

гобелену Левадні з Полтави, художник вітражу і графік М. Грибан з Полтави, 
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маляр і кераміст В. Гамирін з Миргорода. Найзначніших успіхів у мистецтві 

кераміки на представницьких форумах Європи здобула С. Пасічна (Гран-Прі 

на Бієнале кераміки у Фаєнці, золота медаль на виставці у Франції). 

Український народ у складних умовах етнічного розчленування і 

багатовікового поневолення виробив раціональну організацію середовища 

життєдіяльності й забезпечення матеріальних і духовних запитів людини, 

витворив самобутню систему традицій, звичаїв, світорозуміння, своєрідний 

комплекс художніх промислів і ремесел, оригінальні типи моральних, 

правових, естетичних норм, які склалися упродовж історичного розвитку 

людської спільноти на шляхах до формування української нації і 

національної культури. 

У дослідженні традиційних матеріальних культурних надбань 

українського народу особливо важлива роль належить науковому аналізу 

народних промислів. Серед вітчизняних авторів, що зробили значний внесок 

у розробку даної проблеми, слід назвати Є.А. Антоновича, О. Боряка, 

В. Горленка, Р.В. Захарчук-Чугай, Т.В. Кару-Васильєву, Л.В. Оршанского, 

М.Р. Селівачова, М.Є. Станкевича, Д.О. Тхоржевського, В.М. Ханка та 

інших. 

На всіх етапах розвитку народні промисли віддзеркалювали конкретно-

історичні, природно-географічні особливості регіону, характер господарської 

діяльності та культурно-естетичні запити українського народу. 

Незважаючи на інтенсивний розвиток фабричного і заводського 

виробництва, традиційні народні промисли до наших днів не втратили своєї 

значущості і ваги, зберегли свій морально-етичний та естетичний потенціал, 

свою дивовижну силу і неповторну красу. 

Із проголошенням незалежності української держави, виникла 

необхідність відродження матеріальної і духовної культури народу, зокрема 

народних художніх промислів у вищій та середній школі. 

Дослідники традиційних художніх народних промислів України 

Є. Антонович, В. Мусієнко фіксують більше 300 видів цих своєрідних і 

оригінальних жанрів народної творчості. 

Найдавнішими видами ремесел є гончарство, лозоплетіння, теслярство, 

вишивка та інші. Характерною рисою кожного виду промислу є те, що кожне 

покоління людей могло легко їх пристосувати до потреб повсякденного 

життя. Інструменти і пристосування, необхідні для виготовлення 

різноманітних виробів з дерева, глини, лози, тканини, прості, зручні, не 

займають багато місця, матеріал доступний усім. 

Полтавська сорочка, вишита білим по білому, рушник, оздоблений 

рушниковими швами, вишитий червоними нитками, опішненський глиняний 

посуд, решетилівські квіткові килими, мереживні плетива з лози – витвори 

народного мистецтва, що продовжують дивувати світ своєю величністю, 

глибинною народною мудрістю, прихованим сакральним змістом. 

Гончарство… Впродовж останнього десятиріччя ХХ століття твори 

найвидатніших сучасних заслужених майстрів народної творчості України, 

лауреатів Державної премії України імені Тараса Шевченка – Михайла 
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Китриша, Василя Омеляненка та лауреата Всеукраїнської літературно-

мистецької премії імені Івана Нечуя-Левицького Миколи Пошивайла 

найбільш повно відображають сучасний стан гончарства в Опішному, його 

класичні здобутки і тенденції подальшого розвитку. Характерною прикметою 

опішненської кераміки є багатий бароковий квітковий розпис по червоному 

або білому тлу. Асортимент творів – це традиційний посуд: глечики, макітри, 

миски, вази, куманці; декоративна зооморфна скульптура для напоїв у 

вигляді баранів, левів, биків; ритуальний посуд – свічники, куришки. 

Хто не знає решетилівських килимарів? Кожна гілочка, кожна квітка на 

них – наче гімн Природі та Красі. Дивовижне тло килима і кольорове 

вирішення орнаменту складають неповторну самобутність килима. 

Неповторні килими лауреатів Державної премії ім. Т.Г. Шевченка Надії 

Несторівни Бабенко та Леоніда Самійловича Товстухи.  

Вишиванка… Шматок полотна, за допомогою нитки та голки і ще 

ніжних рук перетворений на цілий Всесвіт… Вишуканістю, тонким смаком 

вирізняється полтавська вишивка. Від світлих небесних, до насичених барв – 

вишивки несуть в собі символ вічності роду людського. Кращі зразки 

художньої вишивки представлені творами народних майстрів України – Надії 

Бабенко, Ніни Іпатій, Надії Вакуленко та ін. 

Сьогодні, як ніколи раніше, важливе відродження давніх народних 

традицій і звичаїв. Здавна наші предки основним засобом виховання вважали 

працю, саме тому на українській землі існує так багато різних народних 

ремесел і промислів. 

Народні промисли цей синтетичний вид мистецтва є апофеозом краси 

народного буття, який спроможний захопити молодь, розвинути їх художній 

смак, навчити не тільки бачити, а й творити прекрасне. 
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КРЕДИТ 3. ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТА ХУДОЖНІХ 

ПРОМИСЛІВ В ПРАКТИЦІ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

ТЕМА. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ З ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНИМ МИСТЕЦТВОМ. 

Мета: Забезпечити в ході лекції знання студентів про поняття метод, 

прийом, структуру декоративного малювання, етапи( систему занять) 

ознайомлення дітей дошкільного віку з декоративним мистецтвом. Розвивати 

вміння відбирати сучасні, раціональні методи та прийоми ознайомлення 

дітей дошкільного віку з декоративно-прикладним мистецтвом. Виховувати 

почуття прекрасного. 

Засоби навчання: комп’ютерні засоби, презентація «методи 

ознайомлення дітей з декоративним мистецтвом», дитячі роботи, зразки до 

занять, художнє слово, виставка літератури. 

План 

1. Особливості ознайомлення дошкільників з декоративно-прикладним 

мистецтвом 

1. Структура декоративного малювання. Традиційні форми навчання і 

роботи з ДПМ 

2. Наочні методи та прийоми, вимоги до їх використання. 

3. Словесні методи та прийоми. 

4. Практичні та ігрові методи та прийоми. 

5. Етапи (система занять) ознайомлення з декоративно-прикладним 

мистецтвом. 

Ключові поняття: метод, прийом, метод «занурення’» система занять, 

структура декоративного малювання. 

Література 

1. Антонович Є.А., Захарчук Р.В., Чугай Р.В., Станкович М.С. 

Декоративно-прикладне мистецтво.  Львів: Світ, 1993. 

2. Калуська Л.В. Народні ремесла у дитячому садку. – Харків: Ранок-Н. 

стор. 17-19 
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3. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей 

дошкільного віку «Соняшник» / Л. В. Калуська.  Тернопіль: Мандрівець, 

2014.  144 с 

 

1. Особливості ознайомлення дошкільників з декоративно – 

прикладним мистецтвом 

Однією з дійових засобів для всебічного розвитку дітей визнано 

декоративно-прикладне мистецтво, що є частиною народної культури. 

Народне мистецтво – це унікальний світ духовної цінності, де втілена 

духовна енергія народу. Українське народне декоративно-прикладне 

мистецтво набуло широкого визнання у нашій країні та за кордоном. У його 

предковічних образах, зручних утилітарних формах і динамічних образах 

орнаменту містяться символи втаємниченої чарівноїприроди, 

Складні перипетії нашої історії, особливості побуту українського 

народу. 

Сьогодні декоративно-прикладне мистецтво розглядається як важлива 

художня цінність, що виконує численні функції, у тому числі пізнавальну та 

комунікаційну. Дітей дошкільного віку знайомлять з різними формами 

народного мистецтва, навчаючи розрізняти їх за змістом матеріалу, засобами 

виразності, характерними ознаками. Протягом року вихователь знайомить 

дошкільників з різними видами декоративно-прикладного мистецтва, щоб 

показати дітям геометричні орнаменти, різноманітність рослинного світу та 

ін., добирає наочний матеріал: репродукції, листівки, слайди, відеофільми. 

Це позитивно впливає на емоційне сприйняття дітей. З іншого боку, 

сприйняття знайомих предметів переходить на новий рівень, виділяючи 

загальне, діти помічають те, на що раніше не звертали увагу. У 

геометричному орнаменті виділяють знайомі елементи та його прикраси. 

Приділяється увага закономірностям кольору та чергуванню елементів, 

ритмічності, побудові симетричного візерунка. Важливо показати 
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геометричні елементи, що входять у зображення рослинних елементів – ягід, 

квітів, листя. 

На заняттях діти розглядають предмети декоративно-прикладного 

мистецтва та його зображення, репродукції, листівки. Вихователь знайомить 

дітей із народним промислом (назва, його місцезнаходження), визначає разом 

із дітьми утримання і призначення предметів. Зметою емоційного виховання 

розгляд предметів супроводжується художнім словом, потішками, 

примовлянками, образними словами, що використовують народні майстри, 

звучанням народноїмузики, пісень. 

Отже, знайомство дітей із декоративно-приладним мистецтвом 

дозволяє показати особливості кожного виду розпису, варіативність 

візерунків, деякі прийоми майстрів і спонукає до виникнення бажання 

створювати композиції, розвинути творчі здібності дошкільників. 

Засоби навчання: комп’ютерні засоби, презентація «методи 

ознайомлення дітей з декоративним мистецтвом»», дитячі роботи, зразки до 

занять, художнє слово, виставка літератури. 

Народне декоративно-прикладне мистецтво України за своїм змістом і 

формою є близьким щодо розуміння й творчого відтворення в 

зображувальній діяльності дошкільників. Це дає змогу педагогам 

використовувати його як засіб розвитку основ естетичної свідомості й 

творчості. 

Виражальні засоби декоративно-прикладного мистецтва: 

Форма; фактура матеріалу, декор як система оздоблення; 

Широко використовуються в оздоблювальному мистецтві, книжковій 

ілюстрації, скульптурі, архітектурі. 

Програма передбачає такі завдання: 

Розвивати у дітей естетичне сприймання при безпосередньому 

ознайомленні з творами декоративного мистецтва – розписи, вишивка , 

кераміка тощо. 

Вчити розуміти значення і красу декоративного мистецтва. 
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Вчити дітей композиції візерунків на папері різної форми, на об’мних 

товщинних предметах. 

Вчити гармонійного поєднання кольорів та їх відтінків як у 

декоративному малюванні, так і в декоративній аплікації. 

Оволодіти технічними прийомами декоративного малювання та 

аплікації 

Вчити виконувати колективні роботи, складати панно з окремих 

декоративних візерунків за мотивами російського та українського 

декоративного мистецтва. 

Всі ці завдання здійснюються протягом чотирьох років. Відповідно до 

кожної конкретної групи програмою передбачені конкретні завдання.  

Базова програма « Я у світі» 

 

 

В ході декоративного малювання дорослий розширює знання 

дошкільника про килимарство, народну іграшку, писанку, вишивку. 

Формувати уміння експериментувати і створювати зі знайомих елементів 

(рослинних, геометричних) орнаменти у крузі, овалі, квадраті, трикутнику, 

смужці, на площинних формах-силуетах, які імітують предмети побуту; 

вчити виконувати візерунки ритмічно, кольоровими поєднаннями 

властивими для української вишивки, писанки, кераміки. 
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При ознайомленні з творами образотворчого мистецтва важливо 

формувати в дитини уміння емоційно сприймати ілюстрації, репродукції 

картин, твори українського декоративно-прикладного мистецтва, спонукати 

дітей цікавитись творами образотворчого мистецтва, помічати виразні засоби 

образу у картині, скульптурі, посилювати емоційні враження відповідною 

музикою. 

Структура та зміст декоративного малювання 

Традиційні форми організації дітей: 

групові, фронтальні, індивідуальні, міні-заняття. 

Навчання прикрашанню предметів проходить в такій послідовності: 

розглядання предметів, малювання елементів, складання візерунків і 

розпису, прикрашання. Всі частини повинні бути взаємопов’язані й 

супроводжуватися розповідями, поясненнями, показами, співбесідами 

педагога й дітей 

2. Форми роботи керівника ізостудії: 

– гурткова робота, повсякденна діяльність, ігри-заняття « в художній 

майстерні» 

– самостійна художня діяльність. 

Методикою використання народних ремесел в роботі з дошкільниками 

передбачені такі етапи активізації діяльності дітей: 

– пізнавальний, що характеризується нагромадженням знань про 

народні ремесла; 

– емоційно - змістовий, завдання якого полягає у розвитку здатності 

до художньо-творчого переживання і співпереживання, у 

формуванні морально -етичних уявлень; 

–  художньо-діяльний, який полягає у практичний реалізації засвоєних 

знань про народних ремесел, у формуванні навичок виготовлення 

певних виробів. 

Методика складається із сукупності методів і методичних прийомів, 

спрямованих на підвищення ефективності засвоєння знань про народні 
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ремесла, звичаї, трудові традиції, моральні норми у праці, мобілізацію 

пізнавальної активності та формування емоційно-цінносного ставлення до 

виробів. 

Керівник образотворчого мистецтва організовує діяльність дітей, 

збагачує їх потрібними знаннями, використовуючи при цьому різні методи та 

прийоми. 

  

 

  

Підготовка до занять. В ізостудії треба мати достатню кількість творів 

декоративного мистецтва – решетілівські вишивки, опішнянські та косівські 

керамічні вироби, народні іграшки, декоративні розписи майстрів : К. 

Білокур, П. Хоми, М. Приймаченко та петриківський розпис на пепері, дереві 

та пап’є – маше, вироби хохломського розпису, мереживо, килимки та 

предмети ткацтва. Можна використовувати репродукції, зразки, виконані за 

мотивами різних видів мистецтва. Останнім часом випущено ряд альбомів, в 

серії «Чарівний світ народного мистецтва», присвячених окремим видам 

декоративного мистецтва: « Петриківський розпис»,» Косівський розпис" , « 

Яворівська дерев’яна іграшка”, «Опішнянський розпис» (з методичними 

рекомендаціями) та доповненнями робочих зошиті. 
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Кращим матеріалом для розглядання і використання в декоративному 

малювання та аплікації є твори декоративного мистецтва. Так, 

ознайомлюючи дітей з керамікою в старшій групі , педагог може розглядати з 

дітьми куманці, вази, тарілочки, глечики і т.д. Основними принципами 

добору матеріалу для навчання на заняттях рекомендується ввжати 

доступність орнамента розумінню й творчому відтворенню; цікаве кольорове 

вирішення й техніка виконання; типовість орнаментального мотиву для 

конкретної місцевості; багаті прикладні можливості ( де може бути 

використаний такий орнамент) в оздобленні одягу, посуду, меблів. будівель. 

Можливсті побічного впливу декоративно-прикладного мистецтва на 

особистість безмежні й педагог завжди зуміє звернути увагу дітей на те, як 

прикрашає їх кімнату, хол, музичний зал - оригінальна керамічна ваза, 

декоративна таріль, гаптована серветка, вишитий рушник. 

Обізнаність педагога-художника з теорією декоративного мистецтва. 

Здатність скласти мистецтвознавчу розповідь для малюків, зробити 

оптимальний добір програмового змісту для занять різних видів та типів 

(мистецтвознавча розповідь, бесіда, розповіді дітей, вправи в техніці 

складання візерунків і прикрашання предметів – це види за методом; 

мистецтвознавчі практичні й творчі ( комбіновані) – це типи за змістом і 

структурою 

На початку заняття необхідно використати « хвилинки краси» - 

милування та розглядання виробів по темі. Бажано розглядати , 

дотримуючись певної послідовності. Головна мета – навчити дітей не тільки 

помічати красиві речі, затримуватись біля них, милуватися, а й розуміти їхню 

красу, зміст і призначення декору; виховувати бажання самому створювати 

красиві узори й прикрашати виготовлені ними вирби з глини, паперу, пап’є- 

маше предмети або їх зображення в малюнках 

Етапи розглядання виробу декоративного мистецтва.( див роздатковий 

матеріал). 

Розглядання і обстеження виробу декоративно-прикладного мистецтва. 
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1. Назва і милування виробом. 

2. Практичне ( ужиткове або декоративне) призначення 

3. Художнє слово . 

4. Підкреслення форми виробу обстежуючим жестом. 

5. Кольорове тло і кольорова гама 

6. Назва елементів, їх розташування. 

7. Композиційне розташування візерунку, декорування частин виробу 

елементами їх повторюваність навсій поверхні виробу. 

8. Милування і емоційне схвалення виробу. 

Зразок – це зображення ( малюнок чи аплікація), виконане педагогом 

до заняття в тому матеріалі і в тій техніці, в якій працюватимуть діти.Він 

повинен відповідати вимогам доступності і викликати у дітей інтерес. 

Використовується зразок, як і натура, на початку заняття. Використання 

зразка не забезпечує активізації творчого потенціалу. Діти, як правило, 

намагаються наслідувати йому, не замислюючись про внесення чогось свого, 

індивідуального. Використання кількох зразків або заняття після детального 

аналізу дещо урізноманітнює малюнки, виконані потім дітьми. 

Особливо яскраво виявляється повторення зразка при виконанні 

завдань з розпису площинних форм, що зображують предмети побуту( посуд, 

одяг тощо), а також оригінальних завдань з розпису об’ємних предметів у 

манері народних майстрів ( коники, ложки, барині, макітри, куманці, зразки 

частин одягу. Тому варто виготовити 2-3 зразка для прояву творчості та 

варіантів вибору візерунків .Основою програмного змісту у таких зразках 

можуть бути однакові елементи, однаково заповнена форма, інші ж складові 

частини візерунка в кожному зразку можуть бути різними. Проте 

використання декількох зразкі на занятті можливе лише тоді, коли запас 

знань про візерунки певного виду декоративного мистецтва, про заповнення 

певної геометричної форми, і коли діти оволоділи технікою малювання чи 

аплікації. Педагог радить малювати візерунки близьки до якогось зразка, але 

добирати кольори і тло самостійно. 
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Показ – це наочне пояснення, як діяти далі. Демонструючи педагог 

звертає увагу на послідовність виконання, на спосіб нанесення мазків, ліній, 

дуг, на їх розміщення. Показувати прийоми зображення треба у тому ж 

матеріалі, з якими діти працюватимуть, в помірному темпі. Показ може бути 

повним або частковим. 

Словесні методи та прийоми. За провідним методом ці заняття 

класифікуються як мистецтвознавчі розповіді педагога, що тривають 10-15 

хвилин; мистецтвознавчі бесіди;створення дітьми мистецтвознавчих 

розповідей про предмети ДПМ ( художньо-дидактична гра). Їх тривалість 

зумовлена інтересом дітей ( близько 20 хвилин). 

Підготовкою до оволодіння дошкільнятами узагальненими способами 

дій у декоративному малюванні мають бути заняття мистецтвознавчого 

характеру «Що таке узор?» з розгляданням прикрашених предметів і 

демонстрацією педагогом свої творчих орнаментальних композицій у смузі. 

Головна мета – активізація бажання навчитися малювати гарні візерунки. 

Щоб прикрашати предмети й зображення. 

Міні- заняття на теми: «Художники, що виготовляють тканини, …з 

розпису посуду… ілюстратори дитячих казок……з одягу, та інші» 

На заняттях з декоративного малювання та аплікації можуть бути 

використані такі словесні прийоми: запитання, пояснення, вказівка, оцінка і 

заохочення. 

Запитання для аналізу ставляться у такій формі: «В якій роботі квітка 

намальована посередені тарілочки?» « Де квіти і листя добре намальовані 

вільними мазками?» 

Пояснення використовується під час способу виконання декоративного 

візерунка, послідовність заповнення форми, підкреслює чому робити так, а 

не інакше. 

Вказівка як методичний прийом використовується у всіх вікових 

групах. Найчастіше використовує загальну вказівку, коли помічає, що 
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більшість дітей припускає одну і туж помилку і за допомогою вказівки 

допомагає дітям виправити недолік. 

Оцінка та заохочення в позитивній та тактовній формі. « Щоб 

правильно і красиво прикрашати предмети…» З середньої групи вводиться 

диференційована оцінка, залежно від якості роботи. Критерієм оцінки на 

будь-якому занятті є виконання програмного змісту. До аналізу залучаються і 

діти. Форму оцінки роботи дітей на кожному заняття треба 

урізноманітнювати, не припускаючи трафарету! (Яка робота вам подобається 

і чому? - Такі шаблони не допускаються. ) 

Особливо важливим є використання художнього слова на заняттях з 

зображувальної діяльності. Адже, розвиваючи естетичні почуття дитини, 

педагог спрямовує їх увагу не тільки на засоби зображення, а й на зміст 

певної теми, який робить образ виразним. 

Воно дає більш яскраве, мальовниче та точне уявлення про мистецтво в 

цікавій доступній для дітей формі. Вірші, загадки, легенди дають змогу дуже 

легко уявити виникнення того чи іншого декоративно-прикладного 

мистецтва, певного жанру, його значення, та місця в житті сучасної людини. 

Надасть певну базу знань, не руйнуючи творчу атмосферу науковими, 

нецікавими для дітей факторами. 

Художнє слово викличе естетичну насолоду від знайомства з 

мистецтвом та виражати своє ставлення до нього. Кожна дитина, під впливом 

почуттів, що здатне викликати виразне слово вихователя, може створювати 

невичерпні образи почутого, перероблюючи їх на свій, лише їй одній відомий 

лад. Кваліфікований педагог ніколи не буде починати заняття, не 

використавши виразні слова, щодо цієї теми. Саме завдяки ним, дитина 

налаштовується на подальшу творчість, без якої роботи дітей не мають сенсу. 

Досвід поколінь, історія, яскраві та поетичні описи, що присутні в віршах, 

легендах, піснях, тощо. дають дітям простір для уяви, яка і є першоосновою 

для створення справжніх дитячих шедеврів. Жодна звичайна розповідь 

нездатна викликати в дітей таку бурю почуттів, адже світ вони сприймають 
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всіма органами чуття. Почуття і думки дітей майже нероздільні. Ідуть ніби 

одним потоком, злиті в один акорд, діти не визнають півтонів. Все бачиться 

їм тільки в крайностях. Почуття їхні дуже бурхливі, але завжди короткі, це 

почуття - спалахи. Звідси й береться дитяча образність, метафори і 

порівняння, які гарний педагог допоможе дитині перенести на папір, 

передати різномаїттям барв, незвичним засобом зображення. І всьому цьому 

кладе початок художнє слово.Місце художнього слова на занятті може 

визначатися, в залежності від теми, мети та виду заняття. На заняттях із 

малювання під час ознайомлення зі світом художника дитина зустрічається з 

новими словами. Ураховуючи особливості дошкільника, необхідно так 

пояснити значення нових слів, щоб дитина мала можливість сприйняти 

кожне слово емоційно, зацікавлено, граючи з ним. Метою таких занять 

можуть бути: 

· Познайомити дітей зі словами, якими користується художник, 

· Учити дітей грамотно і правильно промовляти нові слова. 

· Учити використовувати різну силу голосу, 

· Збагачувати емоційну насиченість у промовлянні нового слова з 

відтінками різного настрою. 

· Розвивати почуття ритму і мелодійності у промовлянні слова. 

Перелік вправ: 

Ø Шепотіння слова 

Ø Прокричи слово 

Ø Слово стрибає 

Ø Слово сумує 

Ø Здивоване слово 

Ø Розчароване слов 

Ø Спокійне слово 

Ø Радісне слово. 

Художнє слово бути оформлене в різноманітних видах: Фольклорні та 

художні тексти про народні ремесла 
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Ø мистецтвознавча розповідь 

 

Ø легенда 

Ø казка, 

Ø вірш 

Ø загадка 

Ø приказка 

Ø прикмета 

Ø пісня 

Ø бесіда 

З’являється розуміння жанрів малих поетичних форм українського 

фольклору: українська народна пісня, прислів’я, загадка, скоромовка. 

Вимоги до творів для дітей середнього дошкільного віку такі: 

· чітка та зрозуміла мораль твору; 

· невеликий зміст; 

· ритм та композиція; 

· пізнавальний характер твору в образотворчому змісті 

Щоб посилити інтерес до роботи, окремі заняття проводяться в ігровій 

формі. 

Практичні та ігрові методи та прийоми : 

Заняття – вправи в техніці малювання елементів, розпису, візерунка. 

Демонстрація технічних прийомів у співтворчості з дітьми. 

Художньо-дидактичні ігр идля розвитку композиційних вмінь в 

розташування візерунку «Де майстри візерунок шукали?» « Хто правильно 

складе узор?», «Прикрась візерунком посуд», «Вдягни ляльку Галю», «Як 

можна прикрасити споруди?», «В майстерні художників», «Склади 

орнамент», «Що змінилось в миснику», «Вгадай вид народного ремесла», « 

Відшукай геометричні форми в орнаментах» тощо. Складання плану – 

конспекту художньо-дидактичної гри. 

Завдання для самостійної роботи студентів: 
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1. Додати в «Скарбничку» наочність, фотоілюстрації, художнє слово по 

видам ДПМ до занять з дітьми в ДНЗ. 

2. Опрацювати: Калуська Л.В. Народні ремесла у дитячому садку. – 

Харків: Ранок-Н. стор. 17-19 

3. Котляр В.П Основи образотворчого мистецтва і методика 

художнього виховання дітей: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2006 . 

стор46-47 

4. Скиданова Л. Я., Сірченко Л.І. Декоративне малювання та аплікація 

в дитячому садку стор.8-20 

5. Коментар статті ж. Дошкільне виховання № 11 - 1999р. Декоративне 

малювання Л. Сірченко. 

 

 

ТЕМА 2. ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ  ТА ХУДОЖНІХ 

ПРОМИСЛІВ В НАВЧАЛЬНО- ВИХОВНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

Мета: ознайомити студентів з використання народних художніх 

промислів у роботі з дітьми дошкільного віку, змістом та формами роботи 

для ознайомлення дітей з народними художніми промислами. Українська 

вишивка. Гончарство, ткацтво, килимарство, лозоплетіння, вироби з каменю, 

металу, шкіри. Писанкарство.  

Ключові слова: народних художніх промислів, форми роботи, зміст 

роботи, перспективне планування. 

План 

1. Зміст ознайомлення дітей з українським народознавством. 

2. Програмові вимоги використання народних художніх промислів у 

роботі з дітьми дошкільного віку. 

3. Перспективне планування використання народних художніх 

промислів у роботі з дітьми різних вікових груп. 

Література: 
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1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в 

дошкільному 

закладі: навч. посіб. К.: Вища щкола, 2002. 407 с. 

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

дошкільному 

закладі: Практикум: навч.посіб. К.: Вища школа.,2003. 206 с. 

3. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку: 

метод. посіб. для дошк .закл. Львів: Оріяна  Нова, 2008. 208 с. 

4. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське країнознавство для 

дошкільня. К.: Аконіт, 2008.  64с. 

5. Ніколаєнко В.М. Народознавство в дошкільному закладі: 2-6 років 

Х.: Основа, 2010.  207 с. 

1. Зміст ознайомлення дітей з українським народознавством. 

Перспективна програма розвитку освіти в Україні у XXI ст. орієнтує 

педагогів дотримуватись принципу варіантності програм виховання та 

навчання дітей у дошкільному закладі. Сьогодні для дошкільних закладів 

нашої держави видано декілька різних програм, підготовлених як науковими 

колективами, так і окремими авторами. Розгляньмо, як реалізуються в 

існуючих програмах принципи народності, регіональності, краєзнавства в 

ознайомленні дітей з рідним краєм, історією та сьогоденням національної 

культури. 

2. Програмові вимоги використання народних художніх промислів 

у роботі з дітьми дошкільного віку. 

Програма «Малятко» містить розділ «Дитина і навколишній світ», в 

якому визначено теми ознайомлення дітей з навколишнім. На другому році 

життя автори пропонують дві теми — «Найближче оточення» і «Дитячий 

садок», на третьому — «Моя сім’я», «Наш дитячий садок», «Праця 

дорослих». У другій молодшій та середній групах додається ще одна тема — 

«Наша вулиця, місто (село), Батьківщина». Лише дітям старшої та 

підготовчої груп пропонується тема «Витоки народознавства». Відповідно 
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до програми лише на шостому році життя дітей вперше ознайомлюють з 

народними традиціями українського народу, які необхідно знати і шанувати. 

Безперечно, це занадто пізно. Дитина, яка виховується на відповідному 

національному ґрунті, повинна прилучатись до народних звичаїв і традицій з 

першого року свого життя. 

Розділ «Художня література» передбачає широке ознайомлення дітей з 

усною українською народною творчістю з раннього дитинства. Розділи 

«Образотворче мистецтво» й «У світі музики» містять завдання 

ознайомлення дітей з українським національним мистецтвом, народними 

промислами, українськими народними піснями, танцями, хороводами, 

іграми, музикою. 

Зональна програма «Українське дошкілля» вміщує чимало 

народознавчих відомостей у розділі «Рідний край». Так, уже на четвертому 

році життя пропонується ознайомити дітей з будинками і спорудами, 

збудованими в національному стилі, з виробами місцевих умільців, з 

народними звичаями, святами, державними символами. Дітей старшого 

дошкільного віку ознайомлюють з історією України, радять дотримуватись 

давніх українських традицій, таких, наприклад, як: «Український народ на 

знак глибокої поваги дітей до своїх батьків учить звертатись до батьків на 

Ви. Це прадавня народна традиція, якої необхідно дотримуватись». Стосовно 

цього можуть бути різні підходи, сьогодення вносить свої корективи у 

сімейні взаємостосунки. 

Схвальним у змісті цієї програми є ознайомлення дітей старшого 

дошкільного віку з сімейними стосунками, сімейними традиціями в Україні. 

Ось деякі з них: урочисте завершення будівництва оселі, зведення даху, 

батьківське благословення. За уявленнями українського народу, поява 

дитини на світ знаменується появою нової зірки. На честь новонародженого 

влаштовують свято — зорини. У першу купіль новонародженого кладуть 

різні ароматні квіти і трави (любисток, руту, м’яту), висловлюють маляті 

різні добрі побажання. За українським звичаєм дитину називають на ім’я 
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старших: дівчинку — ім’ям бабусі, прабабусі або матері, хлопчика — ім’ям 

діда, прадіда, батька. 

У програмі пізнавально-навчальні завдання тісно пов’язані з 

виховними та мовленнєвими. Так, любов та повагу до батьків пропонується 

висловлювати дітям ніжними словами-зверненнями: батечко, батенько, 

батейко, батіночко, татко, таточко, татонько, татуньо, татусенько, татунечко, 

татусь; мати, мама, неня, ненька, матуся, матінка, мамочка. Народ дбає про 

те, щоб у родині була щира співдружність, заснована на взаєморозумінні 

батька і матері, дружбі і повазі між старшими і молодшими. Старша дитина 

в сім’ї завжди є першим помічником батьків у піклуванні про менших дітей. 

Хрещені мати й батько (куми) допомагають рідним батькам виховувати 

дитину від народження до. зрілості. 

Автори програми радять виховувати у дітей риси майбутніх дбайливих 

матерів та батьків: у дівчаток — лагідність, ніжність, хазяйновитість, 

щирість, прагнення мати дітей, любити, годувати їх; у хлопчиків — шанувати 

сім’ю, вміти її захищати, бути добрим, щирим, працьовитим господарем, 

дбати про сім’ю, виховувати дітей. 

Формуючи особистість, слід, на думку авторів, прищеплювати дітям 

риси, властиві українському народові гуманізм, працелюбність, чуйність, 

доброзичливість; українцям здавна притаманна набожність; вони — люди 

щирі, правдиві, великодушні, безкорисливі, скромні, співучі, з добре 

розвиненим почуттям гумору. 

В Україні з роду в рід передаються настанови, які зобов’язують не 

залишати людину в біді: голодного нагодувати, спраглого напоїти, дати 

притулок подорожньому, співчутливо поставитися до скривдженого й 

допомогти йому, відвідати хворого, застерегти людину від лихого вчинку, 

відвернути від неї біду. Все це потрібно виховувати у дитини змалечку. 

Програма «Дитина» вміщує народознавчі завдання у розділі «Любій 

малечі — про цікаві речі». Матеріал розділу подано згідно з тематичним 

планом. Це такі теми, як: «Наш дитсадок», «Родина», «Культура родинних 
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відносин», «Наш дім (квартира)», «Предмети побуту та вжитку», «У нашої 

Оксаночки таке хороше вбраннячко», «Смачного вам», «Золоті руки», 

«Вони живуть поряд з нами», «У світлиці природи», «Мій рідний край», «Ми 

подорожуємо», «Народна берегиня», «Свята». 

У старшому дошкільному віці додаються й конкретизуються ще такі 

теми: «Про сталевих коней, килими-лі- таки і чоботи-бігунці», «Фольклорні 

символи». 

У розділі «Чарівні фарби і талановиті пальчики» передбачається 

ознайомлення дітей з картинами українських художників як класиків, так і 

сучасників, народним декоративним мистецтвом, залучення дітей до активної 

продуктивної діяльності. Так, за програмою діти повинні ліпити декоративні 

тарілки, таці, миски, глечики, кухлики, куманці, підсвічники, обереги (у 

вигляді пта- хів, звірів, коней) з наступним розфарбуванням. 

У пропонованих авторами темах «Барви осіннього лісу», «В гостях у 

дванадцяти місяців», «Весняний переспів», «Зимова казка», «Травень на 

схилах Дніпра» та інших вдало поєднуються виховні, пізнавальні, навчальні 

завдання. Тематична подача матеріалу ознайомлює дітей з творами 

мистецтва, з природою рідного краю й водночас передбачає прищеплення 

дітям навичок малювання, аплікації, вишивання тощо. Наприклад, тема 

«Мандрівка до Чорного моря». Художник-мариніст. Знайомство з картинами 

І. К. Айвазовського «Чорне море», «Буря», «Місячна ніч». Відповідний 

емоційний настрій збагачується першою частиною 6-ї симфонії П. І. Чай- 

ковського. Малювання морських пейзажів. В аплікації — колективна робота 

«Морська зустріч двох флотів (піратського та королівського)». У ліпленні — 

кораблі (парусні) з глини, пластиліну, природного матеріалу. 

Наприклад, зміст теми «Пишається над водою червона калина». Образ 

калини у творчості майстрів декоративного розпису К. В. Білокур «Калина», 

В. І. Павленко «Калина», Т. О. Пата «Зозуля на калині». В малюванні, 

аплікації, ліпленні (барельєф) діти (по двоє) задумують і виконують творчі 

роботи за мотивами літературних та музичних творів про калину. 
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Тема «Андріївські вечорниці» (свято Андрія) передбачає виготовлення 

дітьми малюнків, аплікацій, дрібної пластики з глини (подарунків), ігри в 

калиту та ін. 

Набути перших навичок продуктивної творчої діяльності допоможе 

малюкам гурткова робота. Автори програми «Дитина» пропонують 

організувати з старшими дошкільниками гуртки за інтересами: флоромозаїка, 

аплікація із соломки, художні поплітки, вишивання, вити- нанки. Наприклад, 

у гуртку «Вишивання» дітей вчать вишивати хрестиком, напівхрестиком, 

складати ескізи та вишивати за ескізами; ознайомлюють з художніми швами 

«китиці», «стовпчики», «розкол», «снопики», «козлики», «павучки». А тих, 

хто полюбляє художні поплітки, навчають плетінню декоративних виробів із 

різних матеріалів: соломки, з кольорового паперу, дротиків, ниток, а також 

макраме, ткацтву. 

Зміст ознайомлення дітей дошкільного віку з українськими 

національними традиціями викладено у тематичній програмі 

«Народознавство». Програма побудована за регіональним принципом 

ознайомлення дітей з рідним краєм та принципом тематичного розміщення 

матеріалу. Програма охоплює такі теми: «Україно моя, Батьківщино моя», 

«Символи України», «Родовід», «Роинне деревце», «Побут України», 

«Національні традиції та свята», «Мово рідна, слово рідне», «Народні ігри», 

«Народна метеорологія», «Українське національне мистецтво», «Народно-

демократичне мистецтво та промисли», «Рідна природа». 

У межах кожної теми подаються довідковий матеріал для вихователя, 

тематичний словник для роботи з дітьми та орієнтовна тематика занять.  

Окремі теми містять як загальнотрадиційний матеріал, так і 

регіональний. Наприклад, тема «Побут України». Зміст: 

Українська національна іграшка. Глиняні (полив’яні, неполив’яні) 

іграшки: свищики, свистунці, баранці, кізоньки, конячки, півники, вовчики, 

зайчики, птахи та ін. Розписи та художні прикраси на іграшках. Місцевість, 

де виготовляють іграшки. Опішня, Хомутець на Полтавщині. Майстри 
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опішнянської іграшки: О. П. Селюченко (меморіальний музей в с. Опішня), 

Г. Н. Пошивайло (неглазуровані свистунці малих розмірів, прикрашені 

зеленими й червоними малюнками), М. Е. Китриш (глазуровані, жовті та 

зелено-коричневі іграшки, прикрашені рослинним орнаментохм), І. А. Білик 

(свистунці зеленого й коричневого кольорів, прикрашені рельєфною 

ліпкою). 

Косівська глиняна іграшка, глазурована, рослинні візерунки на 

фігурках тварин, зелені, жовті кольори глазурі. Відомий майстер на Івано-

Франківщині Ю. Ю. Іллюк (червоні зозульки з біло-зеленим розписом). 

На Черкащині (с. Громи) виготовляють свистунці, политі чорною 

смолою з біло-червоно-зеленими цятками. 

На Вінничині — глазурований дитячий посуд різних розмірів, на 

Житомирщині — димчастий іграшковий посуд (банячки, макітри, горщики), 

на Волині — горщики- дійнята, гладишки. 

У Києві майстер глиняної іграшки Ф. І. Олексієнко, на Хмельниччині 

— О. Я. Пирожок (горщики, мальовані ангобами), на Одещині — О. Шиян 

(неглазуровані свистунці). 

Дерев’яна іграшка (сопілки, конячки, вітрячки, колиски, меблі, посуд, 

візочки з одним чи двома кониками). У Ковелі на Волині відомий майстер 

дерев’яної іграшки 

І. В. Сидорук (вітрячки, візочки, деркачі, шумові іграшки) . Стара 

Сіль, Яворів на Львівщині (конячки, качечки, деркачі, вітряки тощо). 

Солом’яна та м’яка іграшка, їх специфічні регіональні особливості. У 

кожному регіоні області є свої майстри дитячої народної іграшки, діти їх 

повинні знати й шанувати. 

Національний одяг. Традиційний український націо національний 

одяг. Жіночий: сорочка-вишнванка, спідниця, плахта, запаска, жилетка, 

корсетка (камізелька), сап’янці (чоботи), фартух, свитка, кожух, вінок 

(вінець), хустка, очіпок, чоботи, личаки, сукня, серпанок, коралі, намисто. 

Чоловічий: штани, шаровари, сорочка-вишиванка, корзно (плащ), порти 
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(штани), гачі (штани), жупан, сердак, постоли, чоботи, бриль, капелюх, 

свита, жилет, кожух, личаки, ходаки, черес (пояс), кучма (шапка). 

Регіональні назви та специфіка національного одягу. Гуцульщина: 

крениці (штани з грубого полотна), кра- шениці, холошні, гачі (штани), 

чересо (широкий пояс), тобівка (шкіряна торба), киптар, крисені (капелюхи), 

топірець, палиця, манта (довгий суконний прямоспинний одяг), уплітка 

(сплетені парусні червоні нитки), попружка (пояс), букурія (ремінець), 

лискавки (скляне намисто), силянка, гердан (прикраса), дзьобия (вовняна 

торба), дротяні запаски, сукня, ногавиці, доколінниці (білі панчохи), сердак-

підбілка, капці. 

Закарпаття: сорочка, сердак, довбанки (чоловіче взуття), кептар, гаті 

(штани), піджак, петек (верхній зимовий одяг), плат (фартух), силянка 

(пояс), монисто (намисто), уйоша (жіночий плечовий одяг), лейбан (сердак), 

згарда (намисто з мідних хрестиків), платина (хустка), парто (коропа 

трикутної форми), гугля (пла- щоподібна накидка з вовни), бочкари (шкіряне 

взуття), жакет. 

Наддніпрянщина: безрукавка, мачерки (шапки), свита, кирея (плащ), 

кожух, жупан, пояс, шаровари, бриль, постоли, личаки, черевики, чоботи, 

сорочка, запаска, дерга (плахта), керсетка, юпка, димка, мальованка 

(спідниця), намітка (головний убір), кибалка (обруч). 

Полісся: безрукавка, сорочка, толуб (кожух), свита, личаки, літник 

(спідниця), фартух, андарак (верхній жіночий одяг), катанка (безрукавка), 

семряга, намітка, полотнянка, капота. 

Буковина: чуганя (плащоподібний одяг із сукна), бунда (хутряна 

безрукавка), машини (сукняні штани), мазниця (шапка), манта, шуба, обрус 

(тип рушника), горботка (спідниця), півка (біле вкриття голови), кунтуш 

(суконне покриття кожуха), бурнус (пальто), коди (вінкоподібні жіночі 

прикраси). 

Закарпаття: сіряк (довгополий плащ), кожушок (короткий), губи 

(кожух без рукавів з широким коміром), брилі, постоли, чоботи, попередниця 
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(плісирована спідниця з передньою вставкою), гілат, камізелька 

(безрукавка), гуня (оригінальне верхнє вбрання з імітацією рукавів), 

луб’яний обруч, чуга. 

Поділля: чугаїни, гуньки (свита), запаска, кунтуш, горботки (поясний 

одяг), байбараки (сукні), опанча, кобеняк. 

Степова частина України: пальто, прямоспинні свити, кожух, картуз, 

черевики, чоботи, конічні шапки, керея, сорочка-та лійка до талії, спідниця, 

блузка, каптан, кофта, хустка, очіпки, кобеняк, дерга, крайка, манта, 

чумарка. 

Національний посуд. Традиційний український посуд: миска, 

полумисок, макітра, горщик, глечик, куманець, горнятко, казан, тарілка, 

тарелі, горнець (горщик), кухоль, склянка, кварта, каструля, відро, цебро, 

діжа, макогін, сковорідка, ложка (дерев’яна, металева), виделка, дійниця, 

качалка. 

Предмети посуду, як і інші побутові речі, мають різні назви в різних 

регіонах України. 

Закарпаття: цідило (глиняний посуд), чупор (глечик для молока), силка 

(горщик), корчага (для зберігання води), жаровня (чавунна), погар 

(дерев’яний стакан), світич (фігурний стакан), лобал (сковорідка) та ін. 

Національні страви. Традиційні національні страви: борщ, юшка, 

затірка, локшина, галушки, вареники, ва- р’янці, смаженя, крученики, 

кльоцки, куліги, крупник, каша-лемішка (кашоподібна страва з гречки), 

соломаха (житня), жур (вівсяний кисіль), кваша (житньо-гречаний напій), 

пампушки з часником, книші з олією, гречаники, перепічки, малаї (Поділля), 

пундики, млинці, коржі, деруни, капусняк (квашена капуста з пшоном), 

узвар, печеня (м’ясна), душенина (м’ясна страва), драглі, гишки (холодець), 

товченики, мамалига (Карпати), варенуха, сирівець (хлібний квас), пироги. 

Обрядові страви. Весільна обрядовість: коровай, шишки, весільні 

калачі (Закарпаття), перепійці, качки, верч (Полісся), лежень 

(Правобережжя), дивень (Південь). Поховальна обрядовість: обід (гобід, 
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вобід), коливо, канун (на Сході й Півдні). Різдвяні страви: кутя, узвар. На 

Великий піст — хрести з тіста. Великодня їжа: паска, кров’янка, книш, 

ковбаси, крашанки, писанки. У косовицю та жнива пекли мандрики (печиво 

з тіста для дітей). На Маковея, Спаса: шулики (коржі з маком та медом). На 

осінні свята готували балабушки (тісто, замішане на воді, принесеній з 

криниць у роті), калиту (великий корж, який підвішували до сволока, символ 

зимового сонцестояння). Навесні: жайворонки (зустріч птахів) . 

Предмети побуту: коцюба, рогач, деркач, ціп, граблі, трійчаки, лопата, 

рало, віник, ніж, сікач, ночви, рубель (праска), праска, брюзгаль (Закарпаття), 

килимок (ткацький верстат), порти (скатерть), лава, ослін, ослінчик, 

райбачка (ребриста дошка, яка використовується для прання одягу), кужіль, 

мотовило. 

Хатній інтер'єр, споруди на подвір'ї: садиба, хата, оселя, домівка, 

зимівники, пасіка, стріха, комора, льох, стабка, світлиця, кухня, передпокій, 

сіни, сінці, теплушка (тепла кімната у сінях), прихаток, ґанок, клуня, хижки 

(комори), комірчини, прибічка, гюкліть (Волинь), при- боки, притули, 

причепи (Поділля), захатник, припусниця, суток (Слобожанщина, Карпати), 

ванкір, алькір (кухня- спальня), піч, покуть (святий кут, червоний кут), дим- 

ник (Карпати), комин (Полісся), долівка; стіл, лави, ослінники, скриня, шафа, 

ліжко, ліжник, мисник, вишивані рушники, ковдра, простирадло з 

мереживом, килим, рядно, хідники, рушники, фіранки (на вікнах). 

Оздоблення печі, стін, сволок. 

Подвір’я має огорожу — паркан, пліт, тин, мури; ворота, брама. На 

подвір’ї — хлів (для великої рогатої худоби) , стайня (для коней), саж, куча, 

кармник (для свиней), курник (для птахів), кадуб, вулик, клуня, стодоли, 

половники (для зберігання зерна), сінники, одрини (для зберігання сіна), коші 

(для зберігання кукурудзи в качанах) , сарай, возовлі, шопи, повітки (для 

зберігання реманенту) . 

Залежно від регіону існували й інші споруди у дворі: млин, вітряк, 

олійниця, крупорушка, коптильня, сушарня, стая, заватра, колиба, зимарка. 
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Традиційними на подвір’ї були криниця-журавель, а біля хати на дереві — 

лелечине гніздо. 

Біля кожної української хати — садок (фруктові дерева) , квітник 

(чорнобривці, любисток, рута, м’ята, мальви тощо), соняхи, калина коло 

криниці, дуб на леваді, груша на межі, тополя при дорозі тощо. 

Словник до цього розділу вихователь добирає самостійно залежно від 

регіональних назв предметів. 

Потрібно ознайомити дітей з повір’ями, які пов’язані з поселенням у 

дім, визначенням місця для стола, ліжка, дитячої колиски. 

3. Перспективне планування використання народних художніх 

промислів у роботі з дітьми різних вікових груп. 

Тематика занять 

Молодша група (четвертий рік життя): «Сопілочка, співаночка», «У нас 

в гостях ляльки Орися та Іванко» (національний одяг), «Одягнімо ляльок», 

«Погодуймо ляльок» (національні посуд та їжа), «Мисник», «Діти 

обідають», «В гостях у бабусі», «Про що розповідає бабусина хата». 

Середня група (п’ятий рік життя): «Виставка іграшок», «У посудному 

магазині», «Що поставимо на мисник?», «З бабусиної скрині», «Звідкіля 

наші гості?», «До святкового столу», «На подвір’ї», «Хата моя мила, хата моя 

біла», «Лелечине гніздо», «Біла криниця», «Побудуємо Парасці кімнату». 

Старша група (шостий рік життя): «Що іграшка розповідає про себе», 

«Іграшки раніше та сьогодні», «Садок вишневий коло хати...», «Подвір’я 

дідуся Панаса», «Одарчина хата», «Кожній речі своє місце», «Для чого 

потрібний посуд?», «Що готують з борошна?», «Приготуємо гостям обід», 

«До святкового столу», «На виставці одягу та взуття», «Подаруємо ляльці до 

свята», «Що краще одягнути?», «Прибирання хати до свята», «Біля плота, 

біля кілочка». 

Підготовча група (сьомий рік життя): «В українському музеї іграшок», 

«Народні умільці», «Село на милій Україні, неначе писанка село», «Поїдем, 

синочку, з тобою в село», «У бабусиній світлиці», «Хто що любить», «До 
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святкового столу»,, «Підбери потрібний посуд», «Бабусин одяг», «Одягнемо 

ляльок до свята», «Що для чого?», «У білій криниці — чиста водиця», 

«Мандрівка в минуле», «Як сорочка в полі виросла», «Чоботи мої, 

чобіточки», «Жіночі головні убори», «Руса коса до пояса», «Ой хустина, 

хустиночка, мережена, шита,..», «Жіночі прикраси», «ІДо в макітру 

кладуть?» та ін. 

Розділ «Рідна природа» повністю побудовано за регі- ональним 

принципом на основі довідкового матеріалу. Перераховуються всі види 

рослин і тварин відповідного регіону, а вихователі самостійно добирають, які 

два-три види з них доступні (найбільш розповсюджені на даній території) 

дітям даної групи. Наводимо зміст ознайомлення дітей з рідной) природою 

для середньої групи. 

Середня група (п’ятий рік життя). Рослини. Розпізнавати два і більше 

видів дерев, що ростуть в Україні (наприклад, горобина, береза, ялина та ін.), 

чотири і омине видів кімнатних рослин (наприклад, бальзамин, аспидистра, 

колеус, бегонії, герань та ін), два і більше види рослин найближчого 

природного оточення, характерних для відповідного регіону, — дерев, 

ягідних та інших кущів, квітучих культивованих і дикоростучих 

трав’янистих рослин. 

Донбас: дуб, клен, сосна, біла акація (робинія звичайна) , ясен, берест, 

в’яз, гіркокаштан звичайний, шовковиця, бузина чорна (народні назви — 

бузина, бугила), глід, шипшина, кизильник чорноплідний, карагана кущова, 

мигдаль звичайний, горобейник, таволга та ін.; яблуня, груша, слива, вишня, 

виноград, полуниця, черешня та ін.; троянда, хризантема, жоржина, гіацинт 

та ін.; деревій звичайний (народні назви — кривавник, кашка, серпоріз), 

смілка звичайна, покісниця, астрагал шерстистоквітковий (народні назви — 

котячі лапки, кошачий горох), ковила волосиста, волошка синя, цмин 

пісковий (народні назви — сухоцвіт, жовтушник, сварливець), рутвиця мала, 

воронець (півонія вузьколиста), солодушка, рутка лікарська (народні назви — 

димниця, дика рута), жовтець багатоквітковий, головатень круглоголовий 
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(народна назва — крутай), мильнянка лікарська (народні назви — терлич, 

чистуха), в’язіль барвистий, грицики звичайні (народні назви—сумочник, 

куряча гречка, калитник, польова гречка, горобинець), полин солянковидний, 

безсмертники однорічні (народна назва — скаженюха), люцерна румунська 

та ін.; капуста, помідори, огірки, морква, цибуля, перець та ін. 

Таврія північна: біла акація (робинія звичайна), бе- ^ рест, осика, 

тополя, клен, сосна, гіркокаштан звичайний, дуб, липа, терен степовий, лох, 

дереза, глід український, обвійник грецький (лише в Одеській області), 

чебрець двовидний (народна назва — чебрик), гордовина, жасмин, троянда 

та ін.; яблуня, персик, груша, слива, абрикос звичайний (народні назви — 

абрикос, морелі), зииоград та ін.; жоржина, канна, нагідки лікарські, 

тюльпан та ін.; цикорій дикий (народні назви — петрові батоги, голубий 

батіжок), рицина, коріандр, деревій звичайний (народні назви — кривавник, 

кашка, серпоріз), дивина банатська, цмин пісковий (народні назви — 

сухоцвіт, жовтушник, сварливець), березка (повійка), горицвіт весняний 

(народні назви — жовтоцвіт весняний, стародубка), звіробій звичайний 

(народна назва — заяча крівця), м’ята перцева, кульбаба лікарська, 

подорожник великий, ковила волосиста, стоколос прибережний, будяк 

гачкуватий, гвоздика бесарабська, герань пагорбкова, пижмо звичайне 

(народні назви — приворотень, коровай, остуда), дрік скіфський, мак дикий, 

сиренія сиза, солодка гола (народні назви — солодець, солодковий корінь), 

тризубець морський та ін.; помідори, капуста, огірки, морква, цибуля, 

баклажани та ін. 

Крим: бук, сосна кримська, дуб, платан, магнолія, кипарис, кедр, ясен, 

яловець високий, чебрець кримський, бузина чорна (народні назви — бузина, 

бугила), жасмин кущовий, дерен справжній, шипшина, троянда, глід, 

мигдаль степовий, скумпія звичайна (народна назва — рай- дерево) та ін.; 

яблуня, груша, слива, вишня, черешні, виноград, полуниця та ін.; айстра, 

гіацинт, канна та ін.; стоколос прибережний, лаванда, шавлія мускатна, 

розмарин, ромашка лікарська (народні назви — рум’янок, ро- маниця, 
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хупавка), устели-поле піскове, миколайчики польові (кримські), ковила 

волосиста, шавлія поникла, перлівка кримська, громовик кримський, 

первоцвіт звичайний, безсмертники однорічні (народна назва — 

скаженюха), первоцвіт весняний (народні назви — котики, жовтуха, 

ключики, баранчики), головатень круглоголовий (народна назва — крутай), 

буркун кримський (народні назви — боркань, липка), тонконіг 

вузьколистий, белладонна звичайна (рослина отруйна), лядвенець кримський, 

горошок волохатий, самосил гайовий, вінич- чя сланке, горицвіт весняний та 

ін.; капуста, помідори, огірки, морква, цибуля, перець, гарбузи та ін. 

Поділля: липа, дуб, сосна, клен, вільха чорна (вільха клейка), верба, 

осика, черемха звичайна (народна назва— черемшина), ільм, чебрець 

блошиний (народні назви — чебрик, чебер), крушина ламка, ожина, верес 

звичайний, яглиця, ліщина, чорниця, кизил, бузина чорна (народні назви — 

бузина, бугила), калина, свидина та ін.; яблуня, груша, слива, вишня, 

черешня, полуниці та ін.; бузок, цикламен, півники, примула та ін.; холодок 

тонколистий, зеленчук жовтий, тонконіг лучний, лепеха звичайна (народні 

назви — татарське зілля, татарник, лепешняк, пищалка), астрагал 

шерстистоквітковий (народні назви — кошачі лапки, кошачий горох), 

валеріана лікарська, материнка звичайна (народна назва — душан- ка), 

конвалія звичайна, переступень білий (народні назви— нечіпай-зілля, адамів 

корінь; рослина отруйна), горобейник лікарський, костриця червона, 

кульбаба бесарабська, конюшина, волошка східна, горицвіт весняний, оман 

високий (народна назва — дивосил), дурман звичайний (народна назва — 

корольки; рослина отруй- на), шоломниця висока (весняна), перстач 

сріблястий (народні назви — дерев’янка, жовтя) та ін.; капуста, помідори, 

огірки, морква, цибуля, буряки та ін. 

Галичина, північна Буковина: дуб, бук, смерека, явір, вільха чорна 

(вільха клейка), ялиця біла, рододендрон східнокарпатський, сосна, липа, 

ясен, в’яз, граб, вільха сіра, бузина червона, яловець звичайний (народні 

назви — яливець, боровиця, джареп), черемха звичайна (народна назва — 
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черемшина), горобина чорноплідна, чорниця, яглиця, брусниця (народна 

назва — кам’янка), бузина чорна (народні назви — бузина, бугила), крушина 

ламка, глід озброєний, барбарис звичайний (народні назви— квасниця, 

кислянка), верба козяча та ін.; яблуня, груша, слива, вишня, полуниці, малина 

та ін.; півонія, лілія, кальцеолярія, нарцис, гладіолус; перлівка одно- квіткова, 

зеленчук жовтий, розрив-трава звичайна, пізньоцвіт осінній (народна назва 

— шапра; рослина отруйна), кремена лікарська, веснівка дволиста, 

сонцецвіт сивий, коронарія зозуляча (народна назва — зозулин цвіт), 

костриці червона та лучна, сухоцвіт багновий (народна назва — сухоцвітки), 

медова трава шерстиста, остудник голий (народна назва — собаче мило), 

зозулині черевички, анемона дібровна, золототисячник малий 

(золототисячник зонтичний), чемерник червонуватий (народна назва — 

шпинз), наперстянка великоцвіта (народні назви — наперстниця, жовті 

дзвоники), лисохвіст, цибуля ведмежа (народні назви — левурда, черемша), 

скополія карніолійська (рослина отруйна), вовчуг польовий (народна назва — 

вовцюг), зозулинці та ін.; капуста, цибуля, помідори, огірки, редиска, 

морква, гарбузи та ін. 

Українське Полісся: сосна, дуб, граб, липа, вільха чорна (вільха 

клейка), клен, ясен, черемха звичайна (народна назва — черемшина), ялиця 

біла, осика, берест, верба попеляста, яглиця, чебрець блошиний (народні 

назви—чебрик, чебер), верес, чорниця, мучниця звичайна (народні назви — 

ведмеже вухо, ведмежі ягоди, вовчі ягоди), журавлина, ліщина, бузок, 

яловець звичайний (народні назви — яливець, боровиця, джареп), багно 

звичайне (народні назви — багун, багон; рослина отруйна), брусниця 

народна (назва — кам’янка), ожина, жостір та ін.; яблуня, груша, слива, 

вишня, черешня, полуниці, Схмородина, малина та ін.; флокс, жоржина, 

фре- зія, півники, заяча конюшина, райграс, костриця червона, мати-й-мачуха 

(народні назви — білтух, ранник), первоцвіт весняний (народні назви — 

котики, жовтуха, ключики, баранчики), синюха голуба, кмин звичайний 

(народна назва — ґанус), хвощ польовий (народні назви — сосонка польова, 
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хвойка, лускавець), щавель кінський, веснівка, зірочник, чаполоч пахуча 

(народна назва — ча- пула), перстач прямостоячий (народні назви — 

зав’язник, калган, дубровка), наперстянка великоцвіта (народні назви — 

наперстниця, жовті дзвоники), коронарія зозуляча (народна назва — зозулин 

цвіт), любка дволиста (народні назви — собачки, собачі реп’яхи, причепа, 

туриця) та ін.; капуста, помідори, цибуля, огірки, редиска, гарбузи, морква 

та ін. 

У дошкільному закладі матеріали з українського народознавства 

використовуються на заняттях з ознайомлення дітей з явищами 

навколишнього світу, рідної природи, з художньої літератури, образотворчої 

діяльності, на музичних заняттях. Ці заняття можуть бути різних типів. 

Фронтальні заняття проводяться з усією групою дітей. Групові заняття 

(об’єднують не більше 10—15 дітей) проводять з кожною підгрупою окремо. 

Це можуть бути екскурсії, екскурсії-огляди, мандрівки, спостереження, ігри. 

Індивідуально-групові заняття об’єднують від п’яти до восьми дітей. 

Це розігрування малих жанрів фольклору, заучування забавлянок, віршів, 

лічилок, скоромовок, прислів’їв. 

Індивідуальні заняття проводять з однією дитиною (або трьома — 

чотирма дітьми) для закріплення або корекції набутих знань, умінь, навичок. 

Заняття народознавчого циклу мають комбінований характер. 

Упродовж заняття вихователь використовує різноманітні методи навчання: 

розглядання виробів та бесіда про них, загадки, приказки, вірші, пісні, ігри, 

картини, художні твори, технічні засоби (платівки, діапроектор, діафільми). 

Вони можуть бути також комплексними, коли на одному занятті 

розв’язуються програмні завдання з різних розділів: рідний край, 

образотворча діяльність, розвиток мовлення, музика, художня література. 

Запитання для повторення 

1. Назвіть завдання ознайомлення дітей з українськими традиціями. 

2.  Які існують програми з народознавства? 
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3. За яким принципом розміщено матеріал з народознавства у 

програмах? 

4 .Назвіть структуру тематичної програми з народознавства. 

5 .На яких заняттях виконуються програмні завдання з народознавства? 

У чому специфіка цих занять? 

Практичні завдання 

1. Дайте письмовий аналіз варіантних програм навчання та виховання 

дітей у закладі дошкільної освіти, зокрема тих розділів, у яких зазначено 

народознавчі завдання. 

2. Складіть картотеку історично-довідкового та методичного матеріалу 

(літератури) відповідно до розділів програми з народознавства. 

 

ТЕМА. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 

НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ В УКРАЇНІ В ЗДО. 

Мета: ознайомити студентів з методичне забезпечення використання 

народних художніх промислів у роботі з дітьми дошкільного віку. 

Ключові поняття:  

План 

1. Завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства. 

2. Методичне забезпечення використання народних художніх 

промислів в Україні в ЗДО. 

Література: 

1. Богуш А.М., Лисенко Н.В. Українське народознавство в 

дошкільному 

закладі: навч. посіб. К.: Вища щкола, 2002. 407 с. 

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

дошкільному 

закладі: Практикум: навч.посіб. К.: Вища школа.,2003. 206 с. 

3. Лозинська Є. Українське народознавство дітям дошкільного віку: 

метод. посіб. для дошк .закл. Львів: Оріяна  Нова, 2008. 208 с. 
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4. Луценко І.О. Моя країна – Україна. Українське країнознавство для 

дошкільня. К.: Аконіт, 2008.  64с. 

5. Ніколаєнко В.М. Народознавство в дошкільному закладі: 2-6 років 

Х.: Основа, 2010.  207 с. 

Завдання ознайомлення дітей з витоками народознавства (поради педагогам) 

Нині, повертаючись до історії українського народу, відроджуючи, про-

буджуючи до життя національні традиції, національний дух нашого народу, 

ми виховуємо свідомого громадянина і патріота нашої держави. Починати 

цю роботу потрібно з раннього віку в сім'ї, у ЗДО, в школі. 

Організовуючи народознавчу роботу з дошкільниками, вихователі 

повинні у комплексі розв'язувати пізнавальні, навчальні, виховні та 

мовленнєві завдання (А. Богуш). 

Пізнавальні завдання передбачають розширення знань дітей про 

Україну, її історію, культуру, природні багатства. 

Упродовж перебування дітей у ЗДО потрібно ознайомити їх з побутом 

нашого народу як у минулому, так і на сучасному етапі. Діти повинні знати 

(впізнавати, розрізняти) українські національні іграшки, національний 

(традиційний та регіональний) одяг, взуття, посуд, предмети побуту та хат-

нього інтер'єру, подвір'я. Треба розвивати у дітей цікавість до української 

національної обрядовості, народних свят, ігор, народних прикмет, народної 

творчості, національного мистецтва, народних промислів. Не можна обійти 

увагою й українську національну кухню. 

Навчальні завдання передбачають формування перших наукових наро-

дознавчих та історичних понять, у майбутньому - основи наукового 

мислення, національної свідомості, самосвідомості та психології. 

Вихователь повинен: 

• розвивати пізнавальну активність дітей, прагнення якнайглибше 

пізнати свій народ, свої національні корені; 
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• формувати стійкий інтерес до народознавчого матеріалу, бажання 

пізнати його глибше, навчити використовувати його в побуті, у своєму дитя-

чому житті, запам'ятовувати вірші, прислів'я, приказки, казки, загадки; 

• прищеплювати дітям елементарні трудові навички, пов'язані з на-

родними ремеслами. Вчити малюків вишивати, витинати, розписувати за 

українськими мотивами писанки, іграшки, посуд виготовляти різні вироби: 

іграшки, глиняний посуд, вибійки, витинанки, аплікації тощо. 

Розвивальні завдання передбачають розвиток усіх психічних процесів у 

дитини: запам'ятовування, уважності, зосередженості, логічного мислення, 

уяви. Діти повинні вміти самостійно аналізувати, зіставляти, порівнювати 

народознавчі поняття, звичаї минулого та сучасного, відокремлювати 

місцеве, регіональне від загальнотрадиційного національного. 

Заняття з народознавства сприяють вихованню у дітей духовності на 

національному ґрунті, доброзичливості, чесності, взаємоповаги, чемності, 

скромності, товариськості, поваги до культури інших народів, вшанування 

їхніх традицій, оберегів. 

Долучення дітей до народної творчості, мистецтва, безпосередня участь 

у національних святах виховують у них естетичні почуття, розвивають 

художнє світобачення, наповнюють емоційну сферу дитину радощами, 

піднімають настрій, формують естетичний смак. 

Проведення занять, організація свят з народознавства потребує 

серйозної підготовки педагогів. Відхилення від змісту тлумачення основних 

подій, традицій, що їх використовують на занятті або святі, допускати не 

можна. Як зазначає А. Богуш, календарно-обрядовий матеріал повинен 

обиратися з мінімальним релігійним звучанням. 

Рекомендації щодо забезпечення методичного кабінету дошкільного 

навчального закладу матеріалами з питань формування основ національної 

свідомості дошкільника, знань про державну та національну символіку 

України 
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1. Нормативно-правові документи з питань громадянського виховання, 

витяги з державних документів стосовно цього питання. 

2. Програми, навчальні посібники та підручники з українського наро-

дознавства, методичні розробки, каталог-статей. 

3. Орієнтовний перспективний план (на навчальний рік) занять з на-

родознавства або занять з ознайомлення з навколишнім у кожній віковій 

групі, в яких простежується система роботи вихователів з громадянського 

виховання. 

4. Орієнтовний перспективний план (на навчальний рік) занять з де-

коративного образотворчого мистецтва (малювання, ліплення, аплікація) у 

кожній віковій групі. 

5. Кращі конспекти занять з народознавства, сценаріїв, розваг, дозвілля 

тощо. Зразки конспектів про використання державних символів України, про 

символи-обереги: вінок, рушник, хліб, верба та калина (орієнтовні конспекти 

занять подано у посібнику А. Богуш «Українське народознавство в 

дошкільному закладі»). 

6. Зразки семінарів, планів роботи проблемної, творчої груп з питань 

громадянського виховання дітей дошкільного віку. 

7. Вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного 

досвіду з питань формування основ національної свідомості дошкільника. 

8. Матеріали обстеження рівня обізнаності дітей старшого дошкільного 

віку з питань народознавства відповідно до вимог програми. 

9. Папка "Державні символи України" або збірник за визначеною 

темою, в яких розкривається історія виникнення та розвитку державної 

символіки. 

10. Мапа України або її макет. 

11. Вироби народних промислів України (якщо в ДНЗ є "світлиця", то 

всі народні вироби та предмети побуту можуть бути розташовані в ній): 

• гончарство: традиційний народний посуд - миска та полумисок, гор-

щик, макітра, глечик, куманець, барильце, горнятко; 
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• різьба: таріль, таця; 

• лозоплетіння: кошик, бриль (літній головний убір чоловіків) тощо; 

• писанкарство: писанки; 

• іграшки: косівська та кутська, опішнянська, петриківська, угорська 

тощо; 

• музичні народні інструменти: кобза, бандура, цимбали тощо (або аль-

бом), дитячі - яворівські сопілка, скрипка, дзиґа, свищик. 

Опис виробів подано у посібнику А. Богуш "Українське 

народознавство в дошкільному закладі". Якщо у методичному кабінеті немає 

умов для збереження виробів, то оформлюються папки, альбоми або 

друковані методичні посібники за тематикою. 

12. Альбоми-папки або друковані посібники серії "Промисли і ремесла 

України": гончарство, різьба, лозоплетіння, кушнірство (художня обробка 

шкіри), мосяжництво, писанкарство, іграшки, ткацтво, килимарство, ви-

шивка, витинанки, український розпис. 

13. Альбом-папка "Символи-обереги України". 

14. Альбом-папка "Обрядовий календар": 

• обрядовість зимового циклу, 

• обрядовість весняного циклу, 

• літні звичаї та обряди, 

• осінні звичаї та обряди. 

15. Альбом-папка "Народна мудрість": легенди, прислів'я, приказки, 

забавлянки, загадки. 

16. Фотоальбом "Про українське козацтво". 

17. Папка "Український народний костюм". 

18. Фотоальбом "Рідна Україна", "Київ - столиця нашої держави", 

"Рідне місто". 

19. Дидактична папка "Митці України". 

20. Тематичні папки до визначних дат України. 

21. Папка "Українські народні пісні, хороводні та рухливі ігри". 
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22. Альбоми-папки серії "Народні розписи". 

23. Бібліотека художніх творів: народний фольклор, казки; художні 

твори українських письменників. 

24. Дидактичні ігри (орієнтовний перелік): "Знайди за назвою укра-

їнський посуд", "Збери із частин ціле" (розбилася таця, свищик-іграшка 

тощо), "Що зайве?" (за виробами народних промислів) тощо. 

Методичні рекомендації 

щодо оформлення національних куточків у групах ЗДО 

Національний куточок у групі має бути розташований у світлому, зруч-

ному для огляду місці, бути візуально відокремленим від ігрових центрів. 

Експозиція національного куточка в групі не повинна бути 

перенавантаженою та застиглою, вона має змінюватися, поповнюватися. 

Важливим критерієм національного куточка є його естетичне оформлення. 

Крім предметів, виробів національного мистецтва, що подані в 

пам'ятках нижче, в експозицію можна включати вироби, які виготовляли та 

використовували в народі відповідно до обрядових циклів (осіннього, 

зимового, весняного, літнього). Наприклад: 

•  осінній цикл: свято врожаю - кошик із фруктами, овочами; 

•  зимовий цикл: Різдвяні свята - “зірка” з дерев'яної обичайки (обід 

сита, решета, бубна тощо) і тоненьких дощечок - семи шалівок, декорована 

кольоровим папером, стрічками; на стіл кладуть сіно, зерно, сніп-дідух 

(пропоновані рекомендації визначені у матеріалах А. Богуш). 

•  весняний цикл “Свято першого жайворонка” - фігурки випечених із 

солоного тіста жайворонків та голубів; “Вербна неділя” - вербові гілочки, 

прикрашені квітами, стрічками тощо. 

У національному куточку можна ставити букет з квітами (мак, 

чорнобривці, ромашки, барвінок, півонія, жоржина, ковила тощо). 

Зміни в експозиції національного куточка можуть бути пов'язані із 

пізнавальною темою тижня з народознавства. 

Наприклад: 



 95 

Тема “Українська хата” - макет української хати; “Птахи-символи” — 

лелека-іграшка; “Криниця - оберіг українського народу” - макет криниці. 

“Український віночок”, “Український одяг” - зразки віночків зі 

стрічками. Важливо зазначити, що віночки дівчата зберігали у скрині, не 

носили їх щодня, а вдягали на свята, тому бажано, щоб і в куточку його ви-

кладали або вивішували лише у святкові дні, а також протягом тематичного 

тижня ознайомлення дітей з національним одягом. 

Також предмети експозиції можуть змінюватися залежно від тематики 

занять з образотворчого мистецтва. 

У старшій групі доцільно виділяти регіональні особливості народного 

одягу, мистецтва, знайомити з народними умільцями свого регіону. 

Педагогам треба чітко розуміти, які посібники, матеріали зберігаються 

у шафах вихователя, який дидактичний матеріал необхідний для проведення 

занять, бесід тощо, а які вироби та посібники є експонатами національного 

куточка. 

Важливо зазначити, що коли відбуваються зміни в експозиції 

національного куточка, то на це обов'язково треба звертати увагу дітей. 

Вихователеві необхідно обговорити ці зміни з дітьми, пояснити, з чим 

вони пов'язані, детальніше розглянути нові предмети тощо. Такі 

спостереження та бесіди щодо змін в експозиції обов'язково плануються 

вихователем заздалегідь і фіксуються у перспективному та прописуються в 

календарному планах. 

Пам'ятка 

Національний куточок у молодшій групі 

1. Ляльки - дівчинка і хлопчик - у національному вбранні. 

2. Вироби народних промислів України: 

•  посуд: миска, полумисок, горщик, макітра, глечик, куманець, бариль-

це, горнятко (посуд можна ставити на рушник-стирок, на святковий рушник 

у дні свят); 

•  іграшки; 
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•  музичні дитячі народні інструменти — яворівські сопілка, дзиґа, сви-

щики (різної форми); 

•  писанки (виставляють напередодні Великодніх свят). 

•  Альбом “Українські казки”, у якому розміщуються ілюстрації до на-

родних казок (ілюстрації з казок поповнюються поступово). 

•  Макет подвір'я з українською хатою, спорудами для свійських тварин 

та фігурки тварин. 

Виставляється по 1-2 предмети кожного виду виробу, протягом року 

змінюються на інші або змінюються на такі самі вироби, але з іншим роз-

писом тощо. 

5.Дидактичні ігри, наприклад, “Збери з частин ціле” (іграшки). 

Пам'ятка 

Національний куточок у середній групі 

1. Ляльки - дівчинка і хлопчик - у національному вбранні. 

•  Вироби народних промислів України: 

•  посуд: миска, полумисок, горщик, макітра, глечик, куманець, бариль-

це, горнятко (посуд можна ставити на рушник-стирок, на святковий рушник 

у дні свят); 

•  іграшки; 

•  музичні дитячі народні інструменти - яворівські сопілка, дзиґа, 

свищики; 

•  писанки (виставляють напередодні Великодніх свят). 

Виставляється по 1-2 предмети кожного виду виробу, протягом року 

змінюються на інші або змінюються на такі самі вироби, але з іншим 

розписом тощо. 

•  Альбом “Українські казки”, у якому розміщуються ілюстрації до на-

родних казок (ілюстрації з казок поповнюються поступово). 

•  Дидактичні ігри (орієнтовний перелік): “Знайди за назвою укра-

їнський посуд”, “Збери з частин ціле” (розбилася таця, свищик-іграшка тощо) 
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“Що зайве? (народні та сучасні народні інструменти; народний та сучасний 

одяг) 

•  Дидактичний фотоальбом “Наше місто - Нетішин”. 

Пам'ятка 

Національний куточок у старшій групі 

1. Мапа України або її макет. 

2. Ляльки - дівчинка і хлопчик - у національному вбранні. 

3. Вироби народних промислів України: 

•  посуд: миска, полумисок, горщик, макітра, глечик, куманець, бариль-

це, горнятко, таріль, таця (посуд можна ставити на рушник-стирок, на свят-

ковий рушник у дні свят); 

•  іграшки; 

•  музичні дитячі народні інструменти - яворівські сопілка, скрипка, 

дзиґа, свищик; 

•  писанки (виставляють напередодні Великодніх свят). 

Виставляється по 2-3 предмети кожного виду виробу, протягом року 

змінюються на інші або змінюються на такі самі вироби, але з іншим 

розписом тощо. 

4. Дидактичний фотоальбом “Україна - наша держава”, “Київ - столиця 

України”, “Нетішин - рідне місто”. 

5. Альбом “Українські казки”, у якому розміщуються ілюстрації до на-

родних казок, персонажі народних казок (ілюстрації з казок поповнюються 

поступово). 

6. Дидактичні ігри (орієнтовний перелік): “Знайди за назвою 

український посуд”, “Збери із частин ціле” (розбилася таця, свищик-іграшка 

тощо), “Що зайве?” (народні та сучасні народні інструменти; вироби 

народних промислів), “Дорогами країни” (робота з мапою України) тощо. 

У вихователів обов'язково повинні зберігатися у шафі тематичні папки 

або альбоми: 



 98 

•  “Державні символи України” (на звороті кожного символу 

надруковані орієнтовні бесіди з дітьми про цей символ); 

•  “Національні символи України” (хліб, рушник, віночок, калина 

тощо); 

•  “Визначні дати України” (ілюстрації, які відображають святкові 

події, можна виставляти у куточку напередодні святкування цих дат); 

•  “Митці України”; 

•  портрети Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших (вивішуються у 

національному куточку в дні народження та вшанування пам'яті видатних 

діячів, прикрашаються рушником-покутником). 

Запитання для повторення 

1. Назвіть основні нормативні документи, які регламентують 

необхідність використання народних художніх промислів у ЗДО. 

2.  Які існують програми з народознавства? 

3. Що є загальним для всіх народознавчих куточків в ЗДО. 

 

 

. 



 99 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

 

Кафедра дошкільної освіти 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, 

ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ 

  

 

 

галузь знань 01 Освіта / Педагогіка 

спеціальності 012 Дошкільна освіта  

факультет педагогічної та соціальної освіти 

Автори: 

Курчатова А.В. 

 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «26» серпня 2020 р. 

 

 

 

Миколаїв 2020-2021  



 100 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Мистецтвознавчий огляд народних та художніх промислів 

України.Мета: ознайомити студентів із народним мистецтвом України та основними 

художніми промислами, головними засобами виразності в них; використовуючи 

найвідоміші техніки,  

Ключові слова: народне мистецтво, народна творчість, види народної творчості. 

План 

1. Поняття народного мистецтва та народної творчості.  

2. Народне мистецтво невід’ємна  складова частина  матеріально-духовної, 

художньої культури народу.  

3. Синтез мистецтв. Види народної творчості, їх розвиток, специфіка та органічна 

єдність. 

4. Декоративне мистецтво.  

5. Види декоративного мистецтва декоративно-ужиткове, монументально-

декоративне, оформлювальне, театрально-декораційне.  

6. Розвиток народного декоративно-ужиткового мистецтва.  

7. Ремесло. Види ремесл. Мануфактури, фабрики. Організаційні форми існування 

народного декоративно-ужиткового мистецтва.  

8. Народні художні промисли. Професійне декоративне мистецтво. Самодіяльна 

художня творчість.  

9. Класифікація видів декоративного мистецтва.  

10. Основні принципи морфології видів декоративного мистецтва, його специфіка. 

Морфологія декоративно-ужиткового мистецтва.  

11. Поняття виду декоративно-ужиткового мистецтва, роду, типологічної групи, 

художнього твору. 

 

Тема 2. Народні орнаменти у мотивах декоративно-прикладного мистецтва 

Мета: навчити створювати ескізи для оздоблення предметів декоративно-прикладного 

(декоративно-ужиткового мистецтва). 

План 

1. Етапи дослідження української орнаментики у вітчизняному мистецтвознавстві. 

Система композиційних закономірностей в орнаментиці декоративного мистецтва.  

2. Загально художні закони композиції закон традиції, цілісності, тектоніки.  

3. Композиційні закони закон масштабу, пропорційності та контрасту.  Композиційні  

прийоми декоративного мистецтва фактура, текстура, колір, графічність, пластичність, 

ажурність. 

4. Характеристика композиційних частини орнаменту: мотиву, рапорту, елементу, 

модулю. 

5. Види орнаменту: геометричний, фітоморфний, зооморфний, антропоморфний, 

космогонічний, епіграфічний, скейоморфний.  

6. Семантична класифікація орнаментів. Характеристика графічних символів, 

кольористичність і метафоричність символіки.  

7. Тлумачення символічного значення об’єктів природного світу та продуктів людської 

діяльності.  
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8. Характеристика народної орнаментики українців, їх традиційні назви, регіони і ареали 

поширення та види декоративно-ужиткового мистецтва, де вони найбільш часто 

зустрічаються. 

Практична частина. Підбір композицій рослинного орнаменту для серветки. Розкрій 

серветки. Перенесення візерунка з кальки на тканину. 

Тема: Художні промисли України 

План 

1  Художні промисли України.  

2. Деревообробні промисли. Українська дерев’яна архітектура (церкви, хати).  

3. Народний декоративний розпис.  

4. Традиції розпису українського житла.  

5. Петриківський розпис.  

5. Яворівський розпис. 

 6 Художня кераміка.  

7. Гутництво (художнє скло). 

Тема. Використання народних  та художніх промислів в освітньо-виховній роботі з 

дітьми дошкільного віку.  

План 

1. Система реалізації засобів декоративно-ужиткового мистецтва в освітньому процесі 

ЗДО.  

2. Етапи активізації дітей.  

3. Алгоритм інформування дітей про конкретний вид ДУМ.  

4. Методичні поради щодо ознайомлення дошкільників з вишивкою, витинанками, 

керамікою і т.д.  

5. Орієнтовні моделі занять. 

Перелік виробів  

Самостійного  завдання: 

1. Декоративна таріль. 

2. Таріль-хлібниця. 

3. Свічники. 

4. Поличка для квітів. 

5. Скринька. 

6. Декоративні рамки. 

7. Сувеніри з дерева. 

8. Сувеніри з полімерної глини. 

9. Кошик на два обручі (з лози). 

10. Кошик декоративний (з лози). 

11.  Журнальний столик (круглий, прямокутний). 

12. Табурет (круглий, прямокутний). 

13. Набір декоративних кухонних дощок. 

14. Картина виконана способом карбування. 

15. Картина (аплікація соломою). 

16. Картина (вишивка). 

17. Картина (розпис на склі). 

18. Квіткова композиція зі шкіри. 

19. Глиняна іграшка-свистунець «Півник». 

20. Глиняний мисник. 

21. Набір серветок для чайного сервізу. 

22. Набір серветок для кавового сервізу. 

23. Килимові доріжки. 

24. Квітковий полтавський килим. 

25. Колекцій писанок Київщини. 
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26. Колекція писанок Полтавщини. 

27. Гердан з писанок. 

28. «Дзвін» з писанок. 

29. Бісерне дерево. 

30. Гердан. 
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Практичне завдання: 

1. Виготовлення квітів з бісеру і тонкого дротика. 

2. Виготовлення силянок за допомогою порізаних коктейльних 

трубочок, медичних систем. 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи: 

1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей 

дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для 

роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання, 

орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів 

для дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання 

дітей дошкільного віку. 

2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом казок, 

оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом, народних та 

легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки (оформлення 

торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним сюжетом тощо, 

оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу. Виконання сувенірів у 

техніці оригамі. 

3. Виготовлення іграшок на основі геометричних форм. 

4. Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної, 

предметної, сюжетної, об’ємних елементів. 

5. Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що 

використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити 

технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп. 

Практичне завдання: 

1.Вирізання прапорців, зірок, сніжинок. 

2.Виготовлення іграшок. 

3.Виготовлення сувенірів, іграшок, гірлянд, сніжинок, ланцюжків, 

серпантину, вітальних листівок з різноманітного матеріалу. 

4.Виготовлення ялинкових прикрас для однієї з груп дитячого садка та 

дитячого будинку-сиротинця “Оранта”. 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи: 

1.Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей 

дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для 

роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання, 

орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів 

для дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання 

дітей дошкільного віку. 

2.Виготовлення ялинкових іграшок та прикрас. Виготовлення новорічних 

сувенірів. 

3.Виготовлення новорічних подарунків, сувенірів, іграшок в різноманітних 

техніках. Виготовлення творчих робіт: об’ємних ялинкових композицій за 

сюжетом казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх 

фільмом, народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки 

(оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним 
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сюжетом тощо, оформлених у техніці торцювання, орігамі, квілінгу. 

Виконання сувенірів у техніці оригамі. 

3.Конкурс “Новорічні фантазії”. 

4.Зробити зразок, поєднавши у ньому всі види аплікації: декоративної, 

предметної, сюжетної, об’ємних елементів. 

5.Оформити таблицю в якій зобразити умовні позначення, що 

використовуються в технологічних картах мистецтва орігамі. Виготовити 

технологічні карти для виготовлення фігурок орігамі для всіх вікових груп. 

Питання для заліків 

1. Які природні матеріали використовують для створення об’ємних 

виробів у дошільних навчальних закладах? 

2. Дайте характеристику технології виготовлення об’ємних виробів 

з природного матеріалу. 

3. Назвіть особливості збору природного матеріалу, заготівлі та 

зберігання. 

4. Виділіть особливості композиційного та колористичного 

вирішення об’ємних виробів з природних матеріалів? 

5. Які природні матеріали використовують для дошкільників у 

дошкільних навчальних закладах? 

6. Дайте характеристику технології виготовлення виробів з круп. 

7. Назвіть види круп, що використовуються для створення 

площинних аплікацій з природних матеріалів . 

8. Які особливості заготівлі та зберігання 

природних матеріалів? 

9. Виділіть особливості композиційного та колористичного 

вирішення аплікацій з природних матеріалів? 

10. Охарактеризуйте особливості заготівлі, підготовки та 

роботи з соломкою. 
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Виготовлення бісерного дерева «Інь-Янь» 

 

№ 

п/п 

Послідовність 

операції 

Технологічні умови 

виконання 
Графічне зображення 

1 Виконання 

першого 

листочка 

(білий колір) 

1.1. Взяти проволоку білого 

кольору довжиною 50 см. 

 
 

1.2. Перегнути проволоку 

навпіл. 

 
 

1.3. Нанизати 6 бісеринок на 

проволоку. 

 

1.4. З'єднати обидва кінці 

проволоки в кільце. 

 

1.5. Нанизати 12 бісеринок 

на один кінець проволоки. 

 

1.6. Утворити коло зверху 

над шістьма бісеринками. 

 

1.7. З'єднати кінці 

проволоки, утворюючи 

листочок. 
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1.8. Скрутити з двох кінців 

проволоку в один. 

 

2 Виконання 

другого 

(правого) 

листочка 

2.1. Нанизати 6 бісеринок на 

правий кінець проволоки. 

 

2.2. Утворити кільце з 6 

бісеринок, щільно з'єднавши 

робочу проволоку. 

 

2.3. Нанизати 12 бісеринок 

на правий кінець проволоки. 

 

2.4. Утворити коло над 

шістьма бісеринками 

(утворення другого 

листочка). 
 

3 Виконання 

третього 

(лівого) 

листочка 

3.1. Виконати третій 

листочок в тій же 

послідовності як і перший 

листочок. 
 

4 Виконання 

четвертого 

листочка 

4.1. Виконати четвертий 

листочок в тій же 

послідовності, як і 

попередні листочки. 
 

5 Виконання 

п'ятого 

листочка 

5.1. Виконати п'ятий 

листочок в тій же 

послідовності, як і 

попередні листочки. 
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6 Утворення 

гілочки 

6.1. Вплести товщий дріт у 

тоненький. 

 

6.2. Тримати плоскогубцями 

точку з'єднання товстого і 

тонкого дроту. 
 

6.3. Прокручувати їх у одну 

сторону до кінця проволоки.  

 
7 Виготовлення 

гілки дерева 

7.1. Зформувати гілку дерева 

з трьох готових гілочок. 

 

8 Формування 

стовбура 

дерева 

8.1. Скласти стовбур із 

зформованих гілок. 

 
8.2. Створити опуклість і 

випуклість дерева ( білий 

колір). 

 
9 Обклеювання 

скотчем 

9.1. Відрізати навскоси 

кусочки малярного скотчу 

довжиною до 3 см. 

 

9.2. Обклеїти малярним 

скотчем зформований 

стовбур дерева та ділянки 

від з'єднання гілочок.  

10 Оформлення 

поверхні 

стовбура 

10.1. Виготовити суміш 

алебастру з водою (1:1). 
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10.2. Нанести суміш за 

допомогою тоненької 

щіточки на наклеєний скотч. 

 

10.3. Висушити стовбур. 

 

10.4. Нанести фарбу білого 

кольору на стовбур. 

 
11 Виконання 

гілочки 

(чорний 

колір) 

11.1. Виконати бісером 

чорного кольору всі операції 

від 1 по 10. 

 

12 З'єднання 

стовбурів 

дерева 

12.1. З'єднати білий і чорний 

стовбури дерева, формуючи 

символ «Інь-Ян». 

 

13 Оформлення 

виробу 

13.1. Помістити з'єднанні 

білий і чорний стовбури 

дерева у горщик. 

 
13.2.Виготовити суміш 

алебастру з водою.  
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13.3.Залити суміш у горщик. 

 

13.4. Зафарбувати масу в 

середині горщика у білий і 

чорний колір. 

 
13.5. Висушити готовий 

виріб. 
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Індивідуальні завдання для самостійної роботи: 

1. Виготовити колекцію зразків різних видів паперу. 

2. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей 

дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для 

роботи. Виготовлення зразків робіт для дітей різних вікових груп за 

тематикою програмам виховання і навчання дітей дошкільного віку. 

3. Виготовлення композицій за сюжетом казок, оповідань, розповідей, 

мультиплікаційних та художніх фільмом, народних та легенд, історичних 

подій, вітальної листівки, за довільним сюжетом тощо, оформлених у 

техніці аплікації. Формування рівного і фігурного краю виробу. 

Виготовлення конструктора “Танграм”, сувенірів-аплікацій, плоских 

іграшок-аплікацій. 

4. Виготовлення шаблонів, плоских іграшок для ігор, театралізації, 

ялинкових прикрас, святкових атрибутів. Виготовлення штампів для 

лічби, декоративних візерунків на різних геометричних формах. 

5. Виготовлення закладок і прикрашення їх декоративною аплікацією. 

Виготовлення килимка із смужок паперу 

6. Виготовлення витинанок, закладок для книжок, вітальних листівок, 

іграшкового килимка, серветки, панно з геометричними, симетричними та 

асиметричними елементами і сюжетом. 

Питання для самостійного опрацювання 

1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей 

дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для 

роботи. 

2. Підготувати презентацію передового педагогічного досвіду по 

використанню аплікацій, витинанок в ДНЗ. 

3. Поповнення власної колекції зразками аплікацій та витинанок, зразків 

виробів, оформлених технікою трафарету, штампу і шаблону. 

4. Підготувати презентаційну папку одного з виду витинанок (за вибором 

студента), зі зразками адаптованими для дітей старшого дошкільного віку. 

Практичне завдання: 

1. Виготовлення іграшок методом торцювання. Приготування паперових 

квадратиків з гофрованого паперу, надання йому об’ємної форми за 

допомогою олівця або дерев’яної палички. Приклеювання об’ємних 

квадратиків до плоскої або об’ємної основи. Виготовлення торцьованої 

іграшки на пластиліновій основі. 

2. Виготовлення склянки, коробочки, кораблика, квітів, тварин, птахів, риб, 

метеликів. Пошук нових способів формоутворення стильової єдності, 

художньої виразності виробу. Застосування різних варіантів створення одних 

і тих самих образів. Створення тематичних чи сюжетних композицій: 

акваріум, букет, сад тощо. 
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3. Складання іграшок з паперу. Короткі методичні відомості про організацію 

роботи з дітьми. Обладнання для прогладжування паперу. Папір для 

складання. Акуратність і точність при складанні іграшок з паперу. 

Виготовлення фігурок відповідно до тематики різних вікових групах 

ДНЗ з використанням технологічних карт. Правила складання паперу. 

Основні поняття орігамі: “ребро”, “хребет”, “долина”, “складка-блискавка”. 

Прийоми формоутворення орігамі. 

Узагальненість образу, вираження асоціативності, стильова єдність. 

Використання елементів декоративного оформлення. 

4. Виготовлення низького та високого конуса із запропонованих 

кругів різного розміру та різних циліндрів із прямокутників чи вирізаних за 

шаблоном. Пояснити, як скласти круг по діаметру два рази, щоб утворились 

дві лінії згину, що поділяють, його на чотири рівні частини. Звернути увагу на 

центр круга, утворений при перетині двох ліній згину. Показати, як відрізати 

у круга одну частину, а з останньої склеїти низький конус. Високий конус 

склеюють з півкруга. 

Виготовити з конусів та циліндрів іграшки та декорувати їх. Заохочувати 

до створення іграшок за власним задумом, комбінуючи конуси, циліндри 

(гриб, клоун, лялька), оформлювати їх за власним задумом. 

Створювати різні варіанти одних і тих самих образів: наприклад, тулуб 

ляльки, клоуна може бути як конусом, так і циліндром, ручки також можуть 

бути конусами чи циліндрами. Виготовляти іграшки з додатковими рухомими 

деталями: лялька – тулуб (конус), голівка два склеєних кружечки; перед тим, 

як склеїти кружечки, на голові в замість очей зробити отвори, біля них зробити 

надрізи – лялька буде водити очима. Створити сюжетні композиції на теми 

казок, оповідань, за власним задумом. 

Із конусів, циліндрів виконати квіти, маски, тварин. Обговорення та 

виготовлення різних варіантів виготовлення одних і тих же образів, 

використовуючи різні основи, для обрання найбільш доступний спосіб 

виготовлення іграшки. 

5. Елементи графічної грамоти. Ескіз як вид графічного зображення 

предметів, деталей. Основні лінії на ескізах, кресленнях. Позначення місць 

нанесення клею. Основні геометричні форми. Конструювання іграшок на 

основі геометричних форм. Виготовлення виробів за готовими розгортками. 

Виготовлення креслень розгорток. Виготовлення іграшкових меблів та 

транспорту, об’ємних іграшок за власним задумом з картону та паперу. 

Особливості з’єднання частин об’ємного виробу. Оформлення та способи 

декорування робіт. Застосування технік аплікації, торцювання та квілінгу для 

декорування об’ємних виробів з картону та паперу. Декоративний розпис 

поверхні виробів. Застосування технік нетрадиційного малювання для 

оформлення та декорування об’ємних виробів з картону та паперу: 

іграшкових меблів, транспорту, об’ємних кошиків, коробочок, скриньок. 

6. Виготовлення паперопластики. Складання казкових персонажів 

лялькового театру за викройкою. Виготовлення виробів з газетних або 

паперових трубочок. Аналіз виконаних робіт. 
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7. Виготовлення вітальних листівок, декорування площинних та 

об’ємних виробів технікою квілінг, створення об’ємних виробів: вази, 

скриньки, ялинкових прикрас тощо. 

Індивідуальні завдання для самостійної роботи: 

1. Підібрати тематику робіт за програмою виховання і навчання дітей 

дошкільного віку та підготувати необхідний матеріал та інструменти для 

роботи. Виготовлення зразків робіт виготовлених за техніками торцювання, 

орігамі, квілінгу, іграшок з картонних і напівкартонних конусів, циліндрів для 

дітей різних вікових груп за тематикою програм виховання і навчання дітей 

дошкільного віку. 

2. Виготовлення творчих робіт: об’ємних композицій за сюжетом 

казок, оповідань, розповідей, мультиплікаційних та художніх фільмом, 

народних та легенд, історичних подій, вітальної об’ємної листівки 

(оформлення торцюванням, квілінгом, декорування папером), за довільним 

сюжетом тощо. 

3. Виконання сувенірів у техніці орігамі. Складання і вирізування 

іграшок з паперу для гри з водою, вітром, піском, для гри в зоопарк. 

Виготовлення головних уборів для творчих ігор. 

4. Виготовлення штучних квітів з кольорового простого та 

гофрованого паперу. Створення сувенірів і композицій із паперових квітів. 

5. Конструювання 2-3 об’ємних виробів з паперу і картону (меблі для 

ляльок, палатка, санки, коробка, візочок, ліжко, шафа, транспорт, посуд). 
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ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників 

співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми 

навчання. Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає 

в більш методичній спрямованості аудиторних занять.  

Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та підготовці до складання іспиту. 

Викладач пояснює студентам-заочникам, як користуватися методичними 

вказівками по написанню контрольних робіт, робочою програмою курсу та 

рекомендованою літературою. 

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає 

термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни. 

Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків, 

їх поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій. 

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має 

велике значення: 

 по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з 

методичною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що 

відносяться до обраної проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати 

та узагальнювати конкретний матеріал та робити правильні висновки; 

 по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно 

викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо 

застосовувати надбанні знання та пов’язувати їх з практикою; 

 по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики 

викладання гри на народних інструментах. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення 

пред'являються наступні вимоги: 

 

1. Наявність титульного листа  

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок. 

3. Список літератури, складений за алфавітом. 

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до 

обсягу контрольної роботи. 

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів 

формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 

мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, 

нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. 

Приблизний обсяг контрольної роботи – 8-10 стандартних сторінок. 

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) 

https://uchika.in.ua/osnovni-risi-filosofiyi-seredneovichchya.html
https://uchika.in.ua/navchalenij-plan-disciplini-naukovo-doslidniceka-robota-uchniv.html
https://uchika.in.ua/v-byelinsekij-priroda-ne-hram-a-majsternya-i-lyudina-v-nij-pra.html
https://uchika.in.ua/uroku-v-simonenko-car-plaksij-ta-loskoton.html
https://uchika.in.ua/kafedra-menedjmentu-v2.html
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без перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і 

стилістичні помилки виключаються. 

Контрольна робота може бути виконана й у зошиті об’ємом 18 сторінок. 
 

 

Зразок титульного листа контрольної роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uchika.in.ua/zavdannya-dlya-kontrolenoyi-roboti-z-navchalenoyi-disciplini-p.html
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

Факультет педагогічної та соціальної освіти  

Кафедра дошкільної освіти 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

З ДИСЦИПЛІНИ 

НАРОДНІ ТА ХУДОЖНІ ПРОМИСЛИ УКРАЇНИ 
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