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Анотація. У методичному  посібнику розглядаються теоретичні матеріали з 

українських оберегів , які сприяють відродженню національної традиції у 

виготовленні оберегів, залучають дітей та молодь до художньої творчості. 

Авторські майстер-класи допоможуть з виготовленням та застосуванням 

оберегів. Також запропоновані плани-конспекти для методичної роботи. 
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Вступ 

     З давніх-давен людина намагалася зробити всі необхідні для життя речі – 

одяг, посуд, знаряддя виробництва, широко використовуючи для своїх 

потреб природні матеріали, поступово вивчаючи різноманітні їх властивості, 

набуваючи практичних навичок, відточуючи майстерність,  роблячи  речі не 

тільки корисними, а й красивими. Так поступово почали виникати та 

утворюватись народні художні промисли. Це ми можемо побачити на 

прикладі старовинних українських побутових та декоративних предметів, які 

засвідчують глибоке знання природи деревини, заліза , соломи, глини і т. ін. 

Світ краси безмежний і розмаїтий – недарма багато століть 

представники різних митецьких професій намагаються відобразити його у 

своїх творах. Почуття естетичного задоволення дарують нам пейзаж і 

портрет, скульптура й архітектура. Є дуже багато різного з декоративного 

мистецтва є  загальнодоступним, а його твори – дуже цікавими. Практичне 

знайомство з народними художніми промислами дає змогу глибше пізнати 

історію свого народу.  Одяг, взуття та прикраси – найнеобхідніші предмети в 

повсякденному житті людини. Однак вони виконували не лише практичну, 

але й не менш важливу символічну роль. В давніх віруваннях обереговим 

елементам надавали особливого значення, поєдналися тисячолітні традиції 

народного художнього мистецтва, яке відроджується в сучасному світі. 

Актуальність теми:  Оберіг - невеличкий предмет, який носили при собі 

з охоронною метою. До оберегів належали наузи, нав'язи, амулети. У кінці 

XIX -- на початку XX ст. вони ще широко застосовувалися в народній 

медичній практиці. Обереги завжди відігравали велику роль у житті людей, 

оскільки на них покладали великі надії: вони заспокоювали серце, 

стримували налаштовану на містичний лад уяву, охороняли найближче і 

найдорожче. Обереги проходять протягом століть від покоління до покоління 

і набувають традиційно-побутових рис. Зокрема це стосувалося прикрас, 

оздоблень і вишивки. Скажімо, коралі, каблучки, вінки, зрештою, вишивка на 

подолі сорочок та блуз, рукавах, комірі – не просто прикраси, а насамперед 

охоронне коло, яке мало убезпечити людину від злої сили. Важливу роль 

відіграє колір і орнаментика, крій та форма носіння одягу, прикрас тощо. 

Щоб захиститись од стороннього "злого (недоброго) ока", позбутись 

"нечистої сили", навіювань і всіляких хвороб та напастей, людина 

використовувала  оберегові  елементами. Про це і йтиметься далі. 

Мета роботи – сприяти відродженню національної традиції у 

виготовленні оберегів, залучати дітей та молодь до художньої творчості в цій 

галузі, популяризувати даний жанр, виховувати інтерес і культивувати 

шанобливе ставлення до народного мистецтва. 
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Завдання: 

- ознайомити дітей з історією виникнення народного оберега. 

- вивчити та застосувати на практиці технології виготовлення різних 

видів оберегів. 

- виготовити сувеніри обереги в національному строї. 

- організувати і провести заходи, спрямовані на популяризації : провести 

майстер-класи, виставки. 

- відкрити можливість використання таких виробів для ігор і подарунків, 

розвивати інтерес до теми проекту серед ровесників. 

 За давніми традиціями українського народу жоден дім не обходився 

без оберегів. Ще первісні люди на скелях малювали умовні знаки — символи, 

тобто обереги. Мініатюрні зображення символів (хліб, рушник, підкова 

тощо) використовували в різних обрядах. Люди вірили, що обереги 

захищають та охороняють від хвороб, від лихого ока, різних бід. Багато що 

змінилося з того часу, але, як і в давнину, людина прагне захистити свій дім і 

себе від усіляких негараздів та нещасть. 
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Теоретична частина 

Український вінок – оберіг 

В Україні жіночим 

оберегом завжди був 

віночок. Український вінок 

з давніх часів був 

обов'язковим елементом на 

додаток до національного 

українського костюма. Він 

вважався символом 

довговічної любові і 

нескінченності роду. Для 

українки вінок 

символізував дівочу красу і 

честь. 

Наші предки були впевнені, що українські віночки наділені великою 

магічною силою і вони можуть вплинути на наше майбутнє і управляти 

нашим сьогоденням. Особливо цінним оберегом в Україні був і є український 

віночок. Вінок - це не тільки краса, він захищав від пристріту і всякої 

нечистої сили, його називали ще в народі «знахарем душі». Також наш 

український вінок має надзвичайну силу, бо знімає біль і вберігає від 

тілесних ран і від ран душевних, а також береже силу. Згідно легенди, вінок 

треба було берегти, бо втрата вінка символізувала біду і великий сором. 

Українські віночки залишали на горищах і на деревах, щоб уберегтися 

від блискавок, залишали під першим снопом для збільшення подальшого 

врожаю, підкладали в гнізда до квочки, клали в колиску новонародженої 

дитини, ховали під одяг, щоб захиститися від відьом, а ще вішали в полях і 

на городі. Існувало повір'я про те, що прибиті на дверях українські вінки 

дарують всій родині міцне здоров'я на весь рік. 

Віночок, як головний убір, дівчата плели із 12 живих квітів, кожна з 

яких була символом і оберегом. У нього вплітали полин — найголовнішу з 

трав, буркун зілля— символ вірності та листя дуба — символ хоробрості та 

сили. Проте найміцнішим оберегом був і лишається барвінок, що символізує 

безсмертя людської душі, є зіллям кохання та дівочої вроди. А от «нечисте» 

зілля — вовчі ягоди, папороть, дурман — вплітати у вінок категорично 

заборонялося. Неприйнятною вважалась під час плетіння вінків і присутність 

хлопців. 

Залежно від призначення звитий вінок міг бути більш або менш 

нарядним, а також вплітались різні сорти живих квітів ( чорнобривці,рожі, 

васильків, маку, барвінок) або штучних (воскових чи паперових)квітів, 
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прикрашався сусальним золотом, пір’ям птахів, пофарбованим у яскраві 

кольори. Ззаду на спину вільно спускалися барвисті стрічки.   

Щоб аксесуар був яскравий та особливий, 

в нього вплітали різнокольорові стрічки – бинд 

прикрашали весь комплекс убрання, 

прикріплюючи їх у великій кількості до стрічки 

чи вінка. Кожен відтінок аналогічно наділявся 

певним символічним змістом. Світло-коричневі 

стрічки символізували землю-годувальницю. 

Жовтий колір з давніх часів є символом сонця – 

енергії, яка дає життя усьому на землі. 

Зелені стрічки символізували матінку 

природу, її силу та енергію. Блакитний та синій 

колір позначає небо та воду. Жовтогарячі та 

помаранчеві стрічки символізували хліб, 

фіолетові – розум. Малиновий колір позначав 

щирість, а рожевий багатство. Стрічки білого 

кольору здавна наділені символікою чистоти та невинності. Кожна дівчина 

могла вкласти у свій віночок бажання, мрії, особливості характеру, а інші 

могли це прочитати, оскільки символіка кольорів була відома кожному. 

   

  Народна іграшка як оберіг 

Казковий світ народної 

іграшки є спадщиною 

українського народу. 

Традиційну народну іграшку 

здавна привертає увагу 

дослідників,мистецтвознавці

в,поціновувачів.Прийшовши 

із глибини тисячоліть, вона 

зберігає образну пам`ять про 

ті далекі часи, про історію 

країни, про звичаї та 

традиції нашого народу, про 

їх спосіб життя та культуру . 

Поява іграшки на початку 

була тільки суто ритуальне, оберегове та обрядове призначення. 

Дохристиянські іграшки переважно відображали образи священних тварин, 

птахів, фантастичних істот. Це вказує на те, що вони були пов`язані з 

міфологією та язичницьким культом, а отже і з нашою прадавньою історією 

та культурою. 



8 
 

З прийняттям християнства вони 

починають також виконувати ігрову та 

декоративну функції.  Маючи давню 

історію, народна іграшка доносить до нас із 

глибини віків світогляд наших пращурів, їх 

культурні та духовні надбання, неймовірно 

прості і зрозумілі образи, природні, як саме 

життя. Тематично розмаїта та наповнена 

глибоким змістом, вона передає нащадкам 

мудрість поколінь, які жили у гармонії із 

всесвітом, із довкіллям, із собою. 

Українські народні іграшки роблять з різних матеріалів, переважно 

природніх -  з глини, тіста, дерева, соломи, лози, паперу та інших. Де-не-де 

ще збереглися керамічні та дерев'яні іграшки — «лялька», «кінь», 

«вершник», «птах» тощо, датовані 19 століттям. 

Глиняні забавки майже в усіх гончарських селах виробляли переважно 

жінки і діти гончарів, а з окремих центрів іграшки вивозили на ярмарок. 

Гончарі налагодили виробництво свищиків у вигляді коників, баранців, 

півників. 

Українські майстри роблять також дотепні механічні забавки з 

рухомими деталями — фігурки з'єднаних планками ведмедів, ковалів, ткачів, 

теслярів, які гарно "працюють" у парі внаслідок руху планок. Українські 

дівчатка здавна гралися ляльками, зробленими з клаптів тканини. Їх 

виготовляли для дітей мами і бабусі. 

Є також іграшки, пов'язані з календарними обрядами. Навесні мами 

випікали для своїх дітлахів «жайворонки» з тіста, аби ті закликали за їхньою 

допомогою з вирію пташок. На Різдво пекли пряники — «півники» і 

«коники». На Великдень робили великодню ляльку-панянку з трави. Складно 

перерахувати усі українські іграшки: це свищики, мотанки, іграшковий 

посуд, човники, візочки, коники з вершниками, дзиги, вітрячки, деркачі, 

фуркала, всілякі цяцьки з кори, дерева, глини, соломи, з овочів, квітів, трави 

тощо. 
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Косівський розпис                                Опішнянський розпис  

(Косів Івано-Франківська область)      (Полтавська область) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубнівський розпис (Вінницька області м. Гайсин) 

 

 

 

 

 

 

Васильківський  

розпис (майоліка) 

 (Київська область м. Васильків) 
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Український розпис – як захист 

Найпоширенішим видом 

народного декоративного 

малювання був настінний 

розпис який формувався 

протягом тисячоліть. Він  

пов'язаний зі знанням етносу, 

наділенням образністю, 

природо, розпис був своєрідним 

оберегом, що зображалося 

через магічні знаки або 

аграрно-побутові символи. З 

часом сакральне значення поступово зникало з малюнків, розвивалося 

орнаментальне, декоративне малювання тих же самих знаків, але з іншим 

наповненням, більше естетичним. А магічне, культове та обрядове значення 

виходило з уживання. І з ХІХ ст.. настінний розпис починає формуватися 

тільки як орнаментальне прикрашання та декор. 

Стіни і українській хаті майже завжди білилися, як і піч, тому в хаті 

вистачало вільного місця для прикрашання вішаними образами або 

мальованими різнобарвними орнаментами. Господині або інші члени родини 

розмальовували стіни орнаментами різних кольорів. Найчастіше це були 

фантастичні дерева з птахами: півниками, щигликами. Зовні розмальовували 

оброблення вікон та віконниці. Хата наче виростала із зелені дерев та квітів, 

що її оточували. Розписування виникло дуже давно та завжди була пов’язана 

із магічними віруваннями та діями, вірили в захисну силу рослинного та 

тваринного світу . 

Протягом року мальованки та витинанки 

змінювалися господарями по декілька разів, а в 

бідняцьких оселях вони замінювали 

декоративну тканину. 

 І донині славиться своїми мальованками 

село Петриківка, де творили народні майстри  

Т. Пата, Н. Білокінь та інші. Неперевершеними, 

самобутніми є твори майстрині з Київщини 

Марії Приймаченко. Розпис виконувався 

безпосередньо на поверхні стіни, печі або ж 

тканині, картоні. Для цього використовувались 

фарби, які розчинюються водою це; акварельні, 

гуашеві, темперні рідше олійні. 

Для виконання розпису майстер мусив досконало володіти технікою, 

адже виправлення в такій роботі неможливі. Наприклад, майстри 
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петриківського розпису неперевершено виконують мазки – зернятко, 

кривеньке зернятко, колосок, квіти. Виконують зображення елементів 

композиції за допомогою декількох фарб, використовуючи для цього 

«перехідний мазок». Для розпису готували саморобні пензлики з котячої 

шерсті. Іноді це були всього кілька волосків  торкнутись ними легко – і 

виходить дрібненький тоненький мазок.  

В основі петриківського розпису лежать прийоми вільного 

живописного малювання пензлем. Петриківські майстри в своїх творах 

намагаються показати красу  квітів, пташок – втілити в одному образі красу 

усіх. 

Українці намагались наділити природу божественною силою . Для того 

щоб захистити від напасті, хвороби, нечистої сили, вони зображували Дерево 

життя – дивовижний символ Усесвіту. Дерево життя в культурі України має 

фольклорне походження: дерево та птахи є символом світобудови. 

Триярусність світу передавали також ідеограми, які зустрічалися в розписі 

скринь, саней (спинок) тощо. Великий солярний знак таких ідеограм 

символізує світило, що надає всьому навколо життя. Малі солярні знаки 

також несуть в собі символічний зміст: вазони, птахи – земне життя, риби та 

змії – потойбічний світ. 

Українські національні обереги – безцінна спадщина минулих часів. 

Традиції оберігати свій дім від духів та всілякої нечисті збереглися в Україні 

й донині. 
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Українське намисто 

     Нагрудні прикраси походять з 

давніх часів Київської русі. Дійшли 

вони з археологічних розкопок. 

Писемних джерелах , фресках. Люди 

вірили в магічну силу амулета  – 

бронзових та срібних підвісок, 

якими прикрашали головне вбрання 

та зачіску, скроневих та нагрудних 

прикрас. Намисто захищало від злих 

сил та зурочень, а також було 

символом здоров’я та дівочої вроди.  

Намиста були різними за формою та 

матеріалом які робили, а також за 

кольором. Найпопулярнішим 

кольором намиста був червоний. Саме він є кольором сміливості, відваги, 

любові, символізує невичерпну енергію. За своєю формою воно нагадує 

замкнуте коло або вінець. Як ми знаємо, саме ці ритуальні символи присутні 

в найдавніших писанкарських візерунках, передовсім у безконечниках. 

Яскравим та художньо виразним доповненням до українського 

народного одягу виступали ; діадема, підвіски, браслети, сережки тощо. 

Найбільше цінувалося намисто з дорогих природних матеріалів – коралів, 

бурштину, перлів, гранатів, скла, смальти. Коралеве намисто в  було 

найпоширенішим , хоча й було малодоступним для біднішого населення. 

Називали : добре намисто, справжнє намисто, щирі коралі, мудре намисто. 

Вони були різними за формою, розміром і обробкою. Королеве намисто 

зв’язувалось до купи, іноді до них кріпили плетені з різнокольорової вовни 

саморобні шнури, які закінчувалися великими китицями, або прив’язували 

одну – три кольорові стрічки, котрі зав’язувалися на шиї та звисали по спині. 

В Україні дівчата намагались одягати намисто і в 

будні і в свята. Зауважити, що для української жінки 

вийти на вулицю без намиста – все одно, що вийти 

голою. Чи то свято, чи храм, чи звичайний день за 

роботою – шию господині прикрашає низка майстерно 

вироблених намистин. Адже це, насамперед, – оберіг, 

захист від злих духів і недобрих людей.  За прикрасами 

можна було визначити соціальний статус . Що більші 

намистини і що більше разок у нашийній прикрасі, то 

заможнішою була панянка: найбідніші мали по 2-3 

шнурівки коралів, а багаті – 10 чи 15. 
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 Згадаймо Т. Шевченка: 

 Ой надіну я сережки 

 І добре намисто, 

 Та піду я на ярмарок 

 В неділю на місто 

З намистом пов'язано чимало вірувань. Якщо розірвався разок коралів, 

то це віщувало лиху долю або нещастя. Тому кожна власниця постійно 

стежила за намистом, зберігала його в найпочеснішому місці, як 

найдорожчий скарб. Для дівчини було найвищим виявом почуття, коли 

коханий дарував пишні коралі. Прийняти їх означало дати символічну згоду 

на шлюб. Якщо з якихось причин хлопець вимагав повернути їх, так казали: 

"Були коралі, та пішли далі, а перли на мак стерли". 

 З цього приводу в народі говорили: "Без намиста і Душа нечиста". 
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Практична частина 

Авторський майстер-клас з виготовлення намисто в стилі "Етно" 

 

Щоб зробити таке намисто 

нам потрібно : намистини 

різнобарвні, шовкова нитка довга, 

ножиці, маленький карабін для 

застібки,два кільця, лінійка, голка 

для набору намистин та гачок для 

плетіння розміром 4,5 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далі затягуємо нитку в голку і 

нанизуємо намистини різного кольору. 

Приблизно на одну ниточку 20 шт, а 

нам потрібно 15 низочок 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Проплітаємо косичкою приблизно 8 - 10 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тепер вплітаємо намистини. Проплітаємо 1- 2 см косичкою і знову 

вплітаємо намистину. 

Так проплітаємо 30 см потім 8 см косичкою без намистин, так щоб 

низочка була довжиною 46 см завершуємо, зав'язуємо вузлик і в кінці 

залишаємо ниточу довжиною 8 см 

Так само проплітаємо всі наступні низочки. Тепер складаємо в 

намисто, в такий вигляд, який хочемо мати. Просовуємо один бік, де 

неплетена ниточка, в кілечко, обмотуємо ниткою і прошиваємо, щоб краще 

трималося. Вставляємо друге кілечко в карабінчик і робимо те ж саме , що і з 

іншим боком. 
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Все, наше намисто готове. 
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Авторський майстер-клас з виготовлення оберега з солоного тіста 

Для роботи приготуйте наступні предмети та матеріали: 

а) для приготування тіста візьміть сіль (дрібну, типу «Екстра»), борошно, 

холодну воду і рослинну олію (соняшникова) олія; 

б) для замішування тіста – качалку, чашку, кухонний ніж і стеки; 

в) для розмальовки вироби і покриття лаком – пензлики; 

 

 

 

 

 

 

 

 

З тіста робимо фігурки для оберега – будиночок, господаря та 

господиню, рушничок, кукурудзу, хліб,глечик і т. д. Ставимо готові фігурки 

на дві години в духову шафу для сушіння. Після того, як фігурки охолонуть, 

розфарбовуємо їх акриловими фарбами. 

 

 

Приклеюємо готові фігурки  та 

різні сушені квіти, колоски тощо до 

основи за допомогою клею пістолета. 

Наш оберіг готовий. 
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Майстер-клас з виготовлення іграшки «Тріскачка» 

Для виготовлення іграшки нам потрібно:  дерев’яні дощечки , лобзик 

наждачний папір . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складається тріскачка  з 14-20 тоненьких дощечок довжиною 16-18 см, 

зроблені зазвичай з дуба і з’єднаних між собою шкіряної смужкою який 

протягнутий в отвір верхньої частини дощечок . Для того щоб , дощечки між 

собою не торкались один одного, між ними зверху вставляють невеликі  

пластини з дерева 2см. За рахунок цього  утворюється  доволі специфічний , 

але приємний слуху звук, який нагадує потріскування. Тріскачка 

виготовляється обов’язково з повністю сухого дерева, бажано дуба – саме це 

забезпечує музикальний властивості 

інструмента. Існує й інша 

конструкція тріскачки – прямокутний 

коробочка з поміченим всередині 

дерев’яним  зубчатим колесом, 

прикріплений до маленького 

тримача. В одній з стінок цього 

коробочки робиться прорізь, в отворі 

якого нерухому закріплена тонка 

пружна дерев’яна або металева 

пластина. 
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Додаток 

План – конспект уроку 

Тема. Аранжування квітів. 

Мета: ознайомлення учнів із видами аранжування квітів, з основними 

правилами догляду за зрізаними квітами; навчити складати букети; розвивати 

художній та естетичний смаки; виховувати бережливе ставлення до 

навколишнього середовища. 

Корекційна мета: розвивати кольорозрізнення, нюх, дотик; відпрацювати 

вміння співвідносити об’єкти різні за величиною. 

Обладнання: природній матеріал, ножиці, фурнітура 

Хід уроку 

1. Організаційна частина. 

2. Актуалізація опорних знань 

Учні відповідають на поставлені запитання. 

- Особливості догляду за зрізаними квітами. 

- Сумісність та несумісність між зрізаними квітами. 

3. Оголошення теми та мети уроку. 

4. Ознайомлення із новим матеріалом. 

Повідомлення учнів 

Перша учениця 

  Квіти можна поєднувати між собою за законами гармонії, подібно до 

того, як ноти поєднуються у музичному творі, а фарби – у живописі. 

Майстерність створення квіткових композицій різноманітних форм 

називається аранжуванням. 

Історично склалося такі основні форми композицій із квітів: букет, 

вінок, гірлянда, корзина, панно. Під 

терміном «квіткова композиція», з 

одного боку, розуміють конкретний 

твір із квітів, листя, гілок, корінні 

тощо, а з іншого – його побудову. 

Довершеність будь-якої 

квіткової композиції залежить не 

тільки від того, які квіти беруть у її 

створенні. Із найпростіших 

польових квітів можна зробити 

чаруючий око вінок, букет, настінне панно. Водночас найкрасивіші і 
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найдорожчі квіти можна так невдало поєднати між собою, що вони втратять 

свою природну привабливість. 

Європейська школа головну увагу приділяє кольоровим поєднанням і 

формі квіткових композицій. Наприклад, букет квітів може нагадувати кулю, 

конус того чи іншого кольору. Квітів у букеті. Як правило, досить багато і 

стебел майже не видно. На відміну від європейської школи, японська школа 

квіткового аранжування (ікебана) у створенні композиції звертає головну 

увагу на лінію. Рослин використовуються не багато. У традиційних 

японських композиціях добре видно лінії стебел квітів, гілок, окремі квіти. 

Термін «ікебана» називають також традиційну японську квіткову 

композицію, виконану за правилами ікебани. 

 

      Друга учениця 

На збереження зрізаних квітів великий вплив мають час їх зрізання, 

догляд за ними. Квіти необхідно зрізати ввечері після заходу сонця, а в 

похмуру погоду можна і вдень. У цей час вони найбільше наповненні 

вологою. Погано зберігають квіти, зрізані після дощу або поливання, бо їхні 

пелюстки швидко темніють  і квіти мають непривабливий вигляд. 

Термін зберігання квітів залежить і від кількості залишених на стеблі 

листочків  - зазвичай їх не повинно бути більше трьох. Велике значення має і 

фаза розвитку квітів у час зрізання. 

Зрізані квіти бажано зберігати у прохолодній кімнаті, подалі від сонця. 

Ставити квіти рекомендують у м’яку воду – дощову, снігову або 

дистильовану. Якщо використовуються вода із водопроводу, її бажано 

попередньо відстояти. Найкраще брати воду кімнатної температури, тому що 

квіти надзвичайно чутливі до холодної води. 

Квіти мають здатність виділяти у воду отруту, яка негативно впливає 

на квіти іншого виду. Так, наприклад, тюльпани спричиняють швидке 

відмирання нарцисів, лілія – маків, волошок, маргариток, гілка обліпихи – 

осінніх квітів, конвалії – весняних квітів, нарциси – незабудки. 

 Отже, треба мати на увазі. Що не всі квіти можна ставити в одну вазу, 

а деякі – навіть тримати в одній кімнаті. 
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5. Практична робота 

 

Складання тематичних композицій. 

1. Вчитель зосереджує увагу учнів на дотриманні правил безпеки праці з 

ножицями. 

2. Практична робота проводиться комплексно, завдання диференційовані 

відповідно до знань та уподобань учнів. 

3. Учні самостійно виконують завдання відповідно до вимог до складання 

тематичних композицій.  

4.  Консультуються, заохочуються, при потребі їм робляться зауваження. 

 

6. Закріплення нових знань та вмінь учнів. 

Бесіда: 

- Що таке флористика? 

- Хто такий флорист? 

- Що таке аранжування? 

7.Підсумок уроку. Прибирання робочих місць. 
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Додаток 

План – конспект уроку 

Тема. Народна іграшка як оберіг 

Мета: сформувати уявлення про народну іграшку як вид мистецтва; 

ознайомити з найвідомішими осередками виготовлення народної іграшки в 

Україні ( Косів, Опішня); розвивати просторові уявлення; виховувати повагу 

до народного мистецтва, розуміння естетичної краси декоративно-

прикладного мистецтва. 

Обладнання: іграшки з дерева, кераміки, тканини, соломи, ілюстрації, 

дитячі малюнки. 

Хід уроку 

1. Організаційна частина. 

2. Актуалізація опорних знань з опорою на життєвий досвід учнів. 

Бесіда. 

- Як ви думаєте, які існують види скульптури? 

- Пригадайте, які іграшки були у вас ? 

- А, можливо, комусь розповідала бабуся про свої іграшки, як вони 

виглядали? 

 

3. Мотивація навчальної діяльності. 
У Милочки – крутилочки 

Є дзиґа заводна 

Як заведеш – покрутиться 

І спиниться вона. 

Слово вчителя. 

Отже, Сьогодні ми говоритимемо про іграшку та історію її створення. 

Розгляньте ілюстрації іграшок, якими гралися наші дідусі та бабусі. 

Кожен із вас приніс на заняття свою улюблену, і, мабуть, ніхто не 

задумався, що такими вони були не завжди. Перші іграшки зовсім не схожі 

на ті, що ми бачимо сьогодні 
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4. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу 

Слово вчителя 

Історія народної іграшки починається з глибокої давнини. Протягом віків 

вона вбирала в себе кращі національні традиції . В усі часи іграшку 

створювала як предмет мистецтва, надаючи їй великої художньої виразності. 

Праобразом об’єктом навколишнього життя. Українські народні іграшки 

надзвичайно різноманітні. Їх виготовляли з паперу. Горіхів, хутра. Тіста, 

глини, дерева, соломи тощо.За уявленням наших предків, весну приносили 

птахи на своїх крилах, тому в березні – першому весняному місяці – 

випікалося обрядове печиво у формі пташок. 

Були також поширені іграшки з дерева. В наші дні їх можна побачити в 

музеях та  приватних колекціях. Народна іграшка народжувалася разом з 

природною потребою дитини пізнавати світ. В Україні найбільшого 

поширення набули глиняні іграшки, Забавки виготовляли скрізь, де були 

гончарі, - від Карпат до Чорного моря. Найбільш відомі осередки : Опішні на 

Полтавщині, Косів на Івано-франківщині тощо. Декоративно - стилізовані 

форми, пишний рослинний орнамент з червоного, зеленого, білого, 

коричневого і чорного кольорів надають опішнянським іграшкам казковості  

й чарівності. 

Учень виразно читає оповідання В. Сухомлинського  

«Найкращий майстер». 

В одному селі засперечалися люди. Хто із них найкращий майстер. Ото 

стали вони зносити на показ, що кожен із них умів робити . розклали посеред 

майдану вишиті сорочки і рушники. Барвисті хустки і свитки, коси і глечики, 

чоботи й скрині… 

Тільки одна жінка – вона була між ними найбідніша – не принесла 

нічого. Привела свого синочка. А в нього в руках – саморобний дерев’яний 

півник. Та неабиякий, а незвичайний. Це мене 

моя мама майструвати навчила, - з погордою 

сказав хлопчик. Приклав він півника до віст – і 

той засвистів на всі голоси. Ще й крильцями 

замахав. Тут люди й показали на бідну жінку: 

- найкращий майстер той, хто вміє навчати. 

Своєрідною формою іграшка розповідає 

про виробничо-господарську та святково-

обрядову діяльність населення краю, який 

дитина згодом усвідомить як рідний. Серед 

найпоширеніших та найулюбленіший в 

Україні як у минулому. Так і нині є свистунці. 
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Вважалося, що світ та інші шумові ефекти відганяють від дітей злих духів. В 

українських казках нерідко фігурують чарівні музичні інструменти, в тому 

числі свистунці, є предметами магічного зв’язку героїв із тваринами-

помічниками. 

Функція таких іграшок, окрім охоронного свистіння, ще й пізнавально-

виховна. Саме умовний, а не натуралістичний образ птаха вчить дитину 

розуміти метафоричну мову традиційного мистецтва 

 

Інструкція щодо порядку виготовлення народної іграшки із солоного 

тіста 

5 . Практична робота 

1. Заготовити солоне тісто. 

2. Зробити овальну кульку. 

3. Відділити 1.3 частини у вигляді циліндра. 

4. Сформувати тулуб(голову, шию, лапи). 

5. Способом відтягування сформувати хвіст, верхню і нижню частину 

хвоста. 

6. Виконати декорування хвоста різними способами (тисненням, 

сплюващуванням та наліпленим декором). 

7. Загладити поверхню виробу. 

8. Покласти , що висохли на декілька днів. 

9. Розфарбувати їх фарбами. 

6 .  Самостійне практичне виконання заготовок для іграшок. 

Вчитель допомагає учням практичними порадами. 

7 . Завершення уроку 

Демонстрація виготовлених фігурок. Прибирання робочих місць. 
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Додаток 

План – конспект уроку 

Тема. Розпис української печі. 

Мета: продовжити ознайомлювати учнів з видами декоративно-ужиткового 

мистецтва; надавати відомості про народне мистецтво як різновид 

декоративно-прикладного мистецтва; розглядати засоби виразності 

петриківського розпису; закріплювати знання про декоративну композицію, 

основні види композиційних схем; розглядати засоби виразності 

декоративної композиції; ознайомлювати з матеріалами та інструментами для 

декоративного розпису; розвивати навички та вміння дітей працювати в 

техніці петриківського розпису; розвивати точність рухів та окомір; 

виховувати в учнів почуття прекрасного, розуміння народного декоративного 

мистецтва та любов до національної художньої спадщини. 

Обладнання: навчальні плакати, репродукції картин відомих майстрів. 

Матеріали та інструменти: альбом для малювання; простий олівець; гумка; 

гуаш; пензлі; ємкість для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент. 

2. Актуалізація опорних знань і вмінь 

Бесіда 

5. Які видм декоративно-ужиткового мистецтва ви знаєте? 

6. Чим твори різних видів декоративно-ужиткового мистецтва 

відрізняються один від одного? 

7. Які види декоративно-ужиткового мистецтва вам найбільш 

подобаються і чому? 

3. Оголошення теми і мети уроку. 

4. Сприйняття та засвоєння 

нового матеріалу 

Розповідь вчителя 

З давніх-давен на теренах 

України під час оздоблення осель 

народні майстри виконували 

настінний розпис. Тлом для 

розпису були піч, комин, сволоки, 

стіни. 

Розпис – це декоративна 

композиція, яка створюється за 
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допомогою фарб на різноманітних частинах 

архітектурних споруд, предметах та виробах 

декоративно – прикладного мистецтва. 

Стіни і українській хаті майже завжди 

білилися, як і піч, тому в хаті вистачало 

вільного місця для прикрашання вішаними 

образами або мальованими різнобарвними 

орнаментами. Господині або інші члени 

родини розмальовували стіни орнаментами 

різних кольорів. Найчастіше це були 

фантастичні дерева з птахами: півниками, 

щигликами. Зовні розмальовували 

оброблення вікон та віконниці. Хата наче 

виростала із зелені дерев та квітів, що її 

оточували. Традиція розписування виникла 

дуже давно та завжди була пов’язана із 

магічними віруваннями та діями. 

В ХІХ ст.. стінопис зберігся у так званих мальованках – малюнках на 

папері, витинанках.Протягом року мальованки та витинанки змінювалися 

господарями по декілька разів, а в бідняцьких оселях вони замінювали 

декоративну тканину.І донині славиться своїми мальованками село 

Петриківка, де творили народні майстри Т. пата, Н. Білокінь та інші. 

Неперевершеними, самобутніми є твори майстрині з Київщини Марії 

Приймаченко. Розпис виконувався безпосередньо на поверхні стіни, печі або 

ж тканині, картоні. Для цього використовувались фарби, які розчинюються 

водою (акварельні, гуашеві, темперні), рідше олійні. Здебільшого майстер 

виконував декоративну композицію з уяви, без підготовчого рисунка. 

(додаток ІІ) 

  За композиційною будовою твори народного розпису можна поділити; 

8.  На симетричні (відносно центру композиції); 

9.  Асиметричні ( зображення розташоване зліва направо); 

10.  Центральні ( основне зображення розміщене по центру , в навколо 

нього – рослинний орнамент, бігунець). 

Для виконання розпису майстер мусив досконало володіти технікою, адже 

виправлення в такій роботі неможливі. Наприклад, майстри петриківського 

розпису неперевершено виконують мазки – зернятко, кривеньке зернятко, 

колосок, квіти. Виконують зображення елементів композиції за допомогою 

декількох фарб, використовуючи для цього «перехідний мазок». Для розпису 

готували спеціальні пензлі з котячої вовни. 
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5. Постановка практичного завдання 

Розповідь учителя. 

У давні часи українці наділяли природу божественною силою. Для того 

щоб захиститися від напасті, хвороби, нечистої сили. Вони зображували 

Дерево Життя – дивовижний символ Усесвіту. У сучасних майстрів це дерево 

перетворилося на прекрасний букет у маленькому горщику для квітів. 

      Намалюйте свій букет – оберіг розпису української печі за народними 

мотивами, використовуючи елементи петриківського розпису 

6. Виконання практичного завдання 

Допомагаю учням практичними порадами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Підсумок уроку. 

Обговорення учнівських робіт.   

Із малюнків створюють виставку «Українська піч» 
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Додаток 

План-конспект уроку 

Тема . Народні обереги. Чарівна тарілочка 

Мета: ознайомити учнів із народними оберегами; навчити оформляти 

готові роботи, доглядати за ними; удосконалювати навички роботи з 

солоним тістом, вчити декорувати предмети; розвивати традиції 

українського народу, творчість, фантазію, образне мислення; виховувати 

інтерес та бережне ставлення до творів декоративно-прикладного 

мистецтва. 

Обладнання:  зразки виробів із солоного тіста, малюнки. Картон, ножиці, 

клей. Борошно, солоне тісто, різноманітне насіння. 

Хід уроку 

1. Організаційний момент 

Перевірка готовності учнів до уроку та наявності необхідного 

обладнання. 

2. Мотивація навчальної діяльності 

Слово вчителя 

Природа не тільки подарувала людині можливість милуватися її красою – 

вона наділила нас дивною здатністю фантазувати, створювати щось 

незвичне з її дарунками. 

3. Сприйняття та засвоєння нового 

Слово вчителя 

Отже, природа – майстриня 

художника. Відтинаючи зайве і 

додаючи відсутнє, людина 

перетворює дарунки природи на 

різні фігурки. Прикрашання 

предметів побуту або створення 

виробів із природних матеріалів, 

таких як кора, гілля, сухе листя та 

квіти, бере свій початок ще з 

давнини. Людина усвідомила себе 

в єдності з природою, уважно 

ставилась до всього. Що її оточувало, задумувалась над питаннями 

світобуття. 

Так почали з’являтися предмети-символи. Символи, які відображають у 

собі всілякі графічні зображення, образи рослин, звірів, птахів, також 

різноманітні антропоморфні зображення, предмети побутового вжитку, 
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окремі страви тощо, називаються оберегами. Ознайомившись з елементами 

інтер’єру традиційної української хати, зі священними знаками та 

символами, бачимо, що всі вони пов’язані з давніми уявленнями людини про 

навколишній світ з різного характеру віруваннями й забобонами. 

Оберіг, за давніми віруваннями, здатен захищати житло, родину, яка 

там живе. Ще первісні люди на скелях малювали умовні знаки - символи, 

тобто обереги. Кожен символ мав певне значення. Сьогодні ми теж 

приділяємо оберегам певну увагу. Це підкови на щастя, різної форми обереги 

із сухої трави, на яку наклеєні орнаменти з насіння рослин, листочків. До 

таких оберегів належать «Дідух», «Павук», «Домовушки».  

 

«Домовушка» - це не лише прикраса для вашої оселі, адже вона має 

практичний і навіть містичний зміст ( наші пращури залишали гостинці 

домовичкам). Сучасна людина, як з’ясувалося, відчуває необхідність у таких 

предметах… Із цієї метою і використовують «домовушки» - подарунки 

домовику. 

«Домовушки» виготовляють з природних матеріалів: шкіри, крупи, 

солоного тіста, сушених ягід, квітів, які прикріплюють до мініатюрних 

віників, личаків. У народі існує повір’я, що часник, перець, вироби із 

солоного тіста відганяють від оселі нечисту силу, біду і нещастя, 

підтримують здоров’я. 

 

Інструкція щодо порядку виконання оберега. 

1) Обереги роблять у вигляді підкови, коси, колеса або картинки. 

2) Для виготовлення оберегів використовують різне насіння, колосся, 

солоне тісто, крупи. Мішковину, солому. 

3) Прикріплюють матеріал до основи клеєм ПВА. 

4) Оздоблюють пустоцвітами або штучними квітами. 
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5) Вироби з використання солоного тіста, круп, ягід, насіння лакують 

(щоб не заводились комахи та для міцності). 

6) Загортають у прозорий целофан, щоб не припадало пилом, 

закріплюють чи зберігають у місцях, захищених від сонці та вологи. 

4. Самостійне практичне виконання завдання. 

1) Наголошення на дотриманні правил безпечної праці. Давайте 

пригадаємо правила з техніки безпеки під час користування 

ножицями. ( Діти пригадують основні правила, вчитель особливу 

увагу звертає на роботу із ріжучими предметами) 

2) Самостійне виконання робіт. Вчитель надає індивідуальні 

консультації учням. 

5. Підсумок уроку. 

Оцінка якості робіт. Прибирання робочих місць. 
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Додаток 

План – конспект відкритого уроку 

Тема. Засоби виразності графіки. Мистецька квітка оберіг. 

Мета: сформувати  в учнів уявлення про монотипію; розвивати в них уміння 

передавати настрій контрастними та нюанс ними поєднаннями кольорів; 

удосконалювати техніку нанесення фарб на площину; поглибити знання 

учнів про квітів; виховувати любов до природи, повагу до творчості 

українських митців. 

Обладнання: репродукції картин К. Білокур, О. Макаренка, фоторепродукції 

квітів. Учнівські роботи, виконані в техніці «монотипія», кросворд, дошки, 

незавершені композиції, виконані ні ватмані. 

Художні матеріали: файли формату А4; аркуші паперу для виконання 

ескізу; тонований аркуш для отримання відбитку, акварель; рідке мило, 

олівці, ганчірки. 

Техніка виконання: монотипія. 

                                     Хід уроку 

1. Організаційний момент. 

Перевірка готовності учнів до уроку та наявності необхідного 

обладнання, поділ класу на дві робочі групи. 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

Слово вчителя 

  Сьогодні ми поринемо у загадковий світ, який ми спробуємо зобразити. У 

світ чого? Зараз нам допоможе відповісти на це питання наш невеликий 

кросворд, який ми разом з вами розглянемо ( учні, що відгадали загадку, 

записують відповіді у кросворд) 

1) На сонечко я схожий 

І сонце я люблю. 

До сонця повертаю голівоньку свою. 

Стою стрункий, високий, 

В зелених штанях я, 

І золотом убрана голівонька моя 

2) Блакитна квітка з народних пісень. 

3) Перша квітка весни. 

4) Квітка, яка квітне наприкінці літа. 

5) Кущ – символ України 

Відповіді: 1. Соняшник. 2. Барвінок. 3. Підсніжник. 4. Айстра. 5. Калина. 

3. Оголошення теми і мети . 
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Ви вже зрозуміли, що сьогодні ми будемо малювати з вами квіти . І тому 

тема сьогоднішнього уроку звучить так : «Мистецька квітка оберіг» 

4. Сприйняття та засвоєння нових знань 

Слово вчителя 

Якою розмаїтою й багатою є наша українська земля! Весною, влітку, 

восени ми із задоволенням милуємося красою рідного краю. Квіти ми 

даруємо своїм близьким, друзям на знак поваги та любові. Кожна квітка є 

неповторною, у кожної – свій період цвітіння. Про квіти люди пишуть вірші, 

пісні, розповідають легенди. А зараз учениця вашого класу розповість уривок 

із оповідання П. Утевської «Квітковий годинник». 

Розповідь учениці 

«… кожна квітка о своїй порі розкриває пелюстки назустріч сонцю. І в 

певний час загортає їх. Петрові батоги – блакитні польові квіти. 

Прокидаються між 4 і 5 ранку. Коли побачиш, що розпускаються червоні 

тюльпани абро сині дзвоники кручених павичів, то знай. Минула 8 година 

ранку. А от нагідки прокидаються аж о 10-й ранку, коли петрові батоги свої 

пелюстки починають стуляти…». 

Ознайомлення учнів із технікою «монотипія» 

Слово «монотипія» походить від грецьких «моно» (один) і «типос» 

(відбиток). 

Монотипія – один із видів друкованої графіки, який 

ми можемо використати для друку своїх робіт. 

Для виконання монотипії фарбу наносять на 

ідеально гладку поверхню. За допомогою пензля 

наносять фарби потрібних кольорів, при цьому 

пензлик необхідно занурювати в мильний розчин 

перед кожним мазком фарбою. Найкраще малювати 

густими, насиченими та пінистими розчинами фарб. 

Висихаючи, піна утворює цікаву, своєрідну 

фактуру, від якої залежить оригінальність малюнка-

відбитка. Писати квіти на поверхні файлу потрібно 

дуже швидко. Папір обережно кладуть на вологий 

малюнок та притискають руками, слідкуючи, щоб папір не зсунувся. 

Після закінчення роботи обережно знімають «робочу площину» файлу. 
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5. Практична творча робота учнів. 

Слово вчителя 

А тепер діти ви виконуйте роботу за своїм творчим задумом. 

Враховуйте композиційний центр , співвідношення кольорів. (Під час 

виконання роботи вчитель надає 

індивідуальні консультації). 

Поки ваші роботи буде підсихати, ми 

завітаємо до картинної галереї, де 

представлені роботи української видатної 

художниці К. Білокур. Особливим царством 

краси можна назвати квіти у творах 

української художниці. Її картини чарують 

глядачів щедрістю веселкових барв та 

радісним світом. Твори художниці 

прикрашають зали багатьох музеїв світу. 

(додаток ІІ) 

Художниця малювала свій особливий 

світ, де квіти були водночас живими і фантастичними, ніби з чарівних казок. 

Вона мріяла про час, коли всі квіти Землі – весняні, літні, осінні – буятимуть 

разом, милуючи око і серце своєю красою. І багатьох її картинах можна 

зустріти таке «дивне сусідство» різних квітів і рослин. Давайте детальніше 

розглянемо ці картини та помилуємося красою цих полотен. Як бачимо, 

кожна квіточка, листочок, стебельце мають свої особливі. Неповторні форми. 

Щоб їх відтворити, художники спочатку ретельно розглядають рослини. 

Визначають до яких найпростіших геометричних форм подібні їхні елементи. 

Давайте уважно роздивимося, які геометричні фігури вам нагадують квіти, 

що зображені на картинах К. Білокур. 
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6. Закріплення вмінь та знань 

Слово вчителя 

Щоб зрозуміти, як ви засвоїли матеріал щодо подібності квітів з певними 

геометричними формами, проведемо інтерактивну гру «Домалюй 

натюрморт» відповідно до тих груп, в яких ми працюємо. Отже, у чому 

полягає гра. Як ви бачите, на двох окремих дошках прикріплені аркуші, на 

яких зображені ваза та геометричні фігури: півкола, кола, трикутники, 

шестикутники. Ви повинні за допомогою фарб, пензлів «вписати» у фігури 

основні частини квіточок, листочків, стебелець. Отже, потрібно закінчити 

натюрморт. Розпочинаємо роботу. 

Ви дуже добре впорались із завданням. Але ви повинні закінчити свої 

мистецькі квіти обереги. ( Учні переходять до своїх робочих місць та 

продовжують роботу зі своїми квітами. Лунає приємна та заспокійлива 

музика) 

7. Підсумок уроку 

Влаштовується виставка завершених робіт. Разом із учнями вчитель 

відзначає роботи за композицією, добором та поєднання кольорів. Учні 

проводять взаємно оцінювання, відповідають на запитання для закріплення 

вивченого матеріалу . 
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Додаток  І 
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Додаток  ІІ 

Квіти за тином. Катерина Білокур, 1935 р. 

 


