
Урок № 5 

Дата: 27.05.2022 

Тема:  Особливості українського декоративно-ужиткового мистецтва 

Мета: Охарактеризувати Особливості українського декоративно-ужиткового мистецтва; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

Українське декоративно-ужиткове мистецтво має яскраво виражений національний 

колорит. Воно відображає національні особливості: у різних предметах побуту відтворено 

життєвий уклад, історію, культуру і навіть економіку нашого народу. Українське народне 

декоративно-ужиткове мистецтво різноманітне й багатогранне. 

Кожен вид декоративно-ужиткового мистецтва тісно пов’язаний з історією, 

національними традиціями певних регіонів і свідчить про мистецьку обдарованість 

народних майстрів. Основними осередками художніх народних промислів в Україні є: 

Опішня (Полтавська область) — художня кераміка; Решетилівка (Полтавська область) — 

килимарство; Дігтярі (Чернігівська область) — килимарство, рушники, плахтові тканини; 

Петриківка (Дніпропетровська область) — петриківський розпис; Кролевець (Сумська 

область) — кролевецькі рушники; Бубнівка (Вінницька область) — центр традиційного 

гончарства; Клембівка (Вінницька область) — художня вишивка; Косів (Івано-Франківська 

область) — килими, художні вироби з дерева, кераміка, шкіра; Вижниця (Чернівецька 

область) — вироби з деревини, оздоблені різьбленням та випалюванням, та багато-багато 

інших. 

У нашій країні є чимало майстрів, які удостоєні звання «Народний художник 

України»: К. В. Білокур (декоративний живопис), Д. Ф. Головко (художня кераміка), М. О. 

Приймаченко (живопис), О. Ф. Наєнко (монументальне мистецтво, інкрустація соломкою), 

Л. С. Товстуха (килимарство), М. К. Тимченко (петриківський розпис). 

 

               
К. В. Білокур         Д. Ф. Головко           М. О. Приймаченко та її твори 

 

Урок № 6 

Дата: 27.05.2022 

Тема:  Особливості українського декоративно-ужиткового мистецтва 

Мета: Охарактеризувати Особливості українського декоративно-ужиткового мистецтва; розвивати 

аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

        Українське декоративно-ужиткове мистецтво має прадавнє коріння. Українські 

промисли існували ще за доби Київської Русі, про що свідчать історичні довідки й пам’ятки. 

Найдавнішими видами українського ужиткового мистецтва вважають різьблення по 

деревині, вишивання, гончарство, килимарство. 

    Про красу українського національного одягу сказано багато. Національний костюм 

українців надзвичайно колоритний. А різноманітні прикраси, як чоловічі, так і жіночі, були 

не тільки предметами гардероба, а й витворами народного мистецтва. Упродовж багатьох 

років прикраси змінювалися за формою, матеріалом, кольором, значенням. 



        Чоловічий одяг прикрашали зазвичай вишивкою: вишивали сорочки, пояси, жупани, 

головні убори і навіть чоботи. Традиційними жіночими українськими прикрасами є 

намиста, дукачі, салби, дукати, пацьорки, згради, ґердани та інші. Жінки одягали їх як на 

свята, так і в будні. Чим більше нагрудних прикрас було в жінки, тим заможнішою вона 

вважалася. 

Питання для самоперевірки: 

1.  Які майстри українського декоративно-ужиткового мистецтва вам відомі? 

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 

 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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