
Урок № 7 

Дата: 30.05.2022 

Тема:  Бісероплетіння як вид національного декоративно-ужиткового мистецтва України 

Мета: Охарактеризувати бісероплетіння як вид національного декоративно-ужиткового мистецтва 

України; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

На території сучасної України бісер був поширений ще за часів Київської Русі. 

Підтвердження цього знаходять як у письмових джерелах, так і в археологічних розкопках. 

Бісер і скляне намисто були відомі нашим предкам не тільки завдяки торгівлі з Візантією 

та країнами Близького Сходу. Різні прикраси, знайдені під час розкопок поховань IX—XII 

століть, свідчать про розвиток виробництва скла на Русі. Але найбільш значного поширення 

в Україні бісер набув у кінці XVIII — першій половині XIX століття. 

Із появою в XIX столітті промислових технологій виготовлення скляних виробів 

популярність бісеру значно поширилася. Бісерні прикраси цієї епохи, що збережені в 

музейних колекціях, свідчать про високий рівень розвитку технологій, а їх орнамент і 

палітра відображають регіональні художні особливості. До початку XX століття прикраси 

з бісеру стають важливою складовою національного костюма західних регіонів України, а 

також окремих сіл Східного Полісся й Середнього Подніпров’я. В ансамблі одягу вони 

виконують декоративну функцію, а також є ознакою віку й суспільного становища особи. 
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Тема:  Бісероплетіння як вид національного декоративно-ужиткового мистецтва України 

Мета: Охарактеризувати бісероплетіння як вид національного декоративно-ужиткового мистецтва 

України; розвивати аналітичне мислення, професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до 

професії. 

Хід уроку: 

        Серед українських прикрас із бісеру особливо слід виділити ґердани. Вони 

надзвичайно красиві та різноманітні за орнаментом та колористикою. Ґердан являє собою 

ткану нагрудну прикрасу у вигляді двох смужок бісеру, які спереду з’єднані медальйоном. 

Одягають ґердан через голову. Раніше цю прикрасу носили як жінки, так і чоловіки. 

Сьогодні ґердани є переважно жіночою прикрасою, але поступово відроджується традиція 

носіння ґерданів чоловіками. 

     Орнаменти на ґердані зазвичай узгоджували з вишивками певної місцевості на сорочках. 

Фонову частину стародавніх ґерданів на Косівщині робили з бісеру білого кольору. Білий 

колір вигідно підкреслював виразність окремих мотивів і елементів узору — хрестиків, кіл 

або ромбів. Схарактеризувати вироби Снятинського району можна поєднанням таких 

кольорів: зеленого, блакитного, білого і жовтого. Яскрава зелень у рослинному орнаменті 

притаманна Буковині. 

   Під час виготовлення ґерданів використовують різні кольори, добираючи їх відповідно до 

орнаменту та одягу, з яким планується носити прикрасу. 

   Із давніх-давен бісерні прикраси були оберегами. Вважали, що навіть «лихе око» 

насамперед зупиниться на яскравому ґердані. За традицією майстер не розпочинав роботу 

з бісером у поганому настрої, щоб не передати своїх турбот на чутливий до енергетики 

бісер, а через нього і на інших людей. 

Питання для самоперевірки: 

1.  Що таке бісероплетіння? 

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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