
Наука. Освіта. Молодь. Частина 2 

 

 - 118 - 

Моделювання у поєднанні з іншими методами навчання дає змогу 

озброювати учнів ґрунтовними знаннями, забезпечує високий науковий 

рівень і творчий характер їхньої підготовки. 
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ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ КОМПОЗИЦІЙНИх ПРИЙОМІВ 

ОДОБЛЕННЯ ПРЕДМЕТІВ КРУГЛОЇ ФОРМИ  

ПЕТРИКІВСЬКИМ РОЗПИСОМ 

 

Важливе місце у системі засобів формування національної свідомості 

студентів посідає народне мистецтво, яке унікальним чином інтегрує у собі 

побутові, мистецькі, педагогічні традиції. Своєрідним різновидом 

українського народного мистецтва є художній розпис, що якнайкраще 

підтверджує нерозривність становлення окремої людини і людства. Тому 

ця тема є актуальною для нас ,майбутніх вчителів. Аналіз педагогічних 

досліджень свідчить, що декоративному розпису відведено важливе місце 

у вихованні національної свідомості у сучасних вищих закладах[1,4].  

Однак сьогодні потребує уваги вивчення ефективності змісту і 

педагогічних засобів викладання декоративно-ужиткового мистецтва, 

теоретичне і методичне забезпечення цього процесу. 

Петриківський розпис – самобутня галузь українського мистецтва, 

один з видів українського народного малювання. Володіючи технікою 

петриківського розпису можна не лише копіювати твори відомих митців, 

таких як Т. Пата, П. Глущенко, Г. Самарська, Т. Вакуленко та інших, а й 
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самому створювати незвичайні композиції, користуючись його основними 

прийомами. 

Мета навчання  петриківського  розпису – долучити студентів до 

чарівного світу народного  мистецтва,  навчити  прийомів виконання   
декоративних елементів, основ  композиції  та кольорознавства;  збагатити 

уявлення дітей про симетрію, ритм, колорит; розвивати естетичний смак, 

спонукати до творчого  зростання  та  самовираження. Під  час  навчання 

петриківського розпису  студенти   набувають  знань, розширюють 

світогляд; у них формуються пізнавальні, емоційні, вольові психічні 

процеси, розвиваються операції логічного мислення – аналіз, синтез, 

порівняння, узагальнення, збагачується мова. Студенти засвоюють 

кольори, набувають уміння розташовувати елементи візерунка на площині 

й округлій  формі, що сприяє сенсорному розвитку[2,3].  

Джерелом матеріалу для петриківського розпису є навколишня 

природа та твори  майстрів петриківки. Характерною рисою 

петриківського розпису є те, що весь малюнок розпису, начебто 

розгорнутий на площині стіни, листа чи паперу декоративної тарілки, має 

поверхневе зображення. При цьому лінії стебел і галузок не перетинаються 

між собою, а багато елементів розпису (квіти, листи, ягоди і т.п.) мають 

силуетне зображення, що саме собою підкреслює декоративне зображення 

розпису.Фігури птахів, звірів, людей мають здебільшого контурне 

зображення. Тварин малюють у профіль, а квіти - в анфас. [4]Виконуючи 

петриківський розпис, пензлик тримають трьома пальцями 

перпендикулярно до поверхні, що розписується. Це забезпечує вільний 

мазок від себе, від тонкої лінії до стовщення, тобто, починаючи з кінчика 

пензлика і закінчуючи натиском на його основі. При виконанні розписів 

використовують палець, паличку та інші засоби[4]. 

Для колориту традиційного петриківського розпису характерне 

контрастне з’єднання основних і додаткових квітів спектра, причому п 

червоні і зелені фарби[1]. Нині петриківські майстри, що мають уже 

визначену художню професійну освіту, часто виконують свої композиції в 

теплій або холодній гамі. Цікаво відзначити, що пишуть вони від себе, а не 

до себе, як це роблять, наприклад, хохломскі майстри декоративного 

розпису.  

Одна з найстарших петриковских майстринь декоративного розпису 

– Тетяна Пата, її техніка надзвичайно різноманітна[5]. Художниця поєднує 

широкий соковитий мазок з легкими, переривчастими, вицарапує 

щіпочкою тоненькі прожилки в середині листочка, кистю з котячої вовни 

виписує її краєчки, лозинкою вибирає пелюстки квітів, пальцем обрисовує 

прозорі округлі ягоди[4,5].Ще з другої половини 1930-х років народні 

майстри з Петриківки починають розписувати олійними фарбами невеликі, 

різної форми коробочки з дерева, що використовувалися як пудрениці. 

Розпис робили безпосередньо  по дереву, без усякої ґрунтовки, і тому вони 
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були дуже неміцні. Після Великої Вітчизняної війни такі розписи 

відродилися в  новій техніці. 

Саме тому, можна зробити висновок: петриківський розпис 

відігравав велику роль в становленні українського декоративного 

мистецтва, відобразив естетичні уявлення і художню культуру народу.  

Ось чому досвід попередніх поколінь відіграє важливу роль в становленні 

сучасного декоративного мистецтва і є обов’язковим компонентом 

професійної підготовки майбутніх вчителів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА У 

ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Нині комп’ютерні технології стають потужним засобом навчання. Їх 

використання привчає учнів жити в інформаційному середовищі, формує 

інформаційну культуру. 

З огляду на сучасні реалії, вчитель повинен використовувати у 

навчальному процесі нові методи подачі інформації. А тим паче, що час не 

стоїть на місці, з’являються нові технології, дітям стає не цікаво 

працювати з застарілими засобами навчання. Їм набагато цікавіше буде 

засвоювати матеріал, коли вчитель розуміється на новітніх технологіях, 

показує певні презентації, відео та, звичайно, пояснює матеріал у формі 

гри, так як це дуже важливо у їхньому віці. 

Природознавство, як навчальний предмет, має інтегрований 

характер, оскільки його зміст утворює система уявлень і понять, 


