
27 січня 2021 року в рамках методичного тижня викладачів 

загальнотехнічних та спеціальних дисциплін  відбулася науково-практична 

конференція «ДО ВИТОКІВ РЕМЕСЕЛ РІДНОГО КРАЮ», в якій взяли 

участь викладачі, вихователі гуртожитку та студенти коледжу. 

Мета конференції: проаналізувати значення та вплив народного 

мистецтва на естетичне і патріотичне виховання молоді, презентувати 

дослідження студентів з українських народних ремесл, залучення талановитої 

молоді до науково-дослідницької роботи.  

Народне мистецтво – це вираження душі народу, генофонд його 

культури. Це невичерпне джерело для професійного мистецтва, що 

відображається в його стилістичних ознаках національної художньої мови. 

Народне мистецтво як і національна мова є одним із умов існування 

народу. А значний інтерес до фольклору, національних мотивів у різних видах 

мистецтва – це найхарактерніша риса сьогодення. 

 

Народне декоративне мистецтво має багатовікову історію. Упродовж 

століть сотні тисяч майстрів створювали речі, необхідні людям у побуті, 

зберігаючи народні традиції, матеріалізуючи естетичний і моральний ідеал 

українського народу.  

Народні промисли, ремесла – це чудова сторінка національної культури. 

У художніх виробах, різноманітних за формою, орнаментальними мотивами, 

колоритом, назвами, технікою виготовлення, розкривається неповторний 

талант українського народу, його потяг до прекрасного. 



Найдавніші та найзахоплюючі українські ремесла стали об’єктом 

дослідження студентів нашого коледжу. 

Зі вступним словом  на конференції виступив Добрянський В.В., 

викладач загальнотехнічних та спеціальних дисциплін. 

У роботі конференції взяли участь 9 студентів ІІ - ІV курсів, які 

презентували результати своїх пошуків. Тематичні напрямки роботи: 

1. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ 

ЦІННОСТЕЙ ВИХОВАНЦІВ Виступили: Орел Г.В та Луцькова О.Ю. 

(вихователі гуртожитку), Мамич Яна  та Кононученко Анастасія (123 група). 

2. ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ РЕМЕСЕЛ. 

Технології лозоплетіння як 

одному з найдавніших ремесл був 

присвячений виступ студента 241 

групи Михалкова Сергія (науковий 

керівник Невмержицький О.П.).  

Виготовлення господарсько-

побутових та художніх виробів з різноманітної еластичної сировини виникло 

так як і кераміка, раніше, ніж обробка деревини, металу, що вимагали 

відповідних знарядь виробництва. Сліди лозоплетіння знайдені археологами 

ще в неоліті. 

Про особливості в’язання гачком як одного з видів рукоділля, історію 

виникнення та розвиток способів плетення розповіла Золотунець Вікторія, 

студентка 132 групи (науковий керівник Гордійчук О.М.).   

 



Хом’якова Катерина, студентка  143 групи (науковий керівник Алєксєєв 

А.О.). представила своє дослідження на тему: «Дивовижний світ витинанки». 

Адже, витина́нки (від укр. слова - «витинати» - «вирізувати») — вид 

давнього слов'янського, зокрема українського народного декоративного 

мистецтва, що включає сюжетні та орнаментальні прикраси житла — ажурні, 

силуетні тощо. 

Писанкарство – це один з видів народного розпису, у якому наші 

пращури втілювали свої 

прагнення, віру. Саме, 

писанкарство, його традиції  

стали предметом дослідження 

студентки 142 групи  Мельник 

Вікторії (науковий керівник Литвинчук О.М.). Адже, писанка – це символ 

весни, сонця, повернення природи до життя.  

Українська вишивка — це ще один із видів народного декоративного 

мистецтва українців; орнаментальне або сюжетне зображення на тканині,  

шкірі, виконане різними швами; один із найпоширеніших видів оздоблення на 

предметах одягу, в основному на жіночих і чоловічих сорочках, рушниках 

тощо. 

Про історію та особливості  української вишивки розповіла Ярмоленко 

Лідія, студентка  133 групи (науковий керівник Красовська Л.В.). 



Токарною обробкою або точінням називається спосіб отримання деталей 

циліндричної форми різанням. Різноманітні художні вироби та вироби 

повсякденного вжитку (наприклад, тарілки, вази, таці тощо) можна 

виготовити за допомогою точіння. 

Про технологічну послідовність токарної обробки деревини розповів  

Курильчук Павло, студент 241 групи (науковий керівник Добрянський В.В.).   

Темою виступу Захарчук Ольги, студентка 143 групи (науковий 

керівник Литвинчук О.М.) стало минуле і сьогодення народної іграшки.  

На сучасному етапі народне декоративне мистецтво разом із народною 

піснею та чистим українським словом – джерела збагачення нашої 

національної культури. Змінюються часи, епохи та незмінним залишається 

єдине – прагнення людини до прекрасного. Щаслива та людина, яка вміє 

творити прекрасне своїми руками, сприяє вихованню творчих здібностей 

вихованців, розумінню самобутньої народної спадщини. 

 


