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І.Вступ.Визначення здібностей
Будь-яка діяльність складна і багатогранна. Вона висуває різні вимоги
до психічних і фізичних сил людини. Якщо наявна система властивостей
особистості відповідає цим вимогам, то людина здатна успішно і на високому
рівні здійснювати діяльність. Якщо такої відповідності немає, то в дитини
виявляється нездібність до даного виду діяльності. Ось чому здібність не
можна звести до однієї якої-небудь властивості (гарне відчуття пропорції,
музичний слух і т.п.). Вона завжди синтез властивостей людської особистості.
Таким чином, здібність можна визначити як синтез властивостей людської
особистості, що відповідає вимогам діяльності і забезпечує високих
досягнень у ній.
Спостерігаючи за школярами, ми не без підстави вважаємо, що одні
учні більш здібні до навчання, інші менш здібні. Буває так, що учень здібний
до математики, але погано виражає свої думки в усній і письмовій мові чи
виявляє здібності до гуманітарних наук, але йому важко даються математика,
фізика, вивчення техніки, буває так, що не виявляє особливих здібностей до
навчання, але знаходить себе у творчих роботах з декоративно- прикладного
мистецтва.
Здібностями називаються такі психічні якості, завдяки яким людина
порівняно легко здобуває знання, уміння і навички й успішно займається
якою-небудь діяльністю. Здібності не зводяться до знань, умінь і навичок,
хоча виявляються і розвиваються на їх основі. Тому треба бути дуже
обережними і тактовними у визначенні здібностей учнів, щоб не прийняти
слабке знання дитини за відсутність у неї здібностей. Подібні помилки іноді
відбувалися навіть у відношенні майбутніх великих учених, що з якихось
причин погано училися в школі. По цій же причині робляться неправомірні
висновки про здібності тільки на підставі деяких властивостей, що доводять
не низькі здібності, а недолік знань. На відміну від характеру всіх інших
властивостей особистості, здібність — це якість особистості, яка існує тільки
щодо тієї чи іншої, але обов'язково визначеної діяльності.
Стосовно навичок, уміннь і знань здібності людини виступають як деяка
можливість. Подібно тому, як кинуте в ґрунт зерно є лише можливістю
стосовно колосся, що може вирости з цього зерна, але лише за умови, що
структура, склад і вологість ґрунту, погода і т.д. виявляться сприятливими,
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здібності людини є лише можливістю для набуття знань і вмінь. А будуть чи
не будуть набуті ці знання й уміння, чи перетвориться можливість у дійсність,
залежить від безлічі умов. У число умов входить, наприклад, такі фактори: чи
будуть оточуючі люди (у родині, школі, трудовому колективі) зацікавлені в
тому, щоб людина опанувала цими знаннями й уміннями; як її будуть
навчати, як буде організована трудова діяльність, у якій ці уміння і навички
знадобляться і закріпляться, і т.д.
Здібності — це можливість, а необхідний рівень майстерності в тій чи
іншій справі — це дійсність. Музичні здібності, що виявилися в дитини, ні в
якій мірі не є гарантією того, що дитина буде музикантом. Для того щоб це
відбулося, необхідно спеціальне навчання, наполегливість і багатьох інших
умов, без яких здібності можуть стихнути, так і не розвинувшись. Здібності
виявляються тільки в діяльності, і при тому тільки в такій діяльності, що не
може здійснюватися без наявності цих здібностей. Не можна говорити про
здібності людини до малювання, якщо її не намагалися навчати малювати,
якщо вона не набула ніяких навичок, необхідних для образотворчої
діяльності. Тільки в процесі спеціального навчання вишиванню,в’язанню,
іншим видам рукоділля може з'ясуватися, чи є в учня здібності. Це виявиться
в тому, наскільки швидко і легко він засвоює прийоми роботи, колірні
відносини, вчиться бачити прекрасне в навколишньому світі.

ІІ. Робота з обдарованими дітьми
Проблема виховання обдарованої дитини існує стільки, скільки існує
сама педагогіка. Тему виховання обдарованої дитини розробляли всі
педагоги і психологи різних часів. Природні нахили яскраво виявляються в
іграх дітей, відомо, що Т.Шевченко змалку любив ліпити з глини, малювати,
пізніше – списувати вірші у саморобні, оздоблені візерунками книжечки.
Можна замітити, що коли звичайній дитині запропонувати під час гри якусь
іншу гру, то вона легко згодиться і забуде через декілька хвилин попередню
гру. Обдарована дитина завжди впевнена, що робить важливу справу,
схильна займатись нею регулярно, не дозволяє псувати наслідки своєї праці.
В талановитої дитини відразу помітні тонка спостережливість,
зосередженість, посидючість, вміння наполегливо переслідувати поставлену
мету, самостійність, незалежність у діяльності. Обдаровані діти, як правило
мимоволі привертають до себе увагу.
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Хист реалізується лише за умови вміння індивіда трудитись. Слід
зауважити, що якості обдарованості неможливо сформувати тільки шляхом
зовнішнього впливу, тому виховання потрібно будувати так, щоб спонукати
дитину до самовиховання. Відповідно, мистецтво виховання – мистецтво
пробудження у вихованця його власних сил. Необхідно дитині давати не
тільки свободу самодіяльності, а й можливість у певних межах обговорювати
з дорослими свої наміри. Ознайомлення з різноманітною діяльністю, глибокі
й помірно численні враження допомагають інтенсивному розвиткові
природних завдатків людини. Потрібні для творчості фарби, звуки, руки
обдаровані діти знаходять у спілкуванні із природою. Природа ж пробуджує
мислення, уяву фантазію. Проте творча думка, творча уява розвивається
також під впливом літератури. Відомо, що видатні вчені були змалку схильні
до читання наукових книжок. А майбутні поети – 9 літня А. Ахматова, М.
Цвєтаєва, Л. Українка зачитувались серйозними (“дорослими”) творами.
Обдарована дитина, як правило, сама заявляє про себе, ускладнюючи
життя консервативних дорослих. В ідеалі ж, кожна розумово повноцінна
дитина по-своєму талановита, і вихователь повинен проникнути у внутрішній
світ кожного вихованця. Недоцільно підганяти всіх дітей під одну мірку. Це
призводить до духовного рабства. На думку Г. Песталоцці, навіть однакова
любов до дітей не має заступати індивідуальностей. Тому система
орієнтована на виховання обдарованої дитини має позитивно впливати на
пробудження і розвиток природних задатків кожної дитини.
Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, державі, є її
гордістю. Тому перед суспільством, державою, школою і сім'єю постає
проблема навчання і виховання таких дітей. Одним з важливих напрямів
діяльності вчителя в загальноосвітній школі є його робота з учнями, які мають
особливі здібності. Вони характеризуються порівняно високим розвитком
мислення, довготривалим запам'ятовуванням навчального матеріалу,
добрими навичками самоконтролю в навчальній діяльності, великою
працездатністю та ін. їм притаманна неординарність, свобода
висловлювання думки, багатство уяви, чіткість різних видів пам'яті, швидкість
реакції, вміння піддавати сумніву й науковому осмисленню певні явища,
стереотипи, догми. Це створює сприятливі морально-психологічні умови для
активної навчальної діяльності та збільшення її обсягу й інтенсивності з тим,
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щоб навчальне навантаження сприяло розвитку навчальних можливостей
учнів, а не стримувало цей процес через недостатню їх завантаженість.
Існує кілька типів індивідуальної обдарованості: раціональномислительний — необхідний ученим, політикам, економістам; образнохудожній — дизайнерам, конструкторам, художникам, письменникам;
раціонально-образний — історикам, філософам, учителям; емоційнопочуттєвий — режисерам, літераторам. Щодо обдарованих учнів особливу
увагу слід звернути на такі моменти: повне задоволення запитів
найпідготовленіших дітей у поглибленому вивченні предметів ,створення
умов для задоволення їх різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для
розвитку здібностей, забезпечення можливостей для широкого вияву
елементів творчості в навчальній і позашкільній роботі; залучення їх до
надання допомоги своїм однокласникам у навчанні, в розвитку навчальних
можливостей; запобігання розвитку в них переоцінки своїх можливостей,
лінощів через систематичну недовантаженість.
Форми роботи з цією категорією учнів — групові та індивідуальні
заняття на уроках і в позаурочний час, факультативи, гуртки. У методах
навчання цих учнів мають превалювати самостійна робота, частковопошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь та навичок.
Контроль за їх навчанням спрямовується на стимулювання поглибленого
вивчення навчального матеріалу, його систематизацію, класифікацію,
перенесення знань у нові ситуації, виявлення і розвиток творчих елементів у
їх навчанні. Домашні завдання для таких учнів повинні бути творчими.
Названі моменти в навчальних заняттях доповнюють системою
позакласної та позашкільної роботи (виконання учнем позанавчальних
завдань, відвідування занять гуртка або участь у масових тематичних заходах:
вечорах, оглядах-конкурсах художньої, технічної та інших видів творчості, та
ін.). Індивідуальні форми позакласної роботи передбачають виконання
школярами різноманітних завдань, участь в олімпіадах. Що важливо,
вивчаючи та розвиваючи інтереси і нахили учнів, вчителі допомагають їм
обрати профіль позашкільних занять, а часто і майбутню професійну
діяльність.У роботі з цією категорією учнів вчителі,не тільки створюють
сприятливі умови для їх розвитку на уроках і в позаурочній діяльності, а й
психологічно готують до наполегливої праці.
6

ІІІ. Розвиток здібностей обдарованих дітей
під час гурткової роботи.
Надзвичайно ефективною і доцільною, на мою думку, для виховання і
розвитку здібностей обдарованих дітей є гурткова робота. Так як вчитель, під
час планування навчальної програми має широкий вибір напрямків
діяльності, при потребі може створювати авторські навчальні програми, що
дає змогу диференційованого і особистісно-орієнтованого підходу до
навчання учнів. Для розвитку у дітей образно-художнього типу обдарованості
слід підбирати напрямки діяльності такі як декоративно-прикладне
мистецтво, зокрема: вишивка, в’язання, бісероплетіння, витинанки і т. п.
В учнів середньої ланки школи я ефективно використовую заняття по
авторській програмі «Декоративно-прикладне мистецтво витинанки». Зміст
програми передбачає ознайомлення учнів з одним із найдавніших видів
декоративно-прикладного мистецтва – витинанками. Українські народні
витинанки – яскравий своєрідний вид народної декоративної творчості, що
має глибокі і багаті традиції. Їм притаманне силуетне узагальнення
зображення, чіткий візерунок, дзеркальна симетрія, логічна відповідність між
матеріалом і формою. Вирізання приносить велику користь, воно розвиває
окомір, дає поняття про симетрію рисунка, навичку ритмічної роботи.
Привчає до старанності та працелюбності, розвиває художній смак. Вирізання
з кольорового паперу сприяє вмінню використовувати співвідношення
кольорів. Вивчення технології витинанок передбачається через проектнотехнологічну діяльність. Як результат роботи за програмою учні мають
виконати проект.
Мета роботи гуртка – залучення учнів до духовної культури через
ознайомлення з історичними аспектами і розвитком мистецтва витинанки.
Для досягнення поставленої мети обрані такі завдання:
- Формування художнього смаку учнів;
- Розуміння особливостей мистецтва витинанки як окремого виду
декоративно-ужиткового мистецтва;
- Осмислення місця витинанки у декоративно-ужитковому мистецтві. В
результаті учні мають зрозуміти:
- Значення давніх коренів народного мистецтва;
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- Місце і роль витинанки в декоративно-ужитковому мистецтві
українців у різні часи;
Учні мають засвоїти:
- Технологію проектування та виготовлення витинанки.
- Розуміти символіку витинанок регіонів України;

ІV. Декоративно-прикладне мистецтво витинанки
як засіб розвитку творчої особистості учня.

4.1.Історія виникнення та розвитку витинанки.
Витинанки – орнаментальні й фігурні прикраси житла, ажурно витяті
ножицями, вирізані ножем з білого або кольорового паперу.
Археологічні дослідження засвідчують ажурні візерунки зі шкіри, хутра,
повсті в кочових народів V ст. до н.е. Серед знайдених у розкопках
Пазирикських курганів (Алтай) речей – великий повстяний килим, виконаний
технікою вирізування і аплікації, а також різноманітні предмети кінського
спорядження, оздоблені ажурними і силуетними шкіряними прикрасами.
Ажурні візерунки зі шкіри і тканини ,як прикраси одягу, побутували в
минулому на всій території України. Вони набули масового поширення у
гуцулів і лемків. На плечах і передніх полах гуцульських кожухів та кептарів з
сап’янових витинанок укладали візерунки різних форм. Лаконічно витятими
аплікаціями із сап’яну і тканини прикрашали святковий одяг у центральних та
східних областях України.
Порівняльний аналіз шкіряних і паперових витинанок дає змогу
виявити аналогії у техніці виконання і в орнаментальному ладі традиційних
мотивів. Мабуть, шкіряні витинанки були своєрідними попередниками
паперових прикрас як з технічного боку, так і в художньо-образному плані.
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Перші паперові прикраси, які можна вважати своєрідними аналогами
традиційних витинанок на Україні, виникли у Китаї у зв’язку з винаходом і
розповсюдженням там паперу. Напередодні свята весни жінки наклеювали
на вікна своїх будинків графічно чіткі паперові „чуанхуан” (віконні візерунки),
які виготовляли заздалегідь, узимку. Це були переважно одноколірні
зображення божеств, духів, героїв народних легенд, драконів, фініксів, квітів,
винограду, метеликів, риб і тому подібне. Їх витинали ножицями і
маленькими ножичками.
Завдяки високим художнім якостям, вражаючій філігранності та
простоті виготовлення „чуанхуан” стали відомі сусіднім народам. Крім чисто
декоративних функцій, такі прикраси служили майстрам трафаретами для
нанесення відбитків на дерев’яні вироби і тканини.
У ХІІІ столітті паперові прикраси з’явилися в Персії, а в ХVстолітті, через,
Туреччину потрапили до Європи; спочатку у Венецію, а далі в Угорщину.
Наприкінці ХVІІІ-ХІХ століть вони поширились у Франції, Португалії, Данії,
Голландії, Швеції, Швейцарії, Польщі, Словаччині, Литві, Росії, Білорусії та ін.
Своєрідним прототипом українських витинанок можна вважати
невеличкі шматочки білого паперу з ажурно витятими краями, що служили
підкладкою і оздобою для канцелярських печаток середини ХVІ століття. Ці
підкладки під печатки, так звані кустодії, оздоблювали і оберігали печатки
від пошкодження. Оскільки краї паперових кустодіїв на кілька сантиметрів
виходили за межі печаток, утворюючи поле, їм надавали ножицями різної
форми: ромба, квадрата, розетки, зірки, квітки, тощо. Витинали ажурно лише
поле, центр залишався недоторканим – для відбитку печатки. Авторами
кустодіїв були писарі сотенних, полкових і Генеральної канцелярії
Запорізького війська, міських магістрів, тощо.
У середині ХІХ століття в українських селах з’явилися народні паперові
прикраси, якими селяни оздоблювали хати. Але певна подібність
канцелярських та народних прикрас ґрунтується не на механічному
перенесенні мотивів та орнаментів, а на художньо-образній основі, що
сформувалися незалежно. Різниця існувала між їхнім призначенням –
народні оздоблювали стіни сільської хати, були поліхромними і значних
розмірів, а одноколірні – канцелярські кустодії, співрозмірно поєднувалися з
печатками та документами.
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Перша згадка про оздоблення витинанками дійшла до нас з першої
половини ХІХ століття. Квітка-Основ’яненко в повісті „Щира любов” описав
хатні прикраси на Харківщині: „ Усі позаквітчувані були всякими квітами коли
улітку – то справжніми, на зиму – то зробленими із шпалерів; а перед
образами висіли на шовковинах голуби, зроблені теж із шпалерів.” Ще одна
згадка про „голубів” є в повісті „ от тобі і скарб”: „Мати заставила дочокдівчат ( ... ) голубів, що наробили за піст із шпалерів, попричіплювати до
стелі.”
Оздоблення з паперу дешеве, просте у виготовленні, можна часто
змінювати. Найбільше виготовляли витинанки перед святами та навесні,
поновлюючи хату після побілки. Тому ажурні прикраси „жили” переважно
один рік. Лише інколи життя було довше: відбувши рік у світлині, витинанки
мандрували по хатині до ганку, коридору.
Нинішні витинанки-сніжинки – то відголосок зірочок – символів
віфлеємської зірки, вісниці Різдва. Їх чіпляли на вікна, засвідчуючи готовність
до святкування і радість Різдва Христового. Крім вікон , ними прикрашали
дідуха. Зазвичай більшість різдвяних прикрас робили білими. Щоб вирізати
сніжинку, потрібно скласти аркуш навпіл, ще і ще раз повторити це, а вже із
складеного увосьмеро – вирізувати. (мал. №1.)
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Мал.1

Одну з дванадцяти традиційних страв Свят-вечора кутю – прикрашали
за допомогою витинанки. Для цього робили паперовий трафарет із прорізом
у вигляді хреста, прикривали ним миску зі стравою – і щедро посипали через
проріз маком чи цукром. Знімали витинанку – і на куті залишався хрест.
Перед Свят-вечором, склавши аркуш паперу увосьмеро, вирізали ще
малі чорні хрестики. Їх наклеювали на бічну поверхню товстих поминальних
свічок, що ставилися біля куті. Тоді ж на шибку наклеювали велику чорну
витинанку-сніжинку та витинанку у вигляді двох ангелів під хрестом – для неї
аркуш складали удвоє . Це символізувало запрошення померлих родичів на
вечерю. Цікаво, що така сама витинанка з ангелами, але вже біла,
виготовлялась до Водохреща.
Раніше на Різдво мало не в кожній родині вирізували вертеп: Йосипа,
Діву Марію, ясельця, корівку, телятко, сіно, пастухів. Їх наклеювали просто на
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скло або ж робили подвійними, складаючи аркуш навпіл, щоб фігурки могли
стояти. Неодмінна прикраса передріздвяної оселі - це ангели. Ангелів
вирізували з паперу, складеного навпіл, потім оздоблювали візерунками їхні
крила, складаючи їх довільно „гармошкою” . Ці прикраси приклеювали до
шибки, вішали за ниточку, або поєднували, нанизуючи в ряд.

Мал.2

На Великдень до стелі чіпляли паперових птахів з ажурно витятими
крилами. Буденна оздоба – хатні полиці оздоблені стрічковими витинанками,
витяті рамочки до картинок, пізніше -- фотографій, картинки-витинанки
(дерева, квіти, тварини).
Кожний різновид ажурних паперових прикрас у різних регіонах і навіть
осередках називали по-своєму: стригунці, зірочки, хрестики, козаки то що. На
Подніпров’ї та Слобожанщині найуживаніша назва – квіти. Найдавніші
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українські витинанки, що дійшли до нашого часу, походять з Прикарпаття і
Західного Поділля. Наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття мистецтво
витинанок було масовим захопленням у білоруських, словацьких, польських,
литовських і українських селах. У двадцятих роках ажурні візерунки з паперу
виготовляли у початкових і середніх школах, різноманітних творчих гуртках
для дівчат і жінок. Під впливом міської культури виник особливий вид
витинанок – своєрідне наслідування технік виготовлення тканин з
мереживом, вишивкою. На Подніпров’ї це була паперова ажурна лиштва, яку
розміщували на поличках, над віконцями хат.
На Поділлі та Прикарпатті аналогічні паперові прикраси називали
фіранками. Згодом виникає похідна модифікація – витяті паперові рушники,
рамочки, серветки.
Новий етап у розвитку настінних паперових прикрас почався у 50 – 60
роках двадцятого століття. Хоч у цей час мальований і паперовий декор
поступається декоративним тканинам, вишивкам, картинам то що, але
настінне малювання і витинанки не зникають як вид народної творчості.
І нині народні майстри займаються витинанками. Один із них – Сергій
Танадайчук. Проживає на Житомирщині в селі Маркуші Бердичівського
району. Працює художником оформлювачем, його роботи неодноразово
можна було бачити на виставках народної творчості.
Витинанка заслуговує на те, щоб нині відродити її та традиції пов’язані з
нею. Якщо ми дамо витинанці друге життя, наші свята перестануть бути
схожими одне на одне, набудуть нині втраченого ними характерного змісту,
подарують нам радість та зацікавлення, які несе сам процес витинання. У
сім’ї спільне захоплення зблизить батьків та дітей, розвине художній смак,
фантазію, почуття ритму, краси, симетрії та рівноваги зображення і фону,
сприятиме вихованню почуття прекрасного.
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4.2.Технологія виготовлення витинанок.

Основним матеріалом для виготовлення витинанок є тонкий білий,
чорний, або різноколірний папір. Для наклеювання витинанок
використовують клеї та клейстери: ПВА, КМЦ або крохмальний клейстер і
клеючі олівці. Інструмент підбирають в залежності від техніки виконання
витинанок. Найбільш поширена техніка – вирізання ножицями, ножем,
штемпелем. А також існує давня техніка відщипування (від складеного
аркуша відщипують пальцями малесенькі шматочки, формуючи певне
зображення. Досить хороший ефект дає поєднання витинанок з аплікацією та
розписом.
При виготовленні витинанки папір складають у кілька разів –
утворюється складка. Зігнуті місця відповідають осям симетрії. Потім на
згорнутій частині наносять 1/4, 1/8, 1/16 частину малюнка, і вирізують по
нанесених лініях. Зробивши надрізи ножицями по головній складці,
отримують орнаментальний мотив, який повторюється на всіх інших складках
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паперу. Під час вирізання наскрізних отворів рисунка гострі кінці ножиць
вставляють у середину частини рисунка, що викидається, і спрямовують до
кута, якщо він є в рисунку, або до лінії, по якій потрібно вирізати отвір.
Вирізані речі, при бажанні, можна наклеїти на будь-яке кольорове тло,
враховуючи при цьому правила співвідношення кольорів.

Мал.3
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Інструкційна картка

Виготовлення витинанки „ Дерево із жар-птицями”(мал3)
Обладнання: кольоровий та білий папір, олівець, ножиці, клей.

№
з/п

1.

Порядок виконання

Графічне
зображення

Підібрати кольоровий папір для
витинанки враховуючи колір основи,
відповідно до задуманої композиції.
Витинанка має одну вісь симетрії,
отже, аркуш паперу скласти навпіл.

2.
3.

На одній із зовнішніх сторін
складеного паперу нанести олівцем ½
частину малюнка.

4.

Вирізати витинанку по контурних лініях
малюнка та розгорнути.

5.

Нанести на витинанку клей.

6.

Наклеїти витинанку на основу,
розпочинаючи від осі симетрії до
країв.

7.

Готову витинанку оформити у рамочку
для виставки.

4.3.Види та класифікація витинанок
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Всі витинанки можна поділити на три великі групи:
- одинарні, ажурно-декоративні;
- складні, сюжетно-декоративні;
- комбіновані.
Одинарними називають витинанки, виготовлені з одного аркуша
паперу.
Вони, в переважній більшості, відзначаються узагальненістю орнаментальних
мотивів, високою декоративністю форм. Переважна більшість з них має
рапортну будову, отриману на основі симетрії та ритму. При виготовленні
таких витинанок папір складали у декілька разів – утворювалася складка.
Зігнуті місця відповідали осям дзеркальної симетрії. Зробивши декілька
надрізів ножицями по головній складці, отримують орнаментальний мотив,
який повторюється на всіх інших складках паперу. Одинарні витинанки в
переважній більшості ажурні.
До одинарних витинанок належать:
 стрічки – одинарні лиштви ( Поділля, Подніпров’я), аплікаційні стрічки
„низінє” (Покуття), одинарні рушники і рамочки (Лемківщина);
 Фіранки – ускладнений варіант одинарних стрічкових витинанок.
Великі розміри фіранок давали широке поле для орнаментування і
комбінування технік;
 Розетки – група ажурних витинанок, складається із розет, зірок,
ромбиків, квадратиків .
Складні, сюжетно-декоративні витинанки переважно будуються
відносно вертикальної осі симетрії. Прямокутник паперу складають
навпіл по довжині чи ширині , сюжет малюнка виконують на одній з
половинок. Легенько намічають контури листочків, квітів, птахів чи тварин
і витинають. Порівняно з орнаментальними смужками чи серветками, де
композиція обмежена певною формою (прямокутник, квадрат, круг),
сюжетно-декоративні витинанки мають значно ширші виражальні
можливості. Це можуть бути:
 Дерева – настінні прикраси дзеркальної симетрії: дерево роду, дерево
з птахами, гілка, букет, вазон.
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 Фігурки – група силуетних творів, витятих за контуром (фігурки людей,
тварин, птахів).
 Іграшки – своєрідні ілюстрації для дітей на теми народних казок,
байок, оповідань.
 Сонечка – утворюються із чотирьох – восьми різноколірних кружалець,
щораз меншого діаметру, наліплених один на одного.
 Виставкові витинанки – фігурні заставки,
витинанки- плакати,
витинанки -ілюстрації до книжок, вітальні листівки, екслібриси.
Складні витинанки (аплікаційні) завжди поліхромні, оскільки, на
противагу одинарним, їх виготовляють із декількох аркушів
різнокольорового паперу. За технікою виготовлення і способом подачі
зображення вони поділяються на накладні і складені. В основі кожної
накладної витинанки лежить одинарна, а зверху на основний колір
витинанки наклеюють елементи іншого кольору.
Складені витинанки – це великомасштабні твори ,зображення яких
утворені з окремих елементів, гармонійно поєднаних між собою, та
складають єдине ціле. Порівняно з технікою накладання, де маленькі
частинки накладаються „гіркою” одна на одну, техніка складених
витинанок зводиться до розташування окремих елементів та мотивів
композиції на площині – аркуші паперу. Такий метод створює можливості
кращого варіанта симетричної композиції.

4.4.Місце курсу „Витинанки” в програмі
загальноосвітньої школи.
Українські народні витинанки – яскравий своєрідний вид народної
декоративної творчості, що має глибокі і багаті традиції. Їм притаманне
силуетне узагальнення зображення, чіткий візерунок, дзеркальна симетрія,
лаконізм форми, обмеженість деталей, спокійний, рухомий ритми,
відсутність натуралізму, логічна відповідність між формою, матеріалом і
формою, матеріалом і технікою виготовлення.
Вирізання приносить велику користь, воно розвиває окомір, дає поняття
про симетрію рисунка, навичку ритмічної роботи. Привчає до старанності та
працелюбності, розвиває художній смак. Вирізання з кольорового паперу
сприяє вмінню використовувати співвідношення кольорів.
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Курс „ Витинанки” доцільно вивчати як варіативний модуль у 5-6 класах,
або використовувати як частину програми у роботі гуртка декоративноприкладного мистецтва. Для його вивчення відводиться 16 годин .
Початківці розпочинають з вирізання за шаблоном. Для цього треба взяти
бажаний малюнок, обвести і вирізати. Але значно цікавіше вирізати за
власним задумом, що і роблять учні, опанувавши техніку. Саме таке
вирізання найбільшою мірою розвиває творчі здібності, просторову уяву,
художній смак, фантазію.

4.5.Календарно-тематичне планування до програми
„ Витинанки”.

№з/п
1

Тема заняття

Практична робота

Вступ. Перше знайомство з
витинанкою.
Історія виникнення мистецтва
витинанки. Знайомство з розмаїттям
видів і груп витинанок.

Виготовлення сніжинок
за зразком.

3

Витинанка – зимова прикраса.
Технологія виконання найпростіших
розетових витинанок.

Виготовлення сніжинок
за власним задумом.

4

Технологія виконання одинарної
витинанки.

Виготовлення витинанки
за шаблоном,
оформлення листівки.

5

Технологія виконання багатоколірної
накладної витинанки.

Виконання складної
витинанки .

2
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6

Українське народне житло, його
інтер’єр та декоративно-художнє
оздоблення. Місце декоративно
прикладного мистецтва витинанки в
його оздобленні

Виконання витинанки у
виставочному варіанті.

7

Технологія виконання настінних
прикрас. Композиція витинанки у
смузі , квадраті, крузі.

Виготовлення витинанки
у квадраті, крузі.

8

Сюжетно-декоративна композиція
витинанок. Технологія виконання
складної витинанки.

Виконання сюжетної
витинанки у
виставочному варіанті.

9-15

Проектування і виготовлення виробу.
Визначення завдань. Пошук
інформації, її аналіз. Розробка ескізу,
виготовлення виробу.

Творча робота.
Виконання витинанки за
власним задумом.
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Презентація виготовлених виробів.

Презентація.

4.6. Особливості методики викладання курсу
„Витинанки”.
На початку вивчення розділу доцільно застосувати екскурс в історію
розвитку та виникнення витинанки, показати глибоке історичне коріння
цього виду декоративно-прикладного мистецтва. При цьому
використовую метод лекції, бесіди, ілюструю розповідь різноманітними
типами витинанки, що притаманні різним регіонам України. Намагаюся
вияснити в учнів, чи не зустрічали вони у домашньому побуті (у бабусиних
скринях) витинанок, що збереглися з минулих років. Таким чином
проводиться науково-дослідницька робота, виявляються давно забуті
витвори вити нанкового мистецтва. Завдяки цьому
проявляється
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необмежений інтерес учнів до оволодіння прийомами виготовлення
витинанок.
Відразу ж постає проблема диференціації складності завдань, яка не
повинна проводитись за рахунок послаблення художньої цінності та
естетичності виробу. Для цієї мети бажано розробити ряд картоктрафаретів витинанок, які учні використають як шаблон на першому етапі
навчання. Як приклад наведено витинанку для виконання за шаблоном
на початковому етапі навчання.

Далі, на основі аналізу готових витинанок різних родів та груп учні
складають витинанки за власним задумом. Тут неможливо перебільшити
роль вчителя у допомозі учням вірно вибрати, правильно розробити
малюнок витинанки, витримати стилістику, єдність композиції та кольору. У
процесі розробки малюнка витинанки в учнів, особливо 5 класів, виникає
трудність уявити витинанку у розгорнутому вигляді. На допомогу я пропоную
використати метод „дзеркальце” (коли на вісь симетрії витинанки
підставляється прямокутне дзеркальце, яке дає можливість побачити другу,
симетричну частину витинанки до вирізування).
На початку роботи є обов’язковий інструктаж з правил безпеки та
організації робочого місця, на якому слід загострити увагу учнів на
доцільних методах згинання паперу, на правильних прийомах
користування ножицями, штампиками.
Не менш важливим етапом при виготовленні витинанок, які призначені
для експозиції на виставках, для оформлення листівок, є наклеювання
витинанки на основу.
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По закінченні роботи є важливим процес самоконтролю учнів за якістю
виконаних робіт. Учні дають аналіз роботі, як своїй, так і роботі товариша,
дають пропозиції по удосконалення композицій, по підбору кольору.
Бажаною є також шкільна виставка, де експонуються роботи учнів, що дає
змогу популяризувати мистецтво витинанки серед учнів школи.

4.7.Творча, виховна, розвиваюча та навчаюча функції
курсу.
На мою думку, виготовлення витинанок має неабияку роль в розвитку
творчої особистості учня. Діти виконують композиції з власними, створеними
в їх уяві гілками, квітами, тваринами. Крім того, зображуючи на складеному
папері частину малюнка, потрібно уявляти цілий, ще й у такому вигляді, який
буде після вирізування. Ця робота значною мірою розвиває просторову уяву.
Вивчаючи техніку витинанки дитина заглиблюється в історію свого народу, в
історію його культури та мистецтва, вона має змогу самостійно відтворити
старовинні витинанки, та створити нові. Це дає задатки для спадковості
мистецтва, до його подальшого життя та розвитку. Окрім творчої та виховної
функції, мистецтво витинанок має неабиякі розвиваючі можливості. В процесі
розробки композицій покращується уява, конструкторське мислення,
моторика та координація рухів учнів. Навчившись витинати змалечку, вони
потім краще розуміють геометрію, стереометрію, архітектуру, їм
прищеплюються елементи охайності та самодисципліни, розвивається
художній смак.

4.8.Додатки.
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