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У методичній розробці подано матеріали з досвіду роботи керівника
гуртка Рівненської ЗОШ №27 Однорог О.В. щодо формування ініціативності
та підприємливості школярів через використання сучасних педагогічних
технологій у процесі організації гурткової роботи.
Зроблено опис досвіду за рекомендованою системою та запропоновано
педагогічні методи, прийоми, засоби та форми освітньої діяльності, які
ілюструють практичні підходи керівника гуртка щодо реалізації теми
досвіду. Вказано на переваги їх використання.
Упровадження досвіду спрямоване на практичне розв’язання проблеми
формування ініціативності та підприємливості через використання сучасних
педагогічних технологій.
Практична реалізація досвіду засвідчила, що діяльність гуртка
покликана не просто дати дитині систему знань, умінь і навичок, а й
сформувати в неї компетентність як загальну здатність, що ґрунтується на
знаннях, досвіді, цінностях, здібностях.
Матеріал рекомендовано для використання керівниками гуртків
декоративно-ужиткового мистецтва та вчителями обслуговуючої праці.
Схвалено до друку методичною радою Рівненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №27 Рівненської міської ради (протокол № 2 від
25.11.2019).
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Формування ініціативності та підприємливості школярів
через використання сучасних педагогічних технологій у
процесі організації роботи гуртка декоративно-ужиткового
спрямування.

Опис досвіду

6

Формування

ініціативності

та

підприємливості

школярів

через

використання сучасних педагогічних технологій у процесі організації роботи
гуртків декоративно-ужиткового спрямування.
Одним із основних завдань

позашкільної освіти є формування

життєвих

компетентностей школярів. Адже від цього залежить успішна самореалізація особистості в
різних сферах суспільного життя. Вважаю, що з перших років навчання в школі дітей
потрібно готувати до праці, виховувати в них старанність, акуратність, бережливість,
відповідальність за доручену справу, любов і повагу до людей праці. Тобто, перш за все
формувати в них ініціативність та підприємливість, основою якої є володіння знаннями та
досвідом:
- у сфері громадянсько-суспільної діяльності;
- у соціально-трудовій сфері;
- у сфері сімейних стосунків та обов’язків;
- у питаннях економіки та права.
Саме це сприяє успішному входженню особистості в соціум. Тому пріоритетом під час
роботи гуртка декоративно-ужиткового спрямування вважаю формування ініціативності
та підприємливості.
Для сучасної позашкільної освіти характерним є переосмислення та зміна багатьох
поглядів і підходів до організації занять гуртків, відмова від деяких усталених традицій та
стереотипів. Розуміючи, що сьогодення потребує від педагога-практика високого
професіоналізму, володіння сучасними технологіями навчання і виховання, бажання та
вміння постійно вчитися й самовдосконалюватися, творчого підходу з одного боку і деякої
прагматичності та раціоналізму з іншого, в організації роботи гуртка надаю перевагу
сучасним педагогічним технологіям. Це допомагає зробити заняття цікавими, емоційно
забарвленими, сприяє забезпеченню оптимальних умов для всебічного розвитку дитини та
досягнення вихованцями гуртка високих результатів .
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Актуальність досвіду полягає в необхідності використання сучасних
педагогічних

технологій

підприємливості,

оскільки

з

метою
сьогодні

формування
суспільству

ініціативності
необхідні

учні

та
та

випускники, готові змінюватися та пристосовуватися до нових потреб життя
в соціумі, оперувати та управляти інформацією, активно діяти, генерувати
нові ідеї, швидко аналізувати, прогнозувати, ухвалювати, приймати
оптимальні рішення та розв’язувати життєві проблеми, навчатися та
працювати впродовж усього життя.
Практична значущість. Під час організації роботи гуртка декоративноужиткового спрямування «Моделювання іграшок-сувенірів» створюю найкращі
умови для формування ініціативності та підприємливості школярів. Привчаю дітей до
виконання різних
представника

соціально-трудових ролей: громадянина, спостерігача, виборця,

(громадянсько-суспільна діяльність);

споживача, покупця, клієнта,

виробника тощо (соціально-трудова сфера). Навчаю вихованців гуртка бути
компетентними у сфері сімейних стосунків та обов’язків, у питаннях економіки та права.
Здійснюю це через використання сучасних педагогічних технологій.
Провідна ідея досвіду. Мета і результат діяльності гуртка декоративноужиткового спрямування «Моделювання іграшок-сувенірів» -- успішне
входження особистості в соціум, цілісний розвиток людини, яка зростає. Це
можливо під час використання сучасних педагогічних технологій, що
забезпечують успіх і високі результати кожного вихованця гуртка. Діяльність
спрямовую на:
- практичні результати;
-

особистий досвід вихованця;

- розвиток цінностей та життєво необхідних знань та вмінь дітей;
- врахування їхніх індивідуальних особливостей, здібностей і задатків.
Інноваційна значущість. Маючи досвід, будую власну систему
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формування ініціативності та підприємливості через використання сучасних
педагогічних технологій із метою створення оптимальних організаційнопедагогічних умов для її ефективного функціонування.
Науково-теоретичну базу досвіду становлять праці вітчизняних і
зарубіжних педагогів Дж. Равена, А. Андреєва, Н. Бібік, О. Биковської, В.
Болотова, Л. Ващенко, А. Вербицького, І. Єрмакова, І. Зимньої, О. Лебедєва,
О. Локшиної, О. Овчарук Р. Пастушенка, Г. Селевка, О. Пометун, А.
Тряпіциної, Р. Уайта, А. Хуторського, С. Шишова та інших. Їхні праці
охоплюють коло теоретичних та практичних питань і є першоосновою в
розв'язанні окресленої проблеми.
Суть досвіду. Готуючись до проведення занять, відповідно до програми
визначаю його тему та основні складові ініціативності та підприємливості; з
урахуванням

інтересів вихованців та їхніх потенційних можливостей

передбачаю очікувані результати, на основі чого будую зміст заняття та
обираю доцільні педагогічні технології. Перевагу надаю проблемному та
дослідницько-пошуковому методам навчання, методу мозкового штурму та
проектно-технологічної діяльності.
Тож, застосовуючи проблемний метод навчання,

сприяю розвитку

логічного мислення. Така форма організації освітнього процесу дає глибокі,
стійкі, а головне – системні і цілісні знання, оскільки вихованці здобувають
їх самостійно. Це має позитивний результат:
1. Викликає захоплення заняттям.
2. Допомагає випробовувати свої сили і самостійно планувати трудову
діяльність.
3. Привчає до наполегливої праці та до подолання труднощів.
4. Упорядковує систему соціально-трудових навичок.
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Усе це і є основою формування ініціативності та підприємливості.
Для набуття досвіду в соціально-трудовій сфері вважаю ефективним
використання методу мозкового штурму, що дає можливість

учасникам

гуртка

проблеми,

вільно

висловлювати

думки,

доводити

бачення

утілюватися в соціально-трудові ролі.
Продемонструю

вищеназвані

педагогічні

технології

на

прикладі

виготовлення ляльки-мотанки. Так, на етапі художнього конструювання
виробу (розробка ескізних малюнків), діти ще не знають технології
виготовлення виробу, а “ політ ” дитячої фантазії є цікавим (додаток 1.
Ескізні малюнки). Одні уявляють ляльку-маму, берегиню, заступницю; інші
– юну красуню-дівчину. У створенні нових об'єктів, або вдосконаленні уже
існуючих метод комбінування (об'єднання) є незамінним. Найбільш доцільно
цей метод використовую під час вбирання ляльки. Паралельно з
виготовленням ляльки досліджуємо український національний одяг, його
особливості, декоративно-художнє оздоблення.
На етапі проектно-технологічної діяльності використовую роботу в групах
або парах, пропонуючи різні завдання. Це організовує дітей та привчає до
роботи в соціумі. Практикую нетрадиційні форми проведення занять, а саме:
дослідження, зустріч, подорож, гра, захист ідеї тощо. Найбільше подобається
гра або ігрові моменти на певному етапі заняття, адже, як писав Л.С.
Виговський: “…гра є творча переробка пережитих уявлень, комбінування їх і
побудова з них нової дійсності…”.Це дає можливість кожному проявити
творчу ініціативу. Під час занять використовую прислів'я (додаток 2),
загадки, приказки у формі гри, вікторини. Наприклад, починаю прислів'я, а
вихованці закінчують:
“ Хочеш їсти калачі…- …не сиди на печі ”.
“ Важко тому жити, хто…-… не хоче робити ”.
“ Діло майстра…-… величає ”.
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Добираю прислів'я до будь-якого модуля програми:“ Сім раз відмір, а раз
віддріж ”, “ Спершу треба розсудити, а тоді робити ” тощо.
З метою чіткої організації трудового процесу спільно з дітьми складаємо
алгоритм проектування та виконання роботи (додадок 3), завдяки чому
школярі навчаються самостійно організовувати свою діяльність.
Важливого значення надаю формуванню вмінь орієнтуватися у сфері
громадянсько-суспільної діяльності, визначати цінність (інформаційну,
виховну) виконуваної роботи, саме тому долучаю дітей до пошукової
діяльності (додаток 4). Так, під час виконання навчально-дослідницького
проекту “ Лялька-мотанка – оберіг родини і душі ” вихованці здобувають
нові знання про наш народ, про його звичаї та обряди, а головне дізнаються
про такий надзвичайний український автентичний елемент як лялькамотанка. Учні опрацьовують літературні джерела, ресурси інтернету,
проводять опитування та інтерв’ю, виконують пошукову роботу та вивчають
історичні витоки ляльки-мотанки, досліджують основні її функції, а також
розглядають основні типи хатніх ляльок та вчаться їх виготовляти власноруч.
Виконавши всі дослідження та зробивши висновки, оформлюють матеріали в
презентації, публікації або на веб-сторінках. Подорож у світ ляльки завжди є
захопливою, цікавою та дуже пізнавальною.
Використовую

метод

проектів

як

активний

засіб

виховання,

формування життєвої (практичної) компетентності та самоствердження.
Проектна діяльність сприяє не лише розкриттю можливостей і здібностей
вихованця,

а

й

усвідомленню,

оцінюванню

особистісних

ресурсів,

визначенню особистісно значущих і соціально-ціннісних перспектив, дає
можливість по-новому оцінити свої вміння, сприяє соціальній адаптації
дітей, формуванню їхньої

життєвої компетентності. У процесі проектної

діяльності (додаток 1) вихованці вчаться спостерігати й добирати факти,
визначати проблему, мету дослідження, працювати з інформацією,
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застосовувати здобуті знання для досягнення цілей, аналізу отриманих
результатів, представляти кінцеві результати роботи. Працюючи над
реалізацією проектів, розумію та оцінюю їх важливість, усвідомлюю потребу
в них. Адже вихованці здобувають уміння й навички роботи з інструментами
та матеріалами, що використовуються у практичній гуртковій роботі (ножиці,
пилка, голка, шило, ніж, шліфувальний папір, клей, аерозольні фарби) тощо.
Під час виконання проекту кожен школяр відчуває свою значущість та цінує
думку товариша, підготовки до проведення різноманітних заходів – свят,
конкурсів,

виставок,

дослідницької

роботи.

Серед

них:

«Юна

вишивальниця», «Новорічний сувенір», «Об’єднаймося ж, брати мої!»,
«Новорічна композиція», «Люби і знай свій край». Залучення вихованців до
активної соціально корисної діяльності, до колективних творчих справ є
значущими для них. Готуючи роботи для виставок, діти намагаються якомога
краще виконати їх, адже вони є своєрідним самовираженням.
Результативність. Запропоновані членами гуртка «Моделювання іграшоксувенірів» роботи були неодноразово представлені на міські та обласні
конкурси-виставки і визнані одними з кращих. Вироби є як колективні, так і
індивідуальні. Тож творча діяльність у тісному партнерстві з учителем та
ровесниками покликана не просто дати школярам певні знання, уміння й
навички, а перш за все сформувати в них ініціативність та підприємливість,
що ґрунтується на набутому досвіді, отриманому завдяки роботі в гуртку.
Мета і результат діяльності – цілісний розвиток особистості. А це можливо
під час застосування технологій навчання якісно нового рівня, що
забезпечують успіх і високі досягнення творчої людини у різних сферах
суспільного життя.
Ефективність занять. Долучаючи школярів до роботи в гуртку
декоративно-ужиткового спрямування, формую в них:
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- навички співробітництва, культуру спілкування;
- свідоме ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
- збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського
народу, повагу до людей праці;
- навички

планування,

організації,

реалізації

індивідуальних

чи

командних проектів, презентації результатів;
-

позитивні

якості

емоційно-вольової

сфери

(самостійність,

колективізм, працелюбність, ініціативність, відповідальність та інше),
доброзичливість, вміння працювати в колективі, рахуватися з
соціальними нормами та правами інших людей. Допомагаю виявити
можливості й загрози для майбутньої професійної і підприємницької
діяльності, оцінювати переваги і ризики, вести перемовини, працювати
самостійно і в групі.
Завдяки чому розвиваю підприємливість та ініціативність.
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Додаток 1.
Творчий проект учнів 9-А класу «Лялька-мотанка – оберіг родини і душі»
«… Виховання, яке дамо нашим дітям сьогодні,
широко одіб’ється завтра в усьому характері
нашого національного життя»
С. Русова

«Навіщо робити ляльки?», - подумає де - хто. Адже так багато
розмаїтих фабричних іграшок: від дешевих до дорогих, ексклюзивних.
Дослідники відзначають важливість традиційної народної ляльки у
процесі виховання дитини і формування її світогляду. Гра з лялькою – це
важлива складова прилучення дитини до пізнання світу і побутового життя.
Граючись з лялькою, дівчинка психологічно готує себе до майбутнього
материнства. Психологи стверджують, що рукоділля – прекрасний вид
релаксу, що дає задоволення не тільки від результату, а й від самого процесу
роботи. Виготовлення ляльки-мотанки – це свого роду психотерапія, що бере
свої витоки в глибокій давнині, яка допомагає зняти певні психологічні
травми. Мистецтво майстрування ляльок дозволяє уявляти, фантазувати,
змінюючи одяг та оздоблення виробу.
В українській родині з давніх-давен одним з оберегів була лялькамотанка. Ляльку-мотанку можна було бачити в будь-якій селянській хаті.
Вони виконували різні функції: охороняли житло, дітей, сон, берегли
господарство. Діти любили нами бавитися. Матеріалами для виготовлення
служили: сіно, солома, дерево, трави, сухе листя, насіння, зерна. Секрети
виготовлення ляльок передавались в родині від матері до дочки.
Вважають, що лялька є посередником між живими і тими, кого на
цьому світі вже чи ще немає. Обличчя як такого у ляльки немає, воно досить
символічне. Вважається , що лялька-мотанка повинна бути безлика, а та, яка
служить берегинею ще й з хрестом замість обличчя. Не можна малювати
обличчя ляльці, вона не повинна бути ні на кого подібна, щоб не завдавати
шкоди. Її робили для того, щоб пішов або, навпаки, припинився дощ. Або для
того, щоб забрати хворобу від людини.
Якщо для шлюбу, то ляльки виготовляються дуже ретельно. Ляльку
вбирали в український стрій, як молоду, робили великий віночок, чи корону
на голову. Обов`язково виготовляли для ляльки-молодої пару - молодого, і
що за весілля без дружб…Також дівчата разом із рушниками та сорочками в
скриню до посуха робили ляльок. Коли дівчина виходила заміж, то в родині
чоловіка дозволялось, допоки в молодят немає діток, гратись лялькою, і чим
більше, тим швидше, і тим здоровіші будуть діти. А коли народжувались діти
то, звісно, ляльки віддавались їм. Символічним є те, що лялька-мотанка не
шиється, а робиться лише за допомого ниток, стрічок, шляхом намотування.
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Раніше кожна дівчинка повинна була вміти робити цей оберіг, тому
дівчати до цього ставились так само відповідально, як і до вишивання
шлюбного рушника. Саме проблема породила ідею створення ляльки –
оберега. На організаційно-підготовчому етапі проектний колектив не став
поділятися на групи чи пари, кожна дівчинка вирішила виготовити авторську
ляльку. Був складений план роботи над проектом.
Робота з інформаційними джерелами показала, що мистецтво
авторської ляльки набуває популярності в Україні з кожним роком. Важливу
роль в його розвитку відіграють виставкові салони, ярмарки та фестивалі.
Найбільш значущим заходом, присвяченим мистецтву авторської ляльки в
Україні є Міжнародний Салон авторської ляльки «Київська казка», який
збирає у своїй виставковій програмі понад 100 найкращих авторів з різних
країн світу та цілу низку майстер-класів і лекцій від визначних авторів.
Цікавим для учнів стало те, що сучасні ляльки-мотанки, виготовлені як
етнічні сувеніри, вартують на вернісажах Києва та ярмарках Прикарпаття від
300-1000 грн. і більше.
Кожна дівчинка ретельно вивчила історію з даної теми та досвід
сучасних майстринь – Інни Івасюк, Валентини Сазонової, Валентини
Бердник - Сокоринської, місцевої майстрині Ірини Зайцевої.
Під час виконання ескізів майбутнього виробу поставало питання: «Чи
має бути лялька красивою?» . Скоріше внутрішньо змістовною, образною,
такою, яка б з’єднувала рід і природу, історію та сучасність.
Глибинну пошукову роботу провели діти, досліджуючи український
народний
одяг – яскраве самобутнє й культурне явище, котре розвивається й
удосконалюється протягом століть. Вбираючи ознаки різних епох, костюм
являє собою важливе джерело вивчення історії, етносу, особливостей його
національного світогляду. Тому вивчення національного костюма є одним з
важливих засобів національного виховання особистостей.
Цікаво те, що кожна дівчинка ретельно стала аналізувати ім.`я та
призначення майбутньої ляльки. Сьогодні кожна з них має соє ім.`я. Зоряна
– свіжа як ранкова зоря, Іванка – життєва, Рада – порадниця, радісна, Дзвінка
– гучна дзвінка, Ясна – світла гарна, а ще Ганнуся, Марічка, Леля…
Зроблю я лялечку матусі
І назву її Ганнуся.
Волосся жовте як пшеничка
Заплету у дві косички.
Одягну я їй хустинку
З квітами яскраву,
І сорочечку біленьку.
На запасочці узор так в`ється
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Ніби моя лялечка сміється.
Вручу матусі оберіг,
Щоб від зла усіх беріг…
Аліна Краснюк

Ескізний мал. №1

Ескізний мал. №2
Технологічний етап, а саме формування основи фігури людини, був
найскладнішим. Треба було дотримуватись певних пропорцій, об’єму.
На даному етапі учні об`єдналися у групи в залежності від того, яку
обрали методику виготовлення основи ляльки. І найважливіше – починати

16

майструвати ляльку слід починати з гарним настроєм, який обов’язково
передаватиметься кожному, хто братиме мотанку до рук.
В основі української ляльки-мотанки – хрестоподібна фігура, де єдина
об`ємна деталь - це голівка. Її виготовлення - найважливіший момент
створення ляльки – мотанки. Майстер ( а частіше всього майстриня) змотує
спіраль – символ безконечності Буття і Вічності, і покриваючи її шматинкою,
вкладає свої думки і наміри: для чого ця лялька робиться, у чому вона
покликана сприяти, і в чому допомагати своєму майбутньому власнику.
Потім голівка обмотується ниткою, яка викладається у формі хреста.
Хрести в даному випадку є й оберегом – символом Сонця, життя і нових
починань, символізує саму людину, гармонію її персонального фізичного
світу (горизонталь) і духовного (вертикаль). І обов’язково вузлова лялька
мотається за рухом соня – тоді вона принесе вдачу та щастя. Далі з валиків
тканини формуються ручки (перекладина хреста) і тулуб. після того ляльку
одягають.
Вбрання на кольори підбирає майстер за своїм уподобаннями та
враховуючи символічне значення ляльки . Наприклад, якщо лялька робиться
на здоров`я та добробут людини – для одягу підбираються червоно - зелені
відтінки, для успіху у фінансових справах – зелені та золотисті, для щастя у
коханні чи подружньому житті – червоні, рожеві, помаранчеві кольори, для
успіху у творчості – блакитні.
І, звісно, велику силу має вишивка, особливо, якщо це вишивка
старовинна, яка несе в собі древню символіку і позитивну енергію багатьох
поколінь. Потужну захисну силу мають ляльки, виготовлені з натурального
конопляного чи лляного полотна – це універсальний родинний оберіг від
нещастя та хвороб.
Кожній юній майстрині хотілось зробити свою ляльку гарною, тому
прикрашали її так, на скільки вистачало фантазії: робили їй з бісеру намисто,
плели віночки з кольорових стрічок, пов`язували яскраву пов`язку чи
хустинку.
Заключний етап проекту включив деяке корегування виконаного
виробу порівняно із запланованим. Захист проекту був цікавий для всіх,
оскільки кожна майстриня викладала своє бачення історично минулого, свої
особливості роботи над проектом, своє переконання, що українська народна
лялька є втіленням злагоди і добра, оберегом людської долі.
А що далі? Як користуватися таким оберегом? Найкраще ляльку –
берегиню ставити на підставку, щоб вона оглядала кімнату неможна її
підвішувати за голову. В окремих випадках її можна почепити за петельку
зроблену на одязі ззаду. Лялька-берегиня домашнього вогнища та родинного
затишку має зберігатися у тому місті, найчастіше збираються разом члени

17

родини; якщо це лялька на добробут та соціальний успіх – у вітальні
чи в кабінеті, якщо лялька покликана сприяти любовній гармонії – у спальні.
Не варто у присутності ляльки – берегині лаятися. І не варто, виготовлену чи
придбану ляльку для вашого дому, передаровувати іншим людям. Разом з
нею може піти гармонія з вашого дому.
Тож нехай гармонія, любов і радість завжди будуть у вашому домі та житті
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Додаток 2.

Прислів'я та приказки
Тяжко тому жити, хто не хоче робити
Роботящі руки гори вернуть
Праця людину годує, а лінь марнує
Діло майстра величає
На дерево дивися як родить, а на людину - як робить
Все трудом ставиться, все трудом славиться
Землю красить сонце, а людину - праця
Бджола мала, а й та працює
Хто багато робить, той багато знає
І від маленької мурашки може бути користь
Багата земля не тоді, коли її багато, коли на ній працюють
завзято
Хто працює на себе, той працює за трьох
У праці-краса людини
Діло, зроблене без поспіху, - вдале
На землі трудись , землею і кормись
Робота до душі-сама собі помічниця
З упертим працювати - сором наживати
Як починати діло - спритний, а як кінчати - лінивий
Ділу кінець- і турботам вінець
Хто про землю дбає, вона тому повертає
Взявся за гуж, не кажи, що не дуж
Здобудеш освіту - побачиш більше світу
Хто не хоче працювати в спеку - голодуватиме в холод
Маленька праця краща за велике безділля
Зробив діло-гуляй сміло
Без діла жить-тільки небо коптить
Більше діла-менше слів
Глибше орати-більше хліба мати
Без труда нема плода
Працюй ударно - житимеш гарно
Терпіння і труд все перетруть
На чужий труд ласий не будь
Гірко поробиш—солодко з'їсиш
Хто дбає,той і має
Хто посіє впору,той матиме зерна гору
Хто в роботі, той в турботі
Добре працюватимеш - скрізь успіх матимеш
Хто землю удобряє, тому земля повертає
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Додаток 3.
Алгоритм проектування та виготовлення народної ляльки
№
Послідовність роботи
п/п
1 Клаптик тканини 10х15 см
скрути
ти до середини

2

3

Малюнок

Скручений клаптик перегинають
навпіл. Відступивши 2 см від
зги-ну,
перегнутий
клаптик
перев'язують декількома витками нитки
іншого кольору. Кінці ниток
зв'язу
ють подвійним вузлом.
З іншого клаптика розміром 6х6
см робимо ще одну скрутку.

4

Ниткою іншого кольору перев'язуємо на відстані 1 см від країв,
зав'язуємо вузли.

5

Вкладаємо в середину першої
скрутки другу так, щоб сторони,
що виступають, були рівні.
Щільно притискаємо до вузла
другу скрутку, перев'язуємо
хрест на хрест декількома
витками.

6

Нижню частину ляльки прикрашаємо вишивальними швами.
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Алгоритм проектування та виготовлення весільної обрядової
ляльки (наречений та наречена)
№
п/п
1

Послідовність роботи

Малюнок

Клаптик білої тканини скласти та
запрасувати всередину.

2

Запросовану
тканину
скласти
вдвоє, не довівши до верху 2 см та
перев'я
зати нитками.

3

Вставити друзку (дерев'яна палиця
30х1.5 см) всередину та закріпити
нитками.

4

На другий край друзки закріпити
другу скрутку-заготовку ляльки.

5

Деталь “Наречений”
Тканину (здебільшого червону)
розміром 15х30 см складають від
країв до середини. Запрасувати.

6

Запрасовану тканину скласти вдвоє
та на 1/3 від середини згину перев'я
зати нитками
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7

Вдягти ляльки
закріпити.

на

руку

та
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Додаток 4.
Виховний та змістовий компонент. Лялька, як дитяча іграшка і оберіг
родини й Роду, як могутній магічний талісман та символ зв’язку між
поколіннями, знана в багатьох традиційних культурах земної кулі – від
Аляски до Австралії, від Африки до України.
Головне призначення ляльки – берегти душу свого власника від зла й
нечистих помислів. Іноді з рук майстра народжувалися ляльки, про які
складалися легенди, і передавалися від матері до дочки, як священний
переказ...У міфах багатьох народів першими людьми були ляльки, створені з
глини або дерева, оживлені богами. У спрощеному вигляді цей архаїчний міф
простежується і в народних казках. Також у волинських селах ще донедавна
зустрічалися обряди «проводів русалок», що їх здійснювали на Зелені свята.
Під час цього обряду жінки танцюють із солом’яними ляльками в руках.
У деяких місцевостях Європи раніше – а подекуди й дотепер –
здійснювали на честь закінчення жнив такий обряд: виготовляли спеціальну
ляльку, закладали у неї останній зрізаний колос або останній сніп з поля, і
потім цю ляльку зберігали на почесному місці в домі, до наступного урожаю.
«Куклою» на Черкащині та Київщині називали в народі жмут стиглого
колосся, останній, який залишають на вижатому полі і закручують за рухом
сонця. Це робиться, аби наступного року теж був добрий врожай.
Але є лялька, яку в тій чи іншій формі знали на всіх континентах. Це
мотана, або вузлова лялька, виготовлена з м’якого матеріалу – шкіри або
тканини і з ниток. Очевидно, перші такі ляльки робили з трави або соломи, а
згодом, з поширенням ткацтва, почали використовувати тканину і прядиво. В
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Україні її знають, як ляльку-мотанку, і тут вона відома з незапам’ятних часів,
і своїми витоками сягає чи не в добу Трипільської цивілізації.

Найдавніші ляльки з тканини – це коптські ляльки з вовни, знайдені під
час розкопок стародавніх поселень у Єгипті.
З давніх-давен в українських родинах молода мати, чекаючи дитину,
робила ляльку-мотанку, котра уособлювала собою майбутнє дитя. Перш ніж
покласти в колиску новонароджену дитину, туди клали цю лялечку, і вона
ставала оберегом дитини, її захисницею, символом зв’язку дитини з усім
родом, і цей зв’язок захищав людину, де б вона не була.
В Україні, ще на початку 20 століття дівчата, готуючи скриню з
весільним посагом, разом з рушниками та сорочками, клали туди своїх
ляльок. Кожна дівчина робила мотану ляльку, яку забирала із собою в нову
сім’ю. Іноді бабуся чи мати робила ляльку нашвидкуруч, щоб «зайняти
дитину», аби та не плакала. При виготовленні ляльки-мотанки в жодному
разі не використовується голка, а тільки нитки і тканина. Лише в останні часи
майстри, що роблять колекційні ляльки, які вже мають не тільки сакральнообрядове, але й художнє та естетичне значення, використовують голку для
оздоблення лише вбрання ляльки вишивкою або гаптуванням. Всі інші,
найважливіші

деталі

ляльки-оберегу,

дотепер

виготовляються

без

застосування голки.
Багато хто з дослідників, відзначаючи важливість традиційної ляльки у
процесі виховання дитини і формування її світогляду, водночас залишає поза
увагою інший аспект народної ляльки. Звісно, лялька завжди була іграшкою,
але в древності кожна річ мала крім побутового, буденного, ще й сакральне
призначення. І лялька – не виняток. З одного боку, гра з лялькою – це
важлива складова прилучення дитини до пізнання світу і побутового життя,
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дівчинка, граючись з лялькою, психологічно готувала себе до майбутнього
материнства.
Окремий різновид обрядової ляльки, яка робилася на добробут і щастя

– це весільна подвійна лялька, що зображувала «князя з княгинею»,
тобто, молодого й молоду. Такій подвійній ляльці робили одну ручку на
двох, що повинно було символізувати злагоджене любов’ю життя. До речі,
дотепер нерідко можна бачити на капоті машин весільного кортежу ляльку,
хоча уже давно забувся первісний, сакральний символ цієї традиції.
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