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«ФОРМОТВОРЕННЯ 

ТА РОБОТА В МАТЕРІАЛІ»

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СЕРЕДНЬОГО (БАЗОВОГО) ПІДРІВНЯ 

ПОЧАТКОВОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ З ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА 

ПОЧАТКОВОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ, 

КЛАСИ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА



Типова освітня програма середнього (базового) 

підрівня початкової мистецької освіти 

з декоративного мистецтва початкового 

професійного спрямування, класи 

декоративного мистецтва, затверджена 

наказом № 562 Міністерства культури України 

від 23.07.2019 р., визначає  перелік таких 

обов’язкових освітніх компонентів (дисциплін):

Композиція 

Рисунок

Декоративний живопис

Формотворення та робота в матеріалі

Українське народне декоративне мистецтво



Мета вивчення дисципліни «Формотворення та робота в матеріалі» 

орієнтована на: опанування та застосування базових методів і 

принципів утворення форми, засобів її візуальної організації та 

художньої просторової трансформації за допомогою відповідних 

матеріалів; формування художнього смаку та розвиток творчого 

мислення; мотивацію подальшого навчання на поглибленому підрівні 

початкової мистецької освіти або подальшого здобуття мистецької 

освіти професійного спрямування в закладах фахової передвищої

освіти.

Нормативний строк навчання за типовою освітньою програмою 

становить 5 років, що відповідає 5-9 класам загальноосвітньої школи.

Загальна кількість годин на опанування дисципліни складає 350 годин, 

що становить 70 годин на рік (2 години на тиждень). 

У класах декоративного мистецтва здобувачі вивчають його різні види, 

зокрема, вишивку, витинанку, петриківський розпис, ткацтво, 

гончарство, кераміку, різьблення, лозоплетіння, паперопластику, 

бісероплетіння, батик, виготовлення народних ляльок тощо.



Серйозним викликом перед численною творчою командою 

розробників типової навчальної програми постало завдання в повній 

мірі продемонструвати багатство і розмаїття сучасного декоративного 

мистецтва, насамперед через залучення учнів до вивчення 

традиційних українських декоративних технік та ознайомлення із 

популярними світовими декоративними техніками, як прикладу їх 

адаптації до сьогоднішніх культурних потреб в Україні.

Практично в кожному регіоні нашої держави є осередки унікальних 

автентичних декоративних промислів, специфіку художніх і технічних 

прийомів яких необхідно зберегти й передати майбутнім поколінням. 

Перші спроби зі створення навчальних базових зразків у різних 

декоративних техніках дають нашим учням не тільки можливість 

отримати особистий творчий практичний досвід, а й розкривають 

найширший потенціал інтегрування набутих навичок для створення 

оригінальних артоб'єктів у поєднанні з іншими декоративними 

техніками. 





З урахуванням вимог щодо реалізації змісту художньо-виконавської 

компетентності, який передбачає відтворення композиційно цілісного 

художнього образу у відповідних художньо-пластичних матеріалах з 

передачею конструктивних особливостей побудови декоративних 

об’єктів, в межах типової навчальної програми рекомендовано такий 

алгоритм практичного опанування різноманітних декоративних технік 

(видів декоративного мистецтва): 

• 1 – 3 роки навчання (210 годин) – ознайомлення з різними 

декоративними техніками (видами декоративного мистецтва) –

у визначених оптимальних комбінаціях* опанування по одній 

декоративній техніці за відповідне півріччя: протягом 32 годин восени або 

38 годин навесні;

• 4 – 5 роки навчання (140 годин) – поглиблене вивчення певного 

виду декоративного мистецтва (з орієнтацією на вступні вимоги до 

відповідного закладу фахової передвищої мистецької освіти, регіональні 

традиції тощо). 

*Комплекс та послідовність вивчення декоративних технік за ознайомчими курсами визначається 

рішенням засідання відділу / відділення закладу мистецької освіти з урахуванням кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення тощо. 





Типовою навчальною програмою передбачено викладення 

нормативного змісту (програмного матеріалу) у двох варіантах обсягу: 

• ознайомчий курс (тривалістю – 32 або 38 годин залежно від 

півріччя, протягом 1 – 3 років навчання); 

• поглиблений курс (на 2 роки – 140 годин, протягом 4 та 5 років 

навчання), який передбачає продовження опанування декоративної 

техніки, що вивчалася у другому (весняному) півріччі третього року 

навчання.

Загалом протягом середнього (базового) підрівня початкової 

мистецької освіти з декоративного мистецтва початкового 

професійного спрямування здобувачі можуть опанувати на 

практиці 6 (шість) декоративних технік. 

Розроблені варіанти нормативного змісту типової навчальної програми за пропонованими 

декоративними техніками супроводжуються двома категоріями ілюстративних матеріалів, що 

подано у таких форматах: посилання на електронні ресурси щодо загальних відомостей про 

техніку та твори майстрів декоративного мистецтва, а також фото прикладів основних матеріалів, 

інструментів і робіт учнів. 





У першій редакції типової навчальної програми «Формотворення та 

робота в матеріалі» представлені дев’ять декоративних технік: 

вишивка, витинанка, ткацтво, кераміка, виготовлення 

народних ляльок, валяння, вибійка, черпаний папір та синель. 

Для двох з цих технік - «Вишивки» і «Ткацтва» - розроблені обидва 

варіанти нормативного змісту: ознайомчий і поглиблений курси. За 

потреби розробку поглиблених курсів ще для двох декоративних 

технік («Вибійка» і «Синель») можна запропонувати здійснювати 

викладачам конкретних закладів мистецької освіти. 

Наразі завершена робота над поглибленим курсом в техніці 

«Витинанки», опрацьовується нормативний зміст поглиблених 

курсів для чотирьох вже презентованих технік та розпочата робота 

над укладанням різних варіантів нормативного змісту для ще дев’яти 

декоративних технік. 





За шаблоном розробленого нормативного змісту ознайомчого курсу, 

в якому представлені узагальнені формулювання показників (назва 

модуля, зміст, орієнтовна кількість годин, результати) (додаток 1 

ТНП), викладач може розробити робочу навчальну програму щодо 

опанування декоративних технік, які наразі не включені до 

переліку у першій редакції типової навчальної програми (який 

поки що  налічує 17 технік).

Цей шаблон також може бути застосований для розробки навчальних 

програм з дисциплін в межах варіативного складника (загальним 

обсягом 175 годин на весь термін навчання). 

Для реалізації варіативного складника типової освітньої програми 

запроваджуються факультативні форми, що спрямовані на 

опанування: додаткових декоративних технік (за видами), дизайну 

(за видами), театрально-декораційного мистецтва, виготовлення 

ляльок, пленерної практики, образотворчих технік (за видами), 

комп’ютерної графіки тощо. 

Розподіл годин на вивчення та послідовність викладання факультативів і навчальних 

дисциплін за вибором визначається з урахуванням доцільності та забезпечення досягнення 

учнем/ученицею необхідних додаткових навчальних результатів. 







Запрошуємо до СПІВПРАЦІ, а саме до участі в укладанні Альбому 

навчально-творчих робіт  з дисципліни «Формотворення та робота 

в матеріалі» 

Альбом включатиме приклади виконання запропонованих та 

оригінальних навчально-творчих завдань за тематикою модулів / 

підмодулів типової навчальної програми. Кожне завдання у вигляді 

інструкційної карти оформлюється за відповідними вимогами і містить: 

• інформацію про мистецьку школу, викладача та учнів-виконавців;

• назву модуля / підмодуля, теми, кількість часу на виконання (зокрема, 

з урахуванням підготовчого етапу);

• фото ескізу (фор-ескіза, начерку, замальовки) – як фіксацію загальної 

ідеї/задуму;

• перелік ВСІХ необхідних матеріалів та інструментів, зокрема 

цифрових пристроїв (можуть дублюватися на фото, як в ТНП);

• достатню кількість фото (від 7 до 12) поетапного утворення 

учнем/ученицею зразка, що супроводжуються розгорнутими

коментарями викладача щодо техніко-технологічних особливостей і 

вимог виконання та деталізацією набутих умінь; 

• фото готового зразка (для об’ємних зразків 2–3 фото у різних 

ракурсах). 



Життя триває – триває і робота, отже, творчий та 

педагогічний досвід викладачів, їхні наполегливість 

й закоханість у свою справу надають можливість:

• відкрити і наблизити неосяжне багатство 

декоративного мистецтва, безліч його прекрасних 

образів та оригінальних прийомів;

• розкрити значення українського декоративного 

мистецтва в сучасному соціальному й культурному 

просторі! 




