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УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОСТЮМ У ПІДГОТОВЦІ  
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ТА ХОРЕОГРАФІЇ 

Соціальні перетворення, що відбуваються в Україні, сприяють 
відродженню духовності, національної культури, зумовлюють необхідність 
пошуку нових засобів виховання і навчання дітей.  

У реалізації цього надзвичайно складного процесу велику роль відіграє 
вчитель. У програмі “Вчитель” зазначено, що завдяки діяльності педагогів 
реалізовується державна політика у створенні інтелектуального, духовного 
потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки, техніки і культури, збереженні 
і примноженні культурної спадщини й формування людини майбутнього [1].  

Важливим чинником національного виховання є осмислення і 
використання досягнень вітчизняної народної культури.  

Традиційна народна культура становить сукупність заснованих на 
традиціях культурного співтовариства витворів, створених групою чи 
індивідами і визнаних як відображення прагнень співтовариства, його 
культурної та соціальної самобутності. Ці зразки і цінності передаються 
усно. Шляхом імітації чи іншими засобами. Форми включають, зокрема, 
мову, літературу, музику, танці, ігри, міфологію, обряди, звичаї, ремесла та 
інші види художньої творчості [2]. 

Становлення народно-традиційної культури українців тривало довгі 
століття. Щоб витворитися у культурно-побутове, традиційно-виробниче, 
локальне, духовне явище, яке сприймається усім народом, стає його суттю, 
відбувається складний процес відбору. Бо лиш те здобуває право на 
існування, що відповідає багатьом компонентам буття людського колективу, 
характеру людини. 

Упродовж багатьох століть український народ безупинно творив своє, 
тільки йому властиве духовне середовище, наповнюючи його своєрідним 
обрядами, ритуалами. Фактично формувався внутрішній світ українців, 
закладалися своєрідні засади. 

Процес розвитку і становлення народно-традиційної культури 
висвітлювався у працях багатьох етнографів істориків, мистецтвознавців. (Г. 
Горинь, Ф. Вовк, Є. Славко, М. Станкович, В. Откович Д. Зеленін та ін.). 

Шляхи реформування традиційної культури її подальший розвиток 
розглядалися у працях Г. Стельмащука, Н. Козак, А. Данилюка та ін. 

Одним із джерел вивчання народної традиційної культури є костюм. 
Український народний костюм – яскраве і самобутнє культурне явище, 

котре розвивалося й удосконалювалося протягом століть. Він “посідає 
визначне місце не тільки в національній, а й у європейській та загалом 
світовій культурі” [ 4, с. 5]. 

Характерною рисою українського традиційного вбрання є його 
декоративна мальовничість, яка відбиває розвиток ремесел, високу культуру 



виробництва матеріалів для створення різноманітних його форм, володіння 
багатьма видами і техніками опорядження та декорування (Е.Антонович, 
В.Білецька, В.Горобець, Н.Здоровега, К.Матейко, Т.Кара-Васильєва, 
І.Карпинець, О.Кульчицька, К. Матейко, Т.Ніколаєва та ін.). 

Невід’ємною ознакою українського традиційного вбрання є 
комплексність. Основні компонентами українського народного костюму: 
натільний, поясний, нагрудний і верхній одяг. 

Значний внесок у розвиток етнографічної науки, в цілому, та у 
вивчення українського традиційного вбрання, зокрема, зробили дослідники – 
Ф.Вовк та К.Мошинський. Багатий етнографічний матеріал з українського 
народного вбрання міститься у цілій низці наукових досліджень середини 
ХІХ – початку ХХ століття (Я.Головацький, П.Чубинський). 

Відомості про український традиційний костюм зібрані у працях 
О.Вороної, Ю.Горшко, З.Васіної, Г.Ніколаєвої, ВМіронова, С.Темеріна, 
Я.Прилипко та ін.). 

Вивчення компонентів українського народного вбрання розкриває 
глибинне коріння історії українського народу, його талановитість, 
прищеплює любов до рідної культури, сприяє формуванню національного 
характеру (О. Кушніренко, В. Титаренко, О. Шевнюк). 

Виразність і функціональність українського костюма досягалася 
завдяки використанню різноманітних матеріалів, простоті й відпрацьованості 
конструкцій та форм, багатству видів, технік і композицій, прикрас та 
оздоблень, єдності конструктивних, технологічних і художніх прийомів.  

Знання історії, компонентів, регіональних і художніх особливостей 
українського костюма конче необхідне для професійної освіти етнографів, 
мистецтвознавців, істориків, художників, модельєрів, вчителів початкових 
класів і музики, образотворчого мистецтва, хореографії. 

Народний танець – значна і могутня складова частина народної 
культури. Він захоплює своєю виразністю, барвистим розмаїттям і високою 
поетичністю. Виявити поетичність танцю, оспівати все найкраще у людині 
допомагає народне вбрання. Костюм не тільки створює певний настрій, він 
часто диктує танцювальну лексику, формує її, є одним із важливих засобів 
створення хореографічного образу.  

Тому, на наш погляд, доцільним є введення у програму підготовки 
вчителів початкових класів та хореографії курсу “Народний костюм та 
сценічне оформлення танцю” [3]. 

Основна мета викладання курсу “Народний костюм та сценічне 
оформлення танцю” включає у себе ознайомлення студентів із комплексом 
українського народного вбрання і навчання застосовувати набуті знання при 
створенні сценічних костюмів.  

Запропонована програма розрахована на 2 семестри (IX, XX).  
Навчальне навантаження на рік становить 48 годин. 
На цей час студенти отримали необхідні знання з предметів, які 

допоможуть оволодіти знаннями з курсу “Народний костюм та сценічне 
оформлення танцю” (“Народознавство”, “Теорія і методика народного 



сценічного танцю”, “Методика роботи з самодіяльним хореографічним 
колективом”, “Методика трудового навчання і виховання з практикумом у 
навчальних майстернях”, “Методика художньої праці”, “Методика 
образотворчого мистецтва”). 

Програма складається з теоретичної, практичної та лабораторної 
частин. Для більш повного засвоєння студентами курсу передбачаються 
години для індивідуальних консультацій та самостійної роботи при створенні 
ескізів костюмів до народно-сценічних танців, виготовлення комплексу 
українського вбрання для ляльки, написання наукових доповідей на 
конференціях, виконання курсових та дипломних робіт. 

Пропонується відвідування музеїв, виставок, концертів, театральних 
вистав, ознайомлюючі екскурсії у костюмерні.  

У лекційному розділі курсу (10 годин) розглядаються питання, що 
пов’язуються із завданням опанування основ специфіки українського 
народного костюма, уточнюються поняття “одяг” і “костюм”, подається 
класифікація українського народного одягу і характеристика компонентів 
українського костюма IX – поч. XX століття, їх регіональні особливості. 
Вивчаються питання художніх особливостей українського костюма і 
використання їх при створенні костюмів для народно-сценічного танцю 
(Теми: “Художні особливості українського національного костюма”, 
“Створення сценічного костюма на основі традиційного народного вбрання”, 
“Дитячий сценічний костюм та естетика народного вбрання”). 

Практична частина програми (14 годин) спрямована на докладніше 
вивчення складових компонентів українського народного костюма і 
передбачає створення ескізів сценічних костюмів на матеріалі українського 
національного костюму (Теми: “Українське жіноче вбрання. Натільний, 
поясний, нагрудний одяг. Крайки. Взуття.”, “Українське жіноче вбрання. 
Зачіски. Головні убори.”, “Українське чоловіче вбрання, Натільний, поясний, 
нагрудний одяг. Пояси. Взуття”, “Українське чоловіче вбрання. Зачіски. 
Вуса. Головні убори”, “Спільний одяг для чоловіків і жінок”, “Українське 
дитяче вбрання”, “Загальні вимоги до сценічних костюмів”, “Створення 
костюмів до народно-сценічного танцю”, “Створення дитячого костюма за 
мотивами народного вбрання”). 

Лабораторні заняття (8 годин) передбачають ознайомлення з 
костюмами до народно-сценічного танцю професійних, самодіяльних 
колективів та дитячих ансамблів народного танцю нашої країни та зарубіжжя 
(Тема: “Сценічний костюм колективів народного танцю нашої країни та 
зарубіжжя”). 

Разом з викладачем студенти відвідують костюмерні, спілкуються з 
професійними костюмерами, мають можливість поспостерігати за роботою 
професійного майстра і навчитися окремим прийомам виготовлення 
сценічних костюмів. 

Самостійна практична робота студентів включає виготовлення ляльки 
у комплексі українського національного вбрання, характерного для одного з 
регіонів України.  



Одним із завдань є підбір наочного матеріалу до тем курсу, який 
представлено у вигляді фотографій, кольорових ксерокопій, плакатів, 
ілюстрацій з альбомів декоративно-ужиткового мистецтва, викрійок 
компонентів українського національного вбрання та створених на їх основі 
костюмів до народно-сценічного танцю.  

Цікавим є підбір репродукцій з тем “Народний костюм у творах 
образотворчого мистецтва”, “Народний костюм у дитячих малюнках”. 

Результати роботи з вивчення курсу “Народний костюм та сценічне 
оформлення танцю” розглядаються на семестровому заліку у X семестрі.  

Ефективною формою роботи з вивчення мистецтва українського 
народного костюму та творчого застосування набутих знань при створенні 
костюмів до народних сценічних танців є організація роботи на психолого-
педагогічному факультеті студентської проблемної групи з питань вивчення 
традиційного українського вбрання та творчого застосування набутих знань у 
майбутній професійній діяльності.  

Студенти під керівництвом викладача проводять пошукову роботу, 
вивчають етнографічні, мистецтвознавчі джерела з досліджуваної проблеми, 
розробляють варіанти завдань і вправ, плани-конспекти уроків з опанування 
мистецтва українського національного вбрання учнями молодшого 
шкільного віку, готують доповіді на студентську науково-практичну 
конференцію, беруть участь у роботі методичних семінарів вчителів міста 
Полтави, допомагають розробляти ескізи костюмів керівникам дитячих 
колективів народного танцю. 

Творчі роботи представляються на виставці студентських робіт під час 
проведення тижня психолого-педагогічного факультету. 

Отже, введення курсу “Народний костюм і сценічне оформлення 
танцю” передбачає засвоєння і творче осмислення студентами досягнень 
української національної культури і подальше впровадження одержаних 
знань у майбутню професійну діяльність вчителя початкових класів та 
хореографії. 

 
ЛІТЕРАТУРА: 

1. Цільова комплексна програма “Вчитель” // Освіта України. – 1996. – 
27 серпня. 

2. Рекомендації ЮНСКО державам-членам про збереження фольклору 
// Народна творчість та етнографія. – 1990. – №2. – С.3. 

3. Народний костюм та сценічне оформлення танцю.: Тематичний план 
та програма курсу для студентів педагогічних інститутів (для спеціальності 
“Педагогіка і методика початкового навчання і хореографія”) / Укл. 
Коваленко Т.В. – Полтава, 1988. – 24с.  

4. Т.Ніколаєва. Історія українського костюма. / Іл. З.Васіної, 
Л.Міненко, Т.Ніколаєвої, О. Слінчак, М.Старовойт. – К.: Либідь, 1996. – 
176с. 

 
 



 
 


	Коваленко Т. В.

