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Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 
посиленням уваги до історичної спадщини держави, усвідомленням 
необхідності збереження різноманітних видів народної культури як 
чинника виховання молодого покоління. Бачення цілісності здобутків у 
царині етнічних традицій, духовних цінностей дає можливість зрозуміти 
закономірності розвитку національної освіти.  

Історичний аналіз ґенези національної культури необхідний для 
глибокого і всебічного розуміння та вирішення сучасних проблем 
виховання дітей, розвитку системи цінностей, одним із засобів якого є 
декоративно-прикладне мистецтво. Індустріалізація певною мірою 
знищила кустарне виробництво, народні промисли, незважаючи на те, 
що їх технології формувалися впродовж тисячоліть. У ХХ столітті 
зруйновано багато усталених взаємозв’язків у цій галузі, зроблено 
спробу похитнути національну культурну пам’ять людства. Як ніколи 
зіштовхнулися у протиборстві цивілізація і прадавня культура рідного 
народу. Як зазначає наша вітчизняна поетеса-берегиня Ліна Костенко:  

«І в епіцентрі логіки і стресу, 

Де все змішалось – рідне і чуже, 
Цінує розум вигуки прогресу,  

Душа скарби правічні береже» 

Це  підкреслює  виняткову  актуальність  проблеми  формування  у 
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дітей культури цінностей на основі вітчизняних історичних здобутків, 
ознайомлення із різними видами декоративно-прикладного мистецтва.  

Розвиток декоративно-прикладного мистецтва як засобу виховання 
духовності на українських етнічних землях, досліджували Є. Антонович, 
Є. Берченко, М. Біляшівський, Б. Бутник-Сіверський, М. Кириченко,  

Н. Кочережко, К. Кржемінський, Г. Лозко, Ю. Мельничук, О. Найден, К. 
Плівачук, О. Поліщук, В. Прядка, О. Рудницька, В. Щербаківський та 
багато ін. Ними ґрунтовно описано значну кількість оригінальних видів та 
жанрів декоративного мистецтва, які сприяють відродженню 
національно-виховних традицій і культури особистості.  

Сьогодні в освітніх закладах України все більше уваги приділяється 
пошукам перспективних підходів до гуманізації освіти, стимулювання 
пізнавальної активності особистості, накопичення досвіду її творчої 
діяльності. У реалізації цього надзвичайно складного процесу, в якому 
беруть участь багато факторів, велику роль відіграє народне мистецтво, 
що допомагає людині глибше пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає 
до самовдосконалення.  

На основі історіографічного аналізу педагогічних проблем, що 
стосуються використання засобів українського народного мистецтва (у 
нашому дослідженні окремого виду декоративно-прикладного мистецтва 
– вишивки) ХІХ – початку ХХ століття в освітньо-виховному процесі 
загальноосвітніх та дошкільних закладів, спробуємо з’ясувати 
передумови виховання національної культури дітей.  

На основі аналізу наукових праць, довідкової літератури необхідно 
визначити сутність понять «культура», «національна культура», 
«матеріальна культура», «духовна культура».  

Відтак, перш ніж говорити про культурну цінність українського 
народного мистецтва, необхідно з’ясувати, що таке культура в її 
широкому розумінні, яким є зміст цього складного поняття. Адже саме 
культура фокусує систему ціннісних уявлень, які становялть основу 
особистісних орієнтирів суб’єкта, регулюють його діяльність, переводять 
людину в якісно інший спосіб буття – більш осмислений та 
упорядкований.  

Поняття культура (від лат. cultura – оброблення, вирощування; у 
педагогічному контексті – освіта, навчання, виховання) охоплює 
сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які 
відображають його історично досягнутий рівень ровзитку і втілюються в 
результатах продуктивної діяльності людини, зокрема в системі освіти, 
мистецькій творчості. Культура являє собою явище соціального буття 
людини і харакетризує його найрізноманітніші феномени. Культура 
завжди залишається скарбницею досвіду, яку люди постійно збагачують і 
яка водночас живить цілі покоління людей.  

Римський оратор і публіцист Цицерон трактував поняття культура 
насамперед як обробку, маючи на увазі не землю, а духовність, 
виховання, розвиток розумових здібностей. Із часів середньовіччя слово 
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культура вживалося в різних словосполученнях і означало ступінь 
майстерності в якійсь галузі, набуття розумових навичок (наприклад, 
cultura juris – вироблення правил, поведінки, cultura scintiae – засвоєння 
науки, cultura literarum – вдосконалення письма тощо).  

Поняття культура тлумачиться також і як обізнаність, освіченість, 
вихованість. Усе це нині ототожнюють з культурністю, із особистою 
культурою людини. У сучасній освіті відповідне інтегроване утворення 
особистості можна розглядати як певну культурну компетентність, 
сукупність компетенцій (наперед задані вимоги щодо знань і досвіду 
діяльності у певній сфері, до освіченості, вихованості, розвитку 
особистості).  

Якщо звернутися до енциклопедичних, спеціальних і тлумачних 
словників, то в усіх них визначення поняття «національна культура» 
наводиться практично однаково: національний – те, що властиве певній 
нації, національності і відображає їхні характерні особливості; культура – 
це сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством 
протягом його історичного розвитку; те, що створюється для 
зодоволення духовних потреб людини. У 1982 р. Всесвітня конференція  

з культурної політики під егідою ЮНЕСКО прийняла декларацію, в якій 
термін «культура» тлумачиться як комплекс характерних матеріальних, 
духовних, інтелектуальних та емоційних рис суспільства, що містить не 
лише різні види мистецтв, а й спосіб життя, основні правила людського 
співбуття, системи цінностей, вірувань і традицій. Матеріальна 
культура включає способи діяльності, технології та предмети, створені, 
видозмінені або оброблені людиною (будівлі, інструменти, знаряддя 
праці, машини та ін.), що мають певну цінність для життя соціальної 
групи чи суспільства. До духовної культури належать продукти духовної 
діяльності людини, вона об’єднує науку й освіту, мистецтво (музику, 
літературу та інші галузі), естетику, мораль, релігію, уклад життя, 
світогляд тощо.  

Отже, в загальному слововжитку термін «культура» означає значно 
більше, ніж сукупність предметів культури чи видів діяльності з їх 
виробництва, а національна культура – це все те, що так чи інакше 
входить до культурного фонду нації. А тому важливим завданням 
сьогодення у сфері дошкільної освіти, на думку Д. Шевчук є 
«сформувати особистісну культуру дитини через відкриття їй світу 
культури, залучення до нього та його творчого освоєння» [6, с.16].  

Поняття художньої культури, яку іноді називають «високою 
культурою», визначається як сукупність процесів і явищ духовної 
практичної діяльності людини, котра створює, розповсюджує і опановує 
твори мистецтва, а також матеріальні предмети, що є естетично цінними. 
Нерідко саме з художньою культурою пов’язують уявлення про всю 
сферу культурної діяльності людини. І хоча таке розуміння звужує 
широку царину значення поняття» культури», слід погодитися, що саме 
мистецтву, яке задовольняє універсальну потребу людини – осягнення 
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навколишньої дійсності в різних формах людської чуттєвості, належить 
провідна роль у розвитку культури.  

У художній культурі відбувається самовираження особистості, 
розкривається можливість для людини реалізувати свої творчі потенції в 
різних видах мистецтва, що за допомогою складної системи образно-
символічної мови передають той чи інший художній смисл. Кожний з цих 
видів є відносно самостійним і не перекладається повністю на мову 
інших видів. Наприклад, те, що можна сказати музикою, не можна 
передати малюнком, вишивкою або скульптурою, театральною дією. 
Втім, сьогодні дедалі глибше усвідомлюється важливість комплексного 
підходу до використання культуротворчого впливу різних видів 
мистецтва, необхідність формування у людини цілісної художньої 
картини світу, яка інтегрує чуттєвообразні, метафоричні елементи 
розвитку людського мислення в єдину систему поглядів, уявлень про 
навколишній світ.  

Навіть на кінець ХІХ століття про існування української культури, 
зокрема народного мистецтва, ніхто не здогадувався. Стан був такий, що 
все створене нашим народом, могутніми сусідами було вкрадене і 
привласнено до польської або російської культури. До останньої було 
зараховано не тільки історію тисячолітньої української державності, але  
й велику архітектурну й малярську спадщину України-Руси, іконопису, 
декоративного мистецтва, літератури. Зацікавленість або дослідження 
питань української культури тягло за собою звинувачення в сепаратизмі 
з неминучим покаранням каторгою.  

І все ж непомітно виросла певна кількість високоосвічених людей 
(В. Тарновський, Б. Ханенко, В. Хвойка, Зноско-Боровський,  

М. Біляшевський, Вадим і Данило Щербаківські, Д. Яворницький, І. 
Гончар, К. Скаржинська, В. Антонович, архієрей Сіцинський і митрополит 
Шептицький та ін.), які збиранням українських колекцій представили 
суспільству незаперечні факти існування самобутньої тисячолітньої 
культури українського народу.  

Починаючи з 1690 року все ХVІІІ століття пройшло в боротьбі з 
українським іконописом. За постановою духовного Синоду Російської 
православної церкви й указом Олександра І в 1801 та 1803 роках було 
заборонено будувати в Україні храми в українському стилі та наказано 
вилучити цінні старовинні ікони та ікони виключно українського канону 
(наприклад, «Свята Трійця» – Бог-Отець, Бог-Син, Бог-Дух Святий в 
одному лику). До двох тисяч ікон щорічно возами відправляли до 
Московії, де вони ставали «достоянием великорусской» культури, а інші 
спалювались. До болотно-лісової імперії везли не тільки твори 
мистецтва, але й самих майстрів-іконописців, художників, гужників, 
друкарів, майстрів художньої обробки металів, ткацтва, розпису тощо. 
Такого тотального спустошення не зазнала жодна країна Європи – друга 
«татарська» навала.  

Усе ХІХ століття пройшло під гаслом: «Украинской культуры нет и 
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быть не может». Розгром нашого мистецтва й архітектури довершив 
комуністичний режим, який з 1930 по 1966 роки знищив тисячі храмів, 
зокрема всю дерев’яну архітектуру Східної і Центральної України, 
зведених з ХІІ по ХVІІІ століття. Здавалося б, перемога над Україною 
остаточна: український дух винищений, інтелігенція в концтаборах, 
половина нації в могилах, хребет нації переламаний.  

Та ні! Вмерти душі українського народу не дали його кращі сини і 
доньки – великі поети Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка, 
історики В. Антонович, М. Грушевський, композитор М. Лисенко, 
археологи Д. Яворницький, М. Біляшевський, Вадим та Данило 
Щербаківські. Все почалося з археологічних знахідок Трипільської 
культури та відкриття українського народного мистецтва. Дослідження 
Павлуцького, братів Щербаківських, художників Васильківського, 
Сластіона, архітектора Василя Кричевського, збудили до нього великий 
інтерес. Повсюдно відкривалися школи-майстерні гончарства (місто 
Глинськ, місто Миргород, село Опішня, місто Коломия, місто Львів), а 
також килимарства в місті Кролевці та селі Дехтерях на Чернігівщини, 
селі Решетилівці на Полтавщині, місті Кам’янець-Подільську, селі 
Скобцях та селі Оленівці на Київщині, селі Клембівці на Поділлі тощо.  

На розвиток декоративно-прикладного мистецтва вагомий вплив 
мали громадські товариства. У 1910 р. скрізь по Галичині та Буковині 
діяли українські організації «Просвіта», «Жіноча Громада», активно 
працювали такі центри й гуртки і на Буковині. У 1910 р. буковинсий 
«Гурток вишивки» отримав золоту медаль на виставці у Відні.  

Наприкінці 90-х років ХІХ століття з тріумфом пройшли виставки в 
місті Тернополі, місті Коломиї, місті Львові, а весною 1906 року світ був 
вражений відкриттям небаченого, ще не усвідомленого суспільством, 
явища українського народного мистецтва в Києві. Цьому сприяла 
організована Київським міським музеєм на чолі з М. Біляшевським 
виставка, експозиція якої починалася з вестибюлю на сходах й 
розпросторилася на весь другий поверх музею. Збирачами та 
співтворцями її знову стали брати Щербаківські.  

Виявилося, що українська культура не тільки самобутнє неповторне 
явище, але вона ще й має такі види мистецтва, як народне килимарство, 
народне гончарство, народну вишивку і малярство. Того не мали наші 
сусіди, що прагнули поневолити українців. Росіян цілком задовольняли 
килими, завезені від татар, із Середньої Азії, Кавказу, а перші майстерні 
почали працювати в кінці ХІХ століття, проте вироби були низького 
художнього рівня. Не мали вони й народної кераміки. Поляки ж 
навчилися килимарству в українців і то лише для панського вжитку.  

Українські ж килими згадуються римськими істориками ще за доби 
навали гуннів, не кажучи вже про Київський період історії. У нас їх 
виробляли скрізь і у великій кількості й головне – високої мистецької 
якості.  

Народна культура є набір індивідуально винайдених ідей, що 
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ритмічно відтворюють у поколіннях, формують неповторну мистецьку 
цінність, яка відрізняє один етап від іншого. Таким явищем є українські 
народні архітектура, килимарство, кераміка, елементи й стилістика 
народного ткацтва та вишивки, а також самобутність народного 
малярства, що складають основу національної культури.  

Ось що сказав В. Щербаківський про народне мистецтво: все це 
«треба видати… для відродження українського духу, українського 
мистецтва, української традиції, щоб сучасники могли ввійти в душевний 
зв’язок зі своєю рідною землею й прадідами».  

Збереглась від руйнації першооснова національної культури, її 
фундамент: мова народу, пісня – душа народу, народне мистецтво – 
джерело самобутності культури, національні коди формотворення, 
кольоробачення, що складають світоглядні та естетичні засади 
українського мистецтва. У них талант черпає сили і вміння.  

Поштовхом до розвитку декоративно-прикладного мистецтва були 
також економічні чинники: бурхливо розвивалася промисловість, 
створювалися мануфактури, що стимулювало позитивні зміни у 
торговельних відносинах. Виникали нові можливості для продажу й 
обміну виробів митців.  

Народні майстри, а то й цілі династії умільців, дотримуючись 
народних традицій, що передавалися з покоління в покоління, 
створювали шедеври, що й досі відзначаються красою й неповторністю. 
Особливо варто відзначити мистецькі традиції України, що проявились у 
розвитку різних галузей декоративно-прикладного мистецтва: вироби з 
металу, дерева, скла, глини, народна вишивка, килимарство, малярство 
тощо.  

Народне мистецтво є найбільшим скрабом українського народу. В 
успадкованому нами народному мистецтві ми до сьогодні бачимо 
символи віри предків у Богиню-Праматір нашого роду, культ сонцеликого 
Дажбога, восьмикутною зорею якого зустрічаємо новий рік, розшитими 
рукавами славимо жіночу вроду й знаками-оберегами захищаємо груди 
чоловіка, вишитим на рушнику Деревом життя благословляємо 
створення сім’ї, новонародженого й проводимо небіжчика в останню 
путь.  

Народне мистецтво є однією з форм самозбереження нації 
протягом тисячоліття. То що ж то за феномен такий – народне 
мистецтво? Дехто каже, що це селянське мистецтво. Й не дивно: ми 
давня хліборобська нація. У кожному з нас тече кров предка-хлібороба. 
Тому й культ предка з його культурою нам зрозумілий і близький. Інші 
кажуть, що нам, мешканцям сучасних міст воно ні до чого: народне 
мистецтво примітивне і не може задовольнити вибагливі смаки вражених 
чванством людей. І це правда!  

Суспільно-економічні зміни сприяли створенню інноваційних 
освітньо-виховних ідей, зокрема, поєднання навчання з естетичним, 
моральним, трудовим вихованням, одним із шляхів реалізації якого є 
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оволодіння ремеслом. Такі ідеї поширювалися із Європейської 
педагогіки. Зокрема, французький просвітитель Ж.-Ж. Руссо відстоював 
необхідність оволодіння ремеслом. Його думку свого часу підтримувала 
вітчизняна просвітителька, фундатор національного дошкілля С.Русова. 
Вона пропонувала дітей старшого дошкільного віку вчити вишиванню, 
вирізуванню, ткацтву на маленьких дитячих ткацьких верстатах тощо. 
Адже декоративно-прикладне мистецтво як засіб естетичного виховання 
– це не просто вироби для домашнього вжитку, а – унікальна виховна 
система, яка формує творчий спосіб мислення, позитивно впливає на 
розвиток свідомості дітей та організацію не тільки їхнього дозвілля, а й 
способу життя.  

Історичний досвід засвідчує паралельне існування в українській 
культурі двох традицій, що доповнюють одна одну і постійно 
взаємодіють. Перша глибоко консервативна – це дохристиянська 
традиція культури предків з усіма виявними прикметами: звичаями, 
віруваннями, символікою, орнаментом, що є своєрідними оберегами 
етнічної єдності народу. Друга прийшла разом з християнством. Ця 
культура привнесена ззовні, асимільована на власному українському 
ґрунті й проросла в Україні пишним деревом. Однак течія народного 
мистецтва має вплив на свій лад, пристосовуючи їх для національних 
потреб.  

Саме культ предківської культури і є народним мистецтвом, 
хлібодайною силою, якою надихається нація на поворотних етапах 
історії. Вперше це сталося в кінці ХІХ століття, повторилося в 1919-20-х 
роках, 1960-70 та 1990-х роках. Саме народне мистецтво не дало 
остаточно асимілювати народну свідомість, естетичне осмислення світу і 
стало одним з генераторів відродження національної ідеї, прагнення до 
волі, до кращого життя.  

Народне мистецтво це не те, що дехто називає примітивним, 
калькуючи з інших європейських мов без перекладу, адже в італійській 
мові слово «primo, primitiv» означає перший, первинне мистецтво, що 
дійсно відповідає змісту й глибині цього значення. Адже народний 
митець творить у течії національного стилю етносу, течії світоглядної та 
мистецької спадщини свого народу і його мистецтво невмируще.  

Нам, мешканцям сучасних міст, не тільки дороге мистецтво, яке 
донесли до нашого часу сотні поколінь майстрів гончарства, 
килимарства, ткацтва, вишивки, різьблення, малярства, ми не можемо 
без нього обійтись. Твори майстрів доповнюють нашу уяву про життєве 
середовище повногрудими глеками, тканими, вишитими виробами, 
різьбленими та розписаними меблями, яких нам так не вистачає в побуті 
для душевної рівноваги з рідною землею.  

Маючи в своєму домі килими перські, кавказькі, угорські та інші 
вироби, не властиві нашій культурі, ми все життя страждаємо від 
розбалансування психіки, ніби ми не вдома, а в гостях. Ритми чужих 
речей, що залежать від пластики, кольору, ритміки та масштабу 
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орнаменту, повинні співпадати з біоритмами Землі, в унісон якої б’ється 
наше серце. Багато з нас живуть в світі чужих речей, а наше завдання як 
високоосвічених людей творити світ українських речей, тоді народ 
почуватиме себе комфортно, буде здоровим.  

Відтак, узагальнюючи вищевикладене, маємо можливість зробити 
висновки про те, що проблема національного виховання підростаючих 
поколінь загалом і формування національної культури зокрема за 
допомогою народного мистецтва завжди була однією із найскладніших і 
найважливіших в українській педагогіці. Важливим засобом реалізації 
цього процесу є творення краси, прихильність до неї, потреба милування  

й переживання, готовність до практичної діяльності, спрямованої на 
відродження, збереження і примноження національних традицій. Минає 
все, вмирають покоління, іржавіють машини, все перетворюється в прах. 
Лишається тільки дух народу, матеріалізований у творах мистецтва. 
Слава їм, творцям культури нашого народу, що не згасне у віках!  
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