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Рукоділля – це виготовлення яких-небудь виробів, речей 
ручним способом; ручна (переважно жіноча) робота 
взагалі. 

Сьогодні рукоділля - це і хобі, і заняття, і корисна 
справа, і зняття стресу. До рукоділля можна віднести  
багато занять, це всі види декоративно-ужиткового 
мистецтва, яке на території нашої держави було дуже 
розвиненим. Це  і в'язання спицями і гачком, і вишивання 
бісером чи нитками, і пошиття іграшок, і  виготовлення 
ляльки-мотанки, і ще багато чого. Потрібно відзначити, 
що рукоділля крім мистецького спрямування має і 
практичне значення. Нині рукоділля набуває все більшої 
популярності, як серед старшого покоління,  так і серед 
молоді, що особливо приємно. Тож запрошуємо до перегляду 
літератури за темою творчості та рукоділля! 

 



Кара-Васильєва Т. В. Декоративне 

мистецтво України XX століття. У 

пошуках "великого стилю" / Тетяна 

Кара-Васильєва, Зоя Чегусова. - Київ : 

Либідь, 2005. - 275, [3] с. 

У книзі розкрито складну й розмаїту 

панорама художнього життя в Україні: 

зміни напрямів і стилів, взаємовпливи 

народного та професіонального 

мистецтва, творення нових ідей - від 

авангарду на початку XX століття до 

пошуків стилю сучасних митців. 



Антонович Є. А. 

Декоративно-прикладне 

мистецтво : навч. посіб. / Є. А. 

Антонович, Р. В. Захарчук-

Чугай, М. Є. Станкевич. - 

Львів : Світ, 1992. - 270, [1] с. 

У посібнику висвітлено шляхи та методи 

навчання учнів 1-7 класів декоративно-

прикладного мистецтва, естетичного 

виховання та сприяє формуванню творчих 

здібностей дітей засобами народного 

мистецтва рідного краю. 

Ковальов О. Декоративно-

прикладне мистецтво в школі. 

1-7 класи [Текст] : навч. посіб. / 

Олександр Ковальов ; [рец.: Є. 

А. Антонович, С. В. Коновець ; 

ред. Л. В. Фесенко ; худож. О. 

Ковальов]. - Суми : Унів. кн., 

2006. - 143 с. : мал. 

У книзі розглядаються питання теорії та 

історії декоративно-прикладного мистецтва 

України. Аналізуються його основні види:  

ткацтво, килимарство, вишивка, художнє 

деревообробництво, кераміка. 

У підручнику розглянуто основні 

тенденції розвитку декоративно-прикладного 

мистецтва. У ньому детально проаналізовано 

численні твори мистецтва з музеїв і 

приватних зібрань. 

Тищенко О. Р. історія 

декоративно-прикладного 

мистецтва України: (XIII-

XVIII ст.) / О. Р. Тищенко. - 

Київ : Либiдь, 1992. - 189, [1] с. 



Кротова Г. Ручне ткання 

гобеленів / Галина Кротова. - Київ : 

Наірі, 2011. - 58 с. : ілюстр. 

Книга стане у пригоді тим, хто 

самостійно хоче навчитися ткати. 

Оволодіти цим мистецтвом  можна 

за допомогою детальних інструкцій 

і кольорових ілюстрацій, які 

наведено у посібнику. 



Книга знайомить з історією української 

вишивки від X до XX століття. Розглядаються 

особливості самобутньої народної вишивки, її 

характеристики щодо історико-етнографічних 

регіонів, описуються основні техніки шитва, 

розкриваються символіка рушників, їхнє 

значення у святах і обрядах. 

Кара-Васильєва Т. 

Українська вишивка / 

Тетяна Кара-Васильєва, 

Алла Чорноморець. - 

Київ : Либідь, 2002. - 158, 

[2] с. 

Видання висвітлює основні етапи 

розвитку української вишивки від часів її 

зародження до сьогодення, розкриває роль і 

місце цього виду декоративного мистецтва в 

оформленні одягу, житла, у використанні в 

храмових інтер'єрах. 

Кара-Васильєва Т. 

Історія української 

вишивки = History of 

Ukrainian embroidery : 

кн.-альб. / Тетяна Кара-

Васильєва. - Київ : 

Мистецтво, 2008. - 463 с. 



Мельник В. М. 

Мистецтво витинанки та 

аплікації : навч. посіб. / В. 

М. Мельник. - Тернопіль : 

Навч. кн. - Богдан, 2006. - 

221 [2] с. 

До посібника увійшли твори народних 

майстрів України, відомих художників 

минулого і наших сучасників, які працювали 

у цьому виді національного мистецтва. 

Стеченко О. Ф. 

Лозоплетіння : практ. 

поради по виготовленню із 

лози та ін. видів рослин. 

сировини виробів 

побутового, сувенірно-

подарункового і 

художнього призначення / 

О. Ф. Стеченко. - Київ : 

Урожай, 2007. - 286 с. 

У виданні наведено практичні поради по 

виготовленню із лози, рогозу, листків качанів 

кукурудзи, соломи хлібних злаків та інших 

видів рослинної сировини різних плетених 

виробів побутового призначення, а також 

сувенірно-подарункових і художніх. Описано 

технологію їх виготовлення та прийоми 

декоративного оформлення. 



Ковальчук Т. П. Художня 

обробка паперу : наоч.-метод. 

посіб. / Т. П. Ковальчук ; [рец.: 

Шевнюк О. Л., Резніченко М. І.]. 

- Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 

2010. 

Курс I. - 64 с. : іл. кольор., 

рис. - Термінол. слов.: с. 22. 

               Ковальчук Т. П. Художня 

обробка паперу : наоч.-метод. 

посіб. / Т. П. Ковальчук ; [рец.: 

Шевнюк О. Л., Резніченко М. І.]. 

- Тернопіль : Навч. кн. - Богдан, 

2010. 

   Курс II. - 48 с. : іл., іл. 

кольор. - Термінол. слов.: с. 21-22. 

У посібнику розкривається 

зміст основних видів художньої 

обробки паперу та технології 

створення ужиткових виробів. 

У книзі розглянуто зміст 

основних видів художньої 

обробки паперу, технології 

створення ужиткових виробів в 

техніці імітації мозаїки і 

вітража, пап'є-маше, торцевої та 

об'ємної пластики. 

Посібник знайомить з 

виготовлення виробів з паперу. У 

ньому запропоноване складання 

просторових фігур, що нагадують 

різні об’єкти навколишньої 

дійсності, та дає можливість 

закріплення знань і навичок 

стосовно геометричних фігур. 

Ботюк О. Ф. Конструювання 

з паперу методом орігамі : навч.-

метод. посіб. / О. Ф. Ботюк. – 

Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 

2002. – 63 с. 



Сукачова Л. Рукоділля - і 

для маленьких рученяток 

діло / Людмила Сукачова. - 

Київ : Наірі, 2009. - 52, [2] с. 

У своїй книзі автор звертає особливу 

увагу на важливість образності у 

навчанні дітей: замість сухого 

викладання. Це сприяє скорішому та 

легшому запам'ятовуванню основних 

моментів та розвитку спостережливості й 

цікавості - якостей, необхідних як під час 

вишивання, так і в подальшому житті. 

Адам'янц Р. Художня 

праця : плани-конспекти 

занять / Р. Адамянц. - 

Харків : Ранок : Веста, 2002. 

- 128 с. - (На допомогу 

вчителю). 

У методичному посібнику подані 

розгорнуті плани-конспекти занять з 

художньої праці. І кожен бажаючий 

знайде багато цікавого та корисного у 

цій книзі. 



Денисенко Л. І. Азбука 

домашнього господарювання : 

навч. посіб. з труд. навчання 

для учнів 5-9 кл. / Л. І. 

Денисенко. - Київ : А. С. К., 

1999. - 231, [1] с. 

У даному виданні розглядаються 

основи ведення домашнього 

господарювання. Розкриті питання з 

кулінарії, сервірування столу та 

рукоділля. 

Трудове навчання (для 

дівчат) [Текст] : підруч. для 5 

кл. загальноосвіт. навч. закл. / 

В. К. Сидоренко [та ін.]. - Х. : 

Сиция, 2013. - 235 с. : ілюстр. 

кольор. - Термінол. слов.: с. 

226-229. - Дод.: с. 230-235. 

Підручник знайомить з основами 

матеріалознавства, технікою і 

технологією проектування для того, щоб 

майстерно виготовляти різні вироби. 

Дівчатка навчаться розробляти і 

реалізовувати різноманітні цікаві 

проекти, оздоблювати свій одяг або інші 

речі аплікацією, самостійно створювати 

вироби для подарунків чи інтер'єру своєї 

кімнати. 



Українська етнологія : 

навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / В. Борисенко 

[та ін.]. - Київ : Либідь, 2007. 

- 398, [1] с. 

У посібнику аналізуються 

теоретичні проблеми української 

етнології, пов'язані з етногенезом 

українців та формуванням регіональної 

специфіки. Також висвітлюється історія 

розвитку етнологічної науки. Традиційна 

культура українців - житло, одяг, 

харчування, звичаї, обряди, вірування - 

розглядаються з урахуванням сучасних 

соціально-економічних змін. 

Гончаренко М. С. 

Етновалеологія : навч. посіб. 

/ Гончаренко М. С., Набока 

І. Є. ; М-во освіти і науки 

молоді, та спорту України, 

Харк. нац. ун-т ім. В. Н. 

Каразіна. - Харків : Бурун 

кн. ; Київ : КНТ, 2012. - 295 

с. 

Навчальний посібник розкриває 

особливості світогляду, моральних 

цінностей та виховних ідеалів українців, 

відбиває специфіку родинного 

виховання, сімейної обрядовості та 

оздоровчих технологій в етнокультурі 

українського етносу. 



Лозко Г. Українське 
народознавство / Галина 
Лозко. - Вид. 4-те, допов. - 
Харків : Див, 2010. - 464, 
[1] с. 

У цьому виданні автор значно 

розширила коло народознавчих проблем і 

доповнила книгу новими фактичними 

даними (зокрема розділи про походження 

українського народу та державну 

символіку).  

 Лозко Г. Українське 

народознавство / Галина 

Лозко. - Вид. 5-те, зі змін. 

та допов. - Тернопіль : 

Мандрівець, 2011. - 512 с.  

Книга надає змістовну інформацію 

про походження українців, їхню духовну 

культуру, господарство, побут, родину. 

Етнографія України 

: навч. посіб. для студ. 

вищ. навч. закл. / за ред. 

С. А. Макарчука. - Вид. 

2-е, перероб. та допов. - 

Львів : Світ, 2004. - 517, 

[1] с. 

У посібнику розглядається, що таке 

етнографія України та що вона вивчає. 

Як розвивається ця наука? Аналізуються 

питання про походження і етапи 

розвитку українського народу, його 

традиційну культуру,  сімейні стосунки, 

звичаї та обряди. 



Корзун А. Р. Історія 

бісероплетіння та методика її 

викладання / А. Р. Корзун, Г. В. 

Ямчинська // Підготовка фахівців 

у контексті становлення Нової 

української школи : зб. наук. пр.: у 

2-х ч. / за заг. ред.: В. Є. Литньова, 

Н. Є. Колесник, Т. В. Завязун. - 

Житомир : ФОП Н. М. Левковець, 

2018. - Ч. 1. - С. 74-77. 

У виданні представлено матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. Тематика статей - сучасні 

технології в інтеграційному освітньому 

просторі; проблема професійно-

педагогічної компетентності в підготовці 

фахівців; упровадження інноваційних 

підходів в організацію освітнього процесу 

в ЗДО. 

Національно-патріотичне 

виховання молодших школярів 

засобами українського етнодизайну 

: зб. наук. пр. міжрегіонал. студент. 

наук.-практ. конф., 24-26 листоп. 

2004 р. / Житомир. держ. ун-т ім. І. 

Франка, Упр. освіти Житомир. обл. 

держ. адмін. - Житомир : ЖДУ ім. І. 

Франка, 2004. - 197 с. 

У збірнику розглядаються проблеми 

національно-патріотичного виховання 

молодших школярів засобами 

українського ужиткового мистецтва в 

психолого-педагогічному аспекті; 

розвиток народних ремесел різних 

регіонів України. 





Віртуальну виставку підготувала  

бібілотекар ч/з № 1  

Алла    Любарець 

Кількість джерел : 21 
 

До зустрічі  в Бібліотеці  Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 


