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Методичний коментар до бесіди з дітьми “Опішнянська кераміка” 

Справжнім скарбом України є народні майстри та їхні мистецькі витвори. Селище Опіпшя, 

що на Полтавщині є головним осередком українського гончарства, його столицею. Воно 

відоме своїми гончарями ще з давнини. Наприкінці XIX – на початку XX століття тут 

працювало близько 1000 гончарів, продукція яких експортувалася майже на всі континенти 

світу. Тому не дивно, що саме тут був створений найбільший в Україні музей 

гончарства. Українська кераміка є об’єктом нематеріальної культурної спадщини нашої 

країни. 

Гончарі виготовляють вироби з глини, а потім ще й яскраво їх розписують. Народні майстри 

роблять посуд, яким можна користуватися щодня. 

 Пригадайте з малятами, який посуд нам потрібний і коли. 

 Чи можна за формою посуду сказати, що з нього зазвичай їдять? 

 Який традиційний український посуд ви знаєте? Як він називається? 

Коли і для чого його використовують? 

Роздивіться з дітьми посуд на фотографії і розкажіть, коли ми ним користуємося. 

Майстри прикрашають свої вироби рослинним орнаментом: фантазують і, мабуть, тому 

малюють рослини не зовсім такими, які ми бачимо навколо нас. Знайдіть на посуді квіти, 

листочки, виноград тощо. 

 Як ви гадаєте, які квіти намалювали майстри? 

 Що малят особливо зацікавило? 

 Які кольори майстри використали? Де навколо себе ви бачите такі кольори? 

 Чи можна назвати такий розпис рослинним орнаментом? Чому? 

 Які елементи візерунків повторюються? Визначте закономірність. 

Для дітей гончарі виготовляють фігурки кумедних казкових героїв, людей і тварин. Деякими 

фігурками можна гратися, як звичайними іграшками: вони можуть ходити одна до одної в 

гості, для них можна накривати стіл до чаю, розповідати про них цікаві історії… А ще є цікаві 

іграшки, які мають голос, це — свищики (у таких іграшок обов’язково є дірочка). 

 Довідайтеся, які іграшки виготовляють опішнянські майстри. 

 Як їх відрізнити від інших керамічних іграшок? 

 Чим свищики відрізняються від решти іграшок? Які особливості 

їх виготовлення? 

Запропонуйте дітям роздивитися опішнянські іграшки на фото, придумати їм назви, скласти 

історії з ними, вигадати ігри тощо. 

Сучасні опішнянські керамічні вироби вражають різноманіттям форм. Деякі вироби майстрів 

не просто прикрашають наші оселі, а є ще й справжніми глиняними казками. Запропонуйте 

дітям роздивися дивовижні керамічні історії, які створили учні опішнянського колегіуму 

мистецтв, а також розповісти, що цікавого помітили, придумати назву кожному виробу. 

 Чим ці керамічні вироби незвичайні? Чим відрізняються від решти? Як їх можна 

назвати? 
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 Яких героїв ви помітили? Що вони роблять? 

 Що вам особливо сподобалося? 

 Уявіть себе продавцем на ярмарку. Що ви розповіли б про ці вироби? 

Як прорекламували б їх? 

Запропонуйте дітям вигадати цікаву історію, навіяну цими керамічними виробами. 
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