
А. Ф. Шушкевич

НародНа лялька

Технологія виготовлення

Тернопіль
нАвчАльнА книгА — БогдАн



Навчально-методичний посібник підготовлений за програмою варіативного 
модуля «Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега» до на-
вчальної програми «Тех но логії» 10-11 класи. Посібник стисло охоплює основні 
методичні рекомендації щодо організації та проведення уроків, містить інструк-
ційно-технологічні картки для проведення занять та ілюстрації готових виробів, 
які наочно доповнюють теоретичний матеріал.  

Автор сподівається, що матеріали посібника допоможуть у роботі вчителям 
трудового навчання, керівникам гуртків та студій декоративно-ужиткового мис-
тецтва, а також усім, хто бажає створювати народну ляльку. 

УДК 745
ББК 85.125

УДК 745
ББК 85.125

    Ш 98

ISBN 978-966-10-3684-9 Навчальна книга — Богдан, 2014

Шушкевич А.Ф.
Ш 98  Народна лялька.Технологія виготовлення : навчально-методичний посібник / 

А.Ф.Шушкевич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с. +8 с. : 
вкл. : іл.

ISBN 978-966-10-3684-9

Навчальне видання

шушкевич Алла Федорівна

народна лялька
Технологія виготовлення 

Головний редактор Богдан Будний
Редактор Петро Ктитор

Обкладинка Ростислава Крамара
комп’ютерна верстка Зоряни Сидор
Технічний редактор Оксана Чучук

Підписано до друку 03.02.2013. Формат 70х100/16. Папір офсетний.  
Гарнітура Таймс. умовн. друк. арк. 22,32+0,65 вкл. умовн. фарбо-відб. 22,32+2,60 вкл.

Видавництво «Навчальна книга – Богдан»
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

Навчальна книга – Богдан, просп. С. Бандери, 34а, м. Тернопіль, 46002
Навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. Тернопіль, 46008

тел./факс (0352) 52-19-66; 52-06-07; 52-05-48
office@bohdan-books.com  www.bohdan-books.com

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.



Зміст

Вступ ....................................................................................................................5
Розділ 1.Теоретичні відомості до уроків ...........................................................6

1. З історії народної ляльки ..........................................................................7
2. Українська народна лялька-мотанка .....................................................10
3. Класифікація народних ляльок ..............................................................14

Розділ 2. Технологія виготовлення народної ляльки з тканини ..................17
1. Лялька Немовля (Пеленашка) ...............................................................18
2. Лялька Кувадка........................................................................................19
3. Лялька Круп’яничка................................................................................19
4. Вепська лялька ........................................................................................20
5. Лялька Травниця .....................................................................................21
6. Лялька Щастя ..........................................................................................23
7. Українська народна лялька-мотанка .....................................................24
8. Одяг для ляльки ......................................................................................29

Розділ 3. Плани уроків  ....................................................................................31
Варіативний модуль «Технологія виготовлення народної ляльки  
(5-6 класи)» .......................................................................................................31

Уроки 1–2 ....................................................................................................34
Урок 3–4  .....................................................................................................39
Урок 5–6 ......................................................................................................42
Уроки 7–8 ....................................................................................................46
Уроки 9–10  .................................................................................................53
Уроки 11–12  ...............................................................................................58
Уроки 13–14 ................................................................................................65
Уроки 15–16 ................................................................................................69
Уроки 17–18  ...............................................................................................72
Урок 19–20 ...................................................................................................76

Варіативний модуль  «Технологія виготовлення української  народної  
ляльки-оберега». До навчальної програми «Тех но логії».  10-11 класи» ......82

Урок 1  ..........................................................................................................88
Урок 2  ..........................................................................................................93
Урок 3  ........................................................................................................101
Урок 4 .........................................................................................................107



Зміст

4

Урок 5  ........................................................................................................114
Урок 6 .........................................................................................................119
Урок 7 .........................................................................................................124
Урок 8  ........................................................................................................128
Урок 9 .........................................................................................................131
Урок 10  ......................................................................................................134
Урок 11 .......................................................................................................137
Урок 12 .......................................................................................................144
Урок 13 .......................................................................................................151
Урок 14  ......................................................................................................156
Урок 15 .......................................................................................................161
Урок 16  ......................................................................................................165
Урок 17 .......................................................................................................171
Урок 18 .......................................................................................................177
Урок 19  ......................................................................................................181
Урок 20 .......................................................................................................182

Додаток. Творчий проект: «Народна лялька»  .............................................187
Використана література ..................................................................................200



5

Вступ

Лялька — дуже стародавня іграшка, адже відомо, що найдавнішим єгипет-
ським лялькам — близько 4 тис. років. Упродовж тисячоліть лялька не втратила 
своєї актуальності, і це, напевно, єдина іграшка, котра супроводжує людину все 
життя. У дитинстві — це забавка, граючись з якою, малеча пізнає світ. Найперші 
уроки виховання через гру давала дитині материнська лялька, яка виконувала роль 
опікунки, коли маля саме засинало, а мати мусила йти до роботи. Лялька своєю 
німою присутністю дозволяла дитині вільно вправлятися у навичках мовлення. 
Для дівчинки лялька — не просто забавка. Граючись з нею, маленька виконує 
роль матері, бо в кожній дівчинці вже записана ця споконвічна програма мате-
ринства. Ганчір’яна саморобна лялька була предметом, через який діти ознайом-
лювалися з життєвим устроєм, обрядами і традиціями свого народу. Саме тим 
зумовлене особливе місце цієї народної іграшки в культурі слов’янських націй. 
Народна лялька — це іграшка, творцем якої є народ, вона має певні технологічні 
особливості конструювання, які передаються від старшого покоління молодшому. 
Вона з самого початку свого виникнення була пов’язана з народними обрядами 
та ритуалами, виготовлялася до певних дат і подій та з різних приводів (весілля, 
посухи, народження, хвороби тощо). Така лялька майже завжди була яскравою, 
строкатою, таємничою, язичницькою. Та найголовніше те, що всі ляльки, яких 
відшукали у різних областях України, виготовлялися одним способом — вузловим. 
То був найпростіший спосіб, котрий свідчив про споконвічний хліборобський рід 
занять місцевого населення. 

Народні ляльки упродовж століть змінювалися, але в них зберігалися основні 
традиційні принципи декоративного силуетного зображення, простота і лаконізм, 
декоративність, святковість. Цінність такої ляльки полягає у залученні підростаю-
чого покоління до відродження і збереження національних традицій, національної 
самобутності. Сьогодні ми спостерігаємо, що багато речей, які вже частково забу-
лися, речей з минулого повертається до нас, але для сучасних людей вони набули 
трошки іншого значення. Якщо раніше вони мали обрядовий зміст і були глибоко 
символічними, то сьогодні переважно втратили цю складову і перетворилися на 
мистецтво. 

Сучасний простір наукових публікацій, які стосуються дослідження народної 
ляльки, досить обмежений. Найповніші дослідження традиційної ляльки здійс-
нено у працях О. Найдена, Л. Герус та М. Грушевського. Продовжують вивчен-
ня народної ляльки в сучасних умовах О. Скляренко, О. Матвієнко, М. Цивін.  
На сьогодні в Україні немає друкованих видань з технологіями виготовлення на-
родних ляльок, якими могли б скористатися вчителі трудового навчання і техно-
логій, що працюють за відповідною програмою. Цю прогалину автор спробувала 
заповнити, створивши даний посібник.
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Розділ 1

ТеореТичНі ВідомосТі  

до урокіВ

Стара лялька

Укоморі стояла велика, дерев’яна скриня, в якій збері
галася купа старого мотлоху. Колись ці речі були нові 

і комусь потрібні, а тепер лежали в темній скрині, давно забуті. 
Серед всякої всячини лежала стара лялька. Вона була незви
чайною: замість очей на голові мала намотаний хрест, а одяг 
складався з намотаних клаптиків тканини. Ляльці було багато 
років, і давно ніхто не згадував про неї. 

Якось непосидюча дівчинка Ганнуся, яка приїхала до бабусі 
в село, заглянула до тієї старезної скрині і знайшла ляльку. 

— Ой ! Як же це я раніше не бачила її? — здивувалася дів
чинка. 

Ганнуся схопила іграшку і прожогом побігла до бабусі Уляни. 
— Бабусю, поглянь, яка дивна лялька, — раділа Ганнуся. 
— Це Мотанка — лялька моєї бабусі, — усміхнулася бабуся 

Уляна. 
— А чому в ляльки немає очей? — запитала дівчинка. 
— А тому, що це лялька чарівна, вона має оберігати дитину 

від усього лихого, — сказала бабуся. — Кожна людина на землі 
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подарських потреб. Тканина з кропиви була дуже міцна. У десятому столітті вона 
йшла на виготовлення вітрил і рибальських снастей. З грубих волокон вили мо-
тузки і канати. Полотна, виткані з кудельних ниток, вибілювали на сонці, а також 
виварювали в лузі — відварі деревної золи. Мотузки та мішковину й інші подібні 
вироби деколи вимочували добу у відварі дубової кори, щоб підвищити міцність і 
стійкість проти гнильних мікробів. Сама кропива дає світло-зелену фарбу, придат-
ну для фарбування сукна. Іноді вимочені в дубовому відварі волокна фарбували в 
чорний колір. Для цього мотузки і мішковину опускали в іржаву воду або в розчин 
залізного купоросу. Ці стародавні способи відбілювання та фарбування з успіхом 
можна застосовувати і зараз. 

УроК 3 
Тема. Українська народна лялька, її види. Техно ло гічна послідовність виготовлен-

ня традиційної народної ляльки. 
Мета.  Навчальна: Ознайомлення з видами традиційної української народної 

ляльки. Дослідження етнографічних матеріалів про народну ляльку. Вив-
чення технологічної послідовності виготовлення ляльки. Розробка основи 
малюнка ляль ки, створення ескізу. 

 Розвивальна: Розвиток творчих здібностей учнів під час створення художніх 
ескізів. 

 Виховна: Виховання поваги та бережливого ставлення до культурної спад-
щини і традицій українського народу. 

Практична робота. Розробка основи малюнка ляль ки, створення ескізу. Вивчення 
технологічної послідовності виготовлення ляльки.

обладнання: Комп’ютер і мультимедійний проектор (урок супроводжується відео-
рядом).

Дидактичні засоби: 
 Відеоматеріали або презентація. 
 Інструкційні картки послідовності виготовлення ляльки. 
 Зразки ескізів української ляльки-мотанки. 

Інструменти та матеріали: Папір А 4, кольорові олівці. 
Тип уроку: Комбінований. 
Структура уроку: 

 I. Організаційна частина (2 хв). 
II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів (3 хв). 
III. Мотивація навчальної діяльності учнів (2 хв). 
IV. Вивчення нового матеріалу (15 хв). 
 V. Практична робота (18 хв). 
VI. Підсумок уроку і домашнє завдання (5 хв). 

Хід уроку 
І. організаційна частина. 

Перевірка готовності учениць до уроку, призначення чергових. 
II. Актуалізація опорних знань та вмінь учнів. 
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Коментар для вчителя. Інтерактивна технологія «Мікрофон» — групове обгово-
рення, що надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі відповідаючи на 
запитання або висловлюючи свою думку чи позицію

Як ляльки класифікують за призначенням? (Ігрові, сімейно-побутові, обрядові). 
Які функції виконували народні ляльки в минулому? (Обрядово-ри ту аль ну, ма-

гічну, утилітарну, кому ніка тивну, сувенірну, естетичну). 
Як використовувалися ляльки-обереги? (Слов’янські ляльки-обереги робилися з 

нагоди народних свят, наприклад, для Масляної чи Івана Купала, Круп’яничку — на 
добрий урожай, Сонницю — щоб дитячий сон був міцним і здоровим, Долю — молодій 
нареченій на щасливе подружнє життя).
III. Мотивація навчальної діяльності учнів. 

Вчителька. Згадаємо слова відомого українського поета М. Рильського: «Той, 
хто не знає свого минулого, не вартий майбутнього». Відродження національної 
культури неможливе без системи знань про український народ, особливості його 
побуту й трудової діяльності, домашніх промислів та ремесел. Українська на-
родна іграшка має надзвичайно багату історію. Вона поєднала в собі все: життя і 
побут народу, звичаї і традиції, обряди та ритуали. В народній ляльці зберігаються 
традиції в одязі та вишивці. А ще домашня лялька, зроблена власноруч, несе у 
собі потужний заряд духовнoї енергії, і її зовсім не порівняти із сучасною масовою 
іграшкою. На зорі існування людства лялька-мотанка мала ритуальний характер, 
її уживали в різних обрядах і святах. Але з плином часу такі функції були втрачені 
і вона зайняла повноправне місце серед дитячих забавок. Як іграшка така лялька 
цінна своїми виховними властивостями. 
ІV. Вивчення нового матеріалу. 

Вчителька. Тема нашого сьогоднішнього уроку дуже цікава. Ми розглянемо 
різні види традиційної української народної ляльки і ознайомимось із послідовні-
стю її виготовлення. 

Запишіть тему уроку: «Українська народна лялька, її види. Технологічна послі-
довність виготовлення традиційної народної ляльки». 
4.1. Класифікація українських ляльок-мотанок. 

Розповідь вчительки і комп’ютерна презентація. 
Українська народна лялька здавна виконувала роль родинного оберега та 

зв’язку між поколіннями. В Україні вирізнялися три види ляльок-мотанок: Не-
мовля, Баба-берегиня, Дівчина-наречена. При народженні дитини і виготовляли 
ляльку-немовля в пелюшках. Її укладали в ліжечко поряд з малям для охорони 
його сну і здоров’я. Баба-берегиня допомагала оберігати достаток сім’ї. У середи-
ну ляльки вкладали монети, зерно, вовну для збереження домашнього тепла, от-
римання хорошої вовни овець та грошового достатку. Лялька-наречена захищала 
дівчат від пристріту і підтримувала їх. Цю ляльку багато одягали і прикрашали, 
позаяк вона символізувала придане нареченої і привертала багатого нареченого. 

Коментар для вчителя:
Інтерактивна технологія колективно-групового навчання «Навчаючи — учусь». 

Цей метод дає можливість учням взяти участь у передачі своїх знань однокласникам; 
використання його підвищує інтерес до навчання. Учнівські інформаційні проекти  
спрямовані на збирання інформації про який-небудь об’єкт, на ознайомлення учасників 
проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти є части-
ною більш загального проекту. 
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А=5 годин х 0,0034 грн за 1 годину = 0,017 грн. 
Слід зазначити, що виробнича собівартість може змінюватися в залежності від 

зміни вартості використовуваних матеріалів. Амортизаційні відрахування залиша-
ються незмінними, оскільки виріб виготовляється з використанням того ж самого 
обладнання. 

Виробнича собівартість проектної ляльки-мотанки2

Статті витрат Позначення Проектна виробнича  
собівартість, грн 

Витрати на працю Вз 11,97 грн

Матеріали Вм 34,45

Амортизаційні відрахування А 0,017

Виробнича собівартість ляль-
ки-мотанки, грн. С= Вз+ Вм+ А С 46,44

2За власними розрахунками автора. 
Таким чином, виробнича собівартість становить 46,44 грн. Якщо використо-

вувати інші за вартістю матеріали, то можна її зробити дорожчою чи дешевшою, 
але в будь-якому випадку це буде вигідно, оскільки в торговельній мережі подібні 
вироби коштують в середньому в 1,5–2,0 рази дорожче (за даними власних спосте-
режень), крім того, виключається можливість мати оригінальний сувенір. 

Як вже зазначалося раніше, виріб призначений для особистого користування, 
а не для продажу. Зокрема, виключено масове виробництво і подальша реалізація 
сувеніру. Саме тому при розрахунку собівартості не бралися до уваги деякі статті 
витрат. Проте, якщо допустити продаж даного виробу (тільки не через торговель-
ну мережу, а, наприклад, на благодійній ярмарці, знайомим, тощо) з метою отри-
мання вигоди, то можна отримати такі фінансові результати:

Встановлюю (цілком умовну) ціну ляльки-мотанки в розмірі 100,0 грн (орієн-
туючись на ціни на ринку і в торговельній мережі). 

Виторг від реалізації — це прибуток від реалізації одиниці продукції (різниця 
між ціною реалізації одиниці продукції і виробничою собівартістю):

100 грн — 46,44 грн = 53,56 грн. 
Рентабельність виробництва (відношення прибутку від реалізації до собіварто-

сті продукції, визначається у відсотках) становитиме:
53,56 грн : 46,44 грн х 100% = 115,33%.
Рівень окупності витрат за результатами реалізації сувеніру (відношення ви-

торгу від реалізації до собівартості товарної продукції) становитиме:
53,56 грн : 46,44 грн = 1,15 грн. 
Конкурентоспроможність ляльки-мотанки за ціною (відношення прибутку від 

реалізації виробу до ціни його реалізації, визначається у відсотках) становитиме: 
53,56 грн : 100,0 грн х 100% = 53,56%.

3.7. Маркетингове дослідження. 
3.7.1. Вивчення ринку:

а) аналіз асортименту аналогічної продукції у магазинах, на ринках;
б) вивчення цін на вироби-аналоги;
в) аналіз зібраної інформації та підбиття підсумків. 
Дана продукція реалізується у подарункових, промислових магазинах та на 

промислових ринках. Її ціна залежить від виду використаних матеріалів, якості 
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й обсягу роботи, виду оздоблення (ручна чи машинна робота). Ціни аналогічних 
виробів від 100 грн. Авторські ляльки відомих майстрів коштують дорожче. 

Собівартість моєї ляльки менше 50 грн. 
Порівнюючи собівартість виготовленої ляльки-мотанки з виробами-аналога-

ми, які продаються на ярмарках, в сувенірних магазинах чи в Інтернеті, бачимо, 
що собівартість власноруч виготовленої ляльки набагато нижча. 
3. 7. 2. Виявлення потенційного попиту. 

Потенційних покупців умовно можна розділити на дві групи: перша — ті, хто 
купує дану продукцію для задоволення художньо-естетичних смаків та потреб; 
друга — ті, хто виявляє попит на ці вироби і подарункові товари в період кален-
дарних свят та особистих урочистих подій. Дослідження дозволяє припустити, що 
ляльку купуватимуть люди, які цінують вироби ручної роботи і можуть придбати 
її, як подарунок. 
3.7.3. Інформування покупця та стимулювання попиту. 

Виготовляючи ляльки для реалізації, варто робити рекламу:
а) створення каталогу виробів ручної роботи (фотографії з описом виробів);
б) організація виставки-розпродажу цієї продукції;
в) проведення святкових виставок робіт;
г) майстер-класи для дітей та дорослих. 

4. ЗАКЛЮЧНиЙ ЕТАП ПроЕКТУВАННЯ 
Висновки
Під час виконання проекту я ознайомилась із технологією виготовлення на-

родної ляльки, з історією виникнення традиційних народних ляльок, вивчила кла-
сифікацію ганчіркових ляльок і ознайомилась з матеріалами, що використовують-
ся для їх виготовлення; навчилася виконувати основні технологічні прийоми, які 
застосовуються для виготовлення традиційних ляльок-мотанок; самостійно ви-
готовила сувенірну ляльку-мотанку, засвоїла дбайливе і шанобливе ставлення до 
ляльки, як до об’єкта національної історії та культури. Відтворюючи український 
національний жіночий костюм у ляльці-мотанці, я намагалася відобразити його 
особливості відповідно до етнокультурних традицій регіону нашої області. Резуль-
татом проекту стала лялька-сувенір, виготовлена в єдиному екземплярі. 

Хенд-мейд (від англ. hand made — речі, створені руками) в Україні сьогодні 
переживає розквіт. Це один з небагатьох видів бізнесу, який може процвітати саме 
в часи кризи. Хоча майстри, які займаються хенд-мейдом, як правило, роблять 
його не задля грошей, з часом улюблене заняття може перетворитися на джерело 
прибутку. Сувенірні вироби, зроблені вручну, мають досить великий попит і кош-
тують дорожче своїх аналогів, вироблених на конвеєрі. А створювати сувенірну 
ляльку-мотанку цілком можливо у себе вдома. 
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