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РОЗКРИТТЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ 

 
Художній текстиль – невід’ємна складова декоративно-прикладного 

мистецтва, одна з конструктивних ланок української національної духовності, 
морально-етичної, матеріальної культури. Заняття з художнього текстилю серед 
ключових в процесі підготовки. 

У традиційних текстильних виробах спостерігається дивовижне багатство 
художньо-емоційних рішень української творчості, зумовлене різноманітністю 
матеріалів, технік виконання орнаментів, композицій, колориту. 

Курс «Художній текстиль» включає лекційні і практичні аудиторні заняття 
та самостійну роботу студента. Метою висвітлення теоретичного курсу є 
ознайомлення студентів з історією виникнення та розвитком традиційного 
художнього текстилю в Україні та світі загалом. Особлива увага звертається на 
велике розмаїття українських орнаментальних мотивів. 

Опанування навичками створювати та відтворювати автентичні 
орнаментальні мотиви сприяє формуванню ідеалів національного стилю, сприяє 
розкриттю індивідуальних творчих здібностей студентів. 

Практичні заняття передбачають безпосереднє вивчення та засвоєння 
художньо-технологічного процесу виконання робіт з текстильних матеріалів: 
застосування необхідних інструментів, устаткування, пристосування, з 
урахуванням візуальних особливостей художнього текстилю та їх художньо-
виражальних можливостей. 

Розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів має ґрунтуватися 
на осмисленні законів композиції, художньо-технологічних особливостей 
обробки текстильних матеріалів, притаманних певному виробу. Як метод впливу 
залучають композиційно-змістовий аналіз виробу щодо художньо-
технологічних особливостей конкретного текстильного виробу, композиційно-
змістовий аналіз виробів, притаманних традиційним центрам України, з 
урахуванням їх типологічних характеристик. 

В процесі розкриття індивідуальних творчих здібностей студентів 
необхідно зважати на відображені у авторських роботах основні закономірності 
побудови декоративних форм, композиційні особливості декоративного виробу, 
формально-стильові характеристики художніх виробів, єдність форми та змісту 
(образність). 
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Наступним етапом досліджуваного процесу є осмислення техніки 
виконання орнаменту, композиції виробу, освоєння основних тенденцій 
формотворення різних видів орнаменту, створення гармонійного кольорового 
ансамблю. 

Орнамент та пластика, їх взаємозв’язок як засобів композиції також 
відображає творчий підхід до вирішення роботи. Адже виконання 
орнаментально-декоративної композиції, створення цілісного художнього 
виробу, впорядкованість, групування елементів композиції, єдність побудови, 
закономірність побудови ансамблю – це творчість. 

Результатом формування та розкриття індивідуальних творчих здібностей 
студентів є нестандартний підхід до виконання будь-якого завдання, створення 
чогось нового, оригінального. 
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Резюме. Обґрунтовано концептуальний дискурс методології розкриття 

креативності майбутніх фахівців образотворчого, декоративно-прикладного 
мистецтва та дизайну на заняттях з курсу «Художній текстиль»; представлено 
методику поетапного відтворення семантики автентичних орнаментальних 
мотивів як чинника прилучення сучасни студентами їх до національної традиції. 

Ключові слова: традиційний художній текстиль, індивідуальні творчі 
здібності, художньо-технологічних особливості обробки, композиція, колорит. 

 
Summary. А conceptual discourse disclosure creativity of future specialists of 

fine, decorative and applied art and design in the classes for the course "Textile Art" 
have been substantiated; the technique of phased current students play semantics 
authentic ornamental motifs as a factor in the initiation of a national tradition has been 
disclosed. 

Key words: traditional textile art, individual creativity, artistic and 
technological features of processing, composition, color. 
  


