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ВСТУП 
 

Сучасний зміст позашкільної освіти передбачає гармонійний 
та всебічний розвиток дитини за умови здійснення педагогічного 
процесу на засадах гуманізації та демократизації. Зокрема, чинні 
програми позашкільної освіти орієнтують педагогів на 
впровадження в практику цілісного підходу до розвитку, 
виховання і навчання дитини, який передбачає формування 
свідомої, всебічно розвиненої, творчої особистості. Особливого 
значення набуває питання розвитку в дітей креативних 
здібностей та формування творчого ставлення до життя. Одним з 
ефективних та незамінних засобів розвитку дитячої творчості 
є мистецтво з його розмаїтим, неповторним світом, здатним 
пробуджувати творчу активність, розвивати психічні пізнавальні 
процеси, виховувати повагу до культурних надбань рідного краю 
тощо. Саме тому серед пріоритетних напрямів освітньої роботи в 
сучасному позашкільному навчальному закладі чільне місце 
посідає забезпечення достатнього рівня художньо-естетичного та 
креативного розвитку особистості. 

Ознайомлення з народними ремеслами вихованців 
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, що 
відбувається під час проведення обласного конкурсу “На кращого 
юного майстра народних ремесел”, є однією з форм позашкільної 
освіти учнів, яка забезпечує потреби дітей та учнівської молоді в 
додатковій освіті за інтересами, професійному самовизначенні, 
розвитку громадянської активності. 

Учні 4-11 класів мають можливість познайомитися 
з секретами традиційних народних ремесел та набути практичних 
вмінь і навичок відповідно до навчальних програм на заняттях 
таких творчих об’єднань: декоративного розпису, лозоплетіння, 
плетіння з рогозу і соломи, писанкарства, бісероплетіння, 
біокераміки, керамічної іграшки, гончарства, різьблення по 
дереву. Заняття народними ремеслами розширюють 
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і поглиблюють пізнавальні, політехнічні, професійні інтереси 
учнів, розвивають творчу уяву, естетичні смаки, сенсорну 
культуру, які є спільними для багатьох професій. 

Писанкарство як один із видів народного декоративно 
мистецтва є важливою складовою вивчення культури, побуту, 
звичаїв, обрядів українського народу.  

Мета роботи – описати характерні особливості писанок 
Нижньої Наддніпрянщини на допомогу керівникам гуртків 
писанкарства. 

Завдання: 
– подати історію дослідження писанкарства 

Катеринославщини; 
– визначити традиції писанкового розпису Нижньої 

Наддніпрянщини; 
–  репрезентувати орнаментальні особливості писанок 

кінця ХІХ – початку ХХ ст.; 
–   з’ясувати тенденції розвитку писанкарства на Нижній 

Наддніпрянщині кінця ХХ – початку ХХІ ст.;  
– запропонувати навчальну програму з позашкільної 

освіти художньо-естетичного напряму «Писанкарство». 
Виявлення основних тенденцій і особливостей писанок 

Нижньої Наддніпрянщини дасть змогу стверджувати про 
самобутність орнаментальних мотивів даного регіону, 
що допоможе на заняттях під час вивчення тем: «Орнаменти 
писанок різних регіонів України», «Писанки рідного краю» тощо.  
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РОЗДІЛ І.  
ПИСАНКАРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

1.1. Дослідження писанкарства в українському 
мистецтвознавстві 

 
Основною джерельною базою дослідження писанкарства 

є етнографічні матеріали кінця XIX − початку ХХІ ст., зокрема 
праці М. Сумцова, М. Кордуби, І. Шулікова, В. Кравченка, 
І. Гургули й інших мистецтвознавців та етнографів. 

Одним із перших джерел, із яких ми дізнаємося про 
писанкарство, можна вважати видання Гійома Левассера де  
Боплана «Опис України…» (1660) [4], у якому є запис про 
великоднє розфарбування яєць і використання їх під час 
святкового українського обряду. 

Сучасний історик В. Ткаченко, опрацювавши матеріали 
Архівних наукових фондів рукописів та фонозаписів Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології 
ім. М. Т. Рильського, говорить про кілька неопублікованих 
досліджень початку ХХ ст. Однією з таких робіт є праця 
«Писанки та мальованки» В. Бех-Казчука [24], який стверджує, 
що мальованки не варять, їх лише фарбують і залишають на 
деякий час, відтак святять разом із писанками на Великдень.  

Ще одним архівним дослідженням, згадуваним В. Ткаченком, 
є робота В. Кравченка, який звертає увагу на те, що на той час 
великодні яйця були справжніми курячими, а також 
виготовленими з дерева, металу, каменю, скла, порцеляни, або 
ж із цукру та шоколаду. Проте він не опрацьовував фабричні 
писанки, мотивуючи це тим, що їх виробництво не стосується 
дослідників [24], хоча здебільшого на фабриках працюють 
народні майстри, які фабричні писанки оформлюють на основі 
народних мотивів.  
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Упродовж 1902 – 1912 рр. М. Сумцов, І. Зарецький, 
Н. Могилянський, А. Лажечников, Б. Шнейдер, А. Прусович, 
В. Бабенко, В. Сахаров, А. Сержнитовський зібрали низку 
етнографічних колекцій України для Російського етнографічного 
музею. Серед старожитностей були й писанки тогочасних 
українських губерній, зокрема Катеринославщини. 

На початку XX ст. писанки на Україні виготовляли 
спеціально для продажу – приймали їх у міських крамницях за 
певну плату. 

Національний музей українського народно-декоративного 
мистецтва має одну з найбільших колекцій писанок, зібрану 
наприкінці XIX – на початку XX ст. Колекція Київського 
художньо-промислового та наукового музею збільшувалася 
за рахунок матеріалів експедицій і приватних колекцій. Збираючи 
її, Данило Щербаківський бачив у писанці насамперед  пам’ятку 
народної творчості. На його думку, така збірка стане у нагоді 
тим, хто прагне зазирнути в історію України, перейняти усю 
ту красу, мудрість й дивовижне, хвилююче єднання Людини 
з Природою. У 1920-х рр. він зібрав багато писанок із сіл 
сучасних Монастирищенського, Уманського, Тальнівського, 
Звенигородського, Корсунського, Чигиринського та Канівського 
районів, замалювавши узори олівцем [19]. 

Із-поміж матеріалів бібліотечних фондів слід виділити 
каталоги й альбоми, у яких згадувано про писанки. Пелагія 
Литвинова видала альбом вишивок і писанок «Южно-руський 
орнамент», уперше подавши у вступній статті до нього одну 
з технік воскового розпису писанок [16]. 

Етнограф і філолог М. Сумцов у 1891 р. опублікував працю 
«Писанки» на матеріалі колекції писанок Харківського 
історичного музею. У ній наведено легенди Слобожанщини про 
писанки й вірування про них, а також характерні елементи 
й орнаментику писанок, техніку виготовлення  та фарбування 
[23]. 
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Видатний мистецтвознавець С. Кульжинський здійснив 
найповніший опис різновидів технік писанкарства у ґрунтовній 
праці «Описание коллекции народных писанок» (1899) [15]. 
У цьому каталозі уміщено й велику за обсягом статтю про 
історію колекції народних писанок Лубенського музею 
К. Скаржинської, походження звичаю виготовлення писанок, 
подано типологічну класифікацію писанок, а також таблиці 
з 2219 малюнками писанок із Харківської, Чернігівської, 
Полтавської, Київської, Херсонської, Подільської, Волинської, 
Бессарабської, Гродненської, Воронезької, Курської та Мінської 
губерній. Кожна писанка в каталозі паспортизована: має 
порядковий номер, назву, місце походження, рік, ім’я автора 
тощо. Це видання є най найґрунтовнівшою працею з 
писанкарства кінця ХІХ ст. 

Унікальна енциклопедична праця видатного дослідника 
української етнографії й етнології Степана Килимника 
«Український рік у народних звичаях в історичному висвітленні» 
(1964) містить розділ «Писанка», у якому розглянуто 
орнаментику, символіку та назви писанок, легенди про них, 
методи їх виготовлення тощо [12]. 

У 1968 р. в Києві Ераст Біняшевський  видав альбом 
«Українські писанки» [3]. У вступній частині він розповідає 
про орнамент  писанки, описує символіку, наголошуючи на тому, 
що в Україні писанкарство було відоме ще у Х – ХІІІ ст. 
В альбомі читач може побачити багато писанкових замальовок, 
що дуже важливо для вивчення писанкарства загалом 
і регіональних особливостей орнаменту зокрема. Е. Біняшевський 
про символіку писанки згадує й у своєму альбомі «Україно, нене 
моя! Сповідь: поезії, писанки». Автор звертає увагу на значення 
таких символів, як: «сонце», «меандр», «берегиня», «сосонка», 
«дерево життя», «волове око». Крім того, в альбомі вміщено 
зображення писанок із різних регіонів України [25].  

У 1994 р. Зенон Еліїв видав альбом «Двадцять кіп писанок» 
(Нью-Йорк), який є одним із найбільших кольорових видань 
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українських писанок (1200 зображень). За основу поділу 
їх за орнаментом він взяв домінантний мотив, розміщений 
на поверхні яйця, або поділ його поверхні на поля справжніми чи  
уявними «меридіально-широтними» лініями. До альбому автор 
додав також мапу різних етнорегіонів України, «Покажчик 
писанкових назв» і «Покажчик місцевостей походження писанок» 
[10]. 

Вагомими джерелами дослідження писанкарства 
є навчально-методичні розробки, посібники, рекомендації для 
дітей молодшого та середнього віку. У 1997 р. Оксана Білоус 
та Зоя Сташук розробили й опублікували тематичний погодинний 
план курсу та методичні матеріали викладання писанкарства, 
а в 2005 р. доповнили та видали як навчально-методичні 
рекомендації [2]. Одним із цінних видань такого типу 
є методичний посібник, написаний майстринею-писанкаркою 
Тетяною Коновал із Луганщини «Писанкова абетка» (2007) [13], 
у якому авторка посилається на матеріали етнографії, історії 
писанкарства та народознавства. 

Важливим джерелом дослідження писанок є також польові 
записи, відповіді респондентів на запитання, спілкування 
з майстринями-писанкарками, замальовки та фотознімки.  

Отже, писанкарство становить невичерпний благодатний 
матеріал для досліджень – етнографічних, мистецтвознавчих, 
лінгвістичних та ін., адже писанка цікава своєю історією, 
традиціями розпису та використання, орнаментикою, 
символікою, колористикою, техніками виконання.  
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1.2. Історія опрацювання писанок Катеринославщини 
 
Писанки Катеринославщини вперше викликали науковий 

інтерес у Миколи Федоровича Сумцова – заслуженого професора 
Харківського університету, академіка АН УРСР, видатного 
українського історика, фольклориста, етнографа, 
літературознавця, організатора й керівника низки музеїв 
на Харківщині, фундатора одного з найперших етнографічних 
музеїв в Україні. 

Наприкінці ХІХ ст. учений звернув увагу на те, що є нагальна 
потреба зберігати й досліджувати писанки. У 1889 р. він 
звернувся до громадськості (у 76 номері «Харківських 
губернських відомостей») із проханням надати інформацію про 
писанки та запропонував програму їх збереження й опису. 
Ця стаття була передрукована у багатьох виданнях Російської 
імперії, а також у Польщі та Сербії. 

Після публікації статті вчений отримав багатий матеріал – 
31 письмове повідомлення і понад 2800 писанок із 8 губерній 
і з Болгарії. Етнограф і фольклорист Іван Іванович Манжура 
надіслав результати своїх спостережень по Катеринославщині. 
Студент Бодін привіз 16 писанок. Згодом, як зазначила 
Ю. Смолій, «М. Сумцов віддав колекцію музею до Харківського 
університету, а малюнки з її зразків у 1897 р. надіслав 
приватному музею Катерини Миколаївни Скаржинської (1853 –
1924) в Лубнах. Деякі з них (Курської, Харківської, Волинської 
губернії, Кубанської області) опублікував С. К. Кульжинський у 
відомому каталозі 1891 р., а решта мала увійти до його другої 
частини цього каталогу, однак так і не побачила світ» [22, с. 40]. 

Початок створення писанкової колекції 
у Дніпропетровському історичному музеї пов’язаний 
із діяльністю Дмитра Івановича Яворницького. У 1904 − 1905 рр. 
він провів кілька етнографічних експедицій Катеринославською 
губернією, завдяки яким і було зібрано колекцію. За матеріалами 
каталогів музею 1905 р. та 1910 р., вона нараховувала 
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239 експонатів, а в 1931 – 1933 рр. – 294 писанки [1]. 
У Російському етнографічному музеї Санкт-Петербурга 
зберігають колекцію писанок (14 зразків) із Павлоградського 
повіту, яку в 1909 р. на замовлення Етнографічного відділу 
Російського музею імператора Олександра ІІІ передав 
В. О. Бабенко [22, с. 40]. 

Важливою подією в науковому житті Катеринославщини 
стало проведення в 1905 р. XIII археологічного з’їзду, де було 
репрезентовано колекцію писанок й експонатів із експедицій 
губернією 1904 –1905 рр. За дорученням Д. І. Яворницького було 
впорядковано й описано всі експонати. Василь Олексійович 
Бабенко – народний учитель, член Харківського історико-
філологічного товариства (згодом директор Вовчанського 
музею), який мав досвід подібної роботи, на XII з’їзді в Харкові 
оформив експозицію і склав каталог писанок. На жаль, каталог 
Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля (1905, 1910) 
не містить ілюстрацій, проте фіксує 239 експонатів: 228 зразків 
із Катеринославської й Полтавської губерній (українські та 
грецькі селянські писанки, великодні яйця малярської 
та монастирської роботи), 11 кольорових замальовок і приладдя 
для виготовлення писанок. 

Після закінчення з’їзду зібрання передали (як виняток) 
Катеринославському музею і за той час, поки його очолював 
Д. І. Яворницький, вона активно поповнювалася, що зафіксовано 
у «Книзі для записів предметів, що надійшли до музею 1902 –
1916 рр.» За 14 років музей придбав понад 100 писанок 
(переважно з Катеринославського й Олександрівського повітів 
Катеринославської губернії та Миргородського повіту 
Полтавської губернії). 

«За інвентарною книгою 1931 – 1933 рр., складеною під 
керівництвом етнографа Василя Григоровича Кравченка, який 
працював у музеї з запрошенням Д. І. Яворницького, вона 
налічувала вже 294 селянські писанки – українські 
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з Катеринославщини й Полтавщини та грецькі 
з Катеринославщини» [7, с. 40]. 

Відомості про подальший етап формування колекції відсутні, 
оскільки документація і фонди музею зазнали значних втрат за 
часів Великої Вітчизняної війни, особливо під час окупації 
в 1941 – 1943 рр. 

На початку XX ст. у селах Катеринославської губернії 
писанки були звичайним явищем. «Писанки виготовляли 
українці, греки, болгари, волохи (або валахи, як називали 
православних молдаван), росіяни ж віддавали перевагу 
крашанкам (крім вихідців із Воронезької та Курської губерній). 
Загалом усі переселенці несли на нові землі свою духовну 
й матеріальну культуру» [7, с. 41]. Щось змінювалось під 
впливом оточення, а щось лишалося стабільним, начебто 
консервувалося в часі. Тому в народному мистецтві українських 
земель пізнішого заселення можна побачити як новітні, 
так і усталені, архаїчні форми, уже призабуті в місцях, з яких 
вийшли переселенці. 

Мистецтвознавець Юлія Смолій зазначає, що писанки 
національних меншин не збереглися. У каталозі зазначено, 
що осередками, з яких привезено грецькі взірці були села 
Чермалик, Ігнатівка, Бешево Маріупольского повіту. 
«Для писанок села Чермалик була характерна вільна манера 
письма з невиразним малюнком, використанням 
великомасштабної рослинної орнаментики (листя і півлистя, у 
тому числі дубове, і крапок (жовтих, червоних, чорних на 
жовтогарячому, чорному, рідше білому тлі)» [7, с. 41]. 

Писанки з села Бешева були чіткіші за композицією 
й відрізнялися досконалістю виконання окремих елементів. 
Писанки мали орнаментований пасок або напис: «Христос 
Воскрес!» Декорували писанки рослинними мотивами: 
хрещатими квітами в різних варіантах, 8-пелюстковими рожами, 
горизонтальними гілками або притаманними лише грецьким 
взірцям драконами. Разом з ними на полях писанок часто 
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розміщували дрібненькі крапки й хрестики. «Колористична гама 
базувалася на контрастному зіставленні світлого візерунка 
(білого, жовтого або біло-жовтого) і темного насиченого тла 
(синього, вишневого або чорного). Українське писанкарство 
Катеринославщини було споріднене з писанкарством інших 
українських земель за звичаями, обрядами, символікою, 
орнаментикою тощо, і водночас мало локальні ознаки, відмінні 
від інших регіонів» [7, с. 41]. 

Надходження писанок до Дніпропетровського історичного 
музею поновилося лише в 1948 р. Як зазначає старший науковий 
співробітник О. М. Алексюнас, у 1951 році було описано 
18 писанок, переважно двоколірних, із характерними елементами 
– «рожею восьмикутною», «клинцями», «ромбами» 
та рослинними орнаментами [1]. 

У 1988 р. до колекції надійшли 22 писанки з фондів музею 
К. С. Скаржинської: 7 писанок, подібних до катеринославських 
(двоколірні, на яких зображені коло з крапками, восьмикутна 
рожа, стилізовані квіти, ялинка); 9 писанок із західних районів 
України (дрібний, чіткий геометричний малюнок із зображенням 
решіток, драбинок, безконечників); 6 писанок із рослинно-
геометричним орнаментом на чорному та коричневому тлі.  
А в 1992 р. історичний музей придбав 22 писанки майстрині Надії 
Євгенівни Савченко із Синельниківського району 
Дніпропетровської області, яка виготовила їх за всіма традиціями 
писанкарства нашого регіону: рослинний орнамент, клинці, зірки, 
розетки на коричневому та темно-зеленому фоні. 

У 1998 р. в художньому салоні Спілки народних майстрів 
Покуття (м. Коломия Івано-Франківської обл.) для музею було 
придбано 22 писанки. 

У Дніпропетровському історичному музею зберігають 
і мальованки: сто мальованок майстра петриківського розпису 
Ф. С. Панка, чотири – Т. М. Колесник, одна – О. М. Білозерової, 
одна – Н. М. Рибак. Отже, колекція писанок і мальованок 
продовжує поповнюватись. 
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Ю. Смолій, досліджуючи орнаментику декоративно-
прикладного мистецтва, у статті «Писанки Катеринославщини» 
подала опис колекції писанок Дніпропетровського історичного 
музею початку ХХ ст. Автор подає інформацію про способи 
роботи з восковою технікою, проте в її статті немає опису 
писанок, які потребували реставрації (збереглися лише 
їх уламки), а також їх назви. 

У 2011 р. Ю. Датченко видала посібник із писанкарства 
«Писанки Катеринославщини», у якому вміщено фотографії 
писанок й інформацію про техніку виготовлення, символіку, 
їх назви [8]. У ньому авторка відтворила 21 копію експонатів. 

Останнім часом викладачі писанкового розпису 
Дніпропетровщини також долучаються до опрацювання 
матеріалу. Так, у 2014 р. Л. В. Гетьманенко видала методичний 
посібник «Відродження народних звичаїв та традицій 
українського народу в декоративному мистецтві» [7], у якому, 
подала символіку писанок, колористику й композиційні рішення, 
а також плани уроків із образотворчого мистецтва, спрямовані на 
вивчення писанок рідного краю.  

Отже, подальше вивчення музейної колекції допоможе 
сформувати загальне уявлення про регіональні особливості 
писанок Нижньої Наддніпрянщини. 
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1.3.  Джерела дослідження писанкарства  Нижньої  
 Наддніпрянщини  кінця ХХ – початку ХХІ ст. 
 
Мистецтвознавчі й етнографічні праці українських 

дослідників з початку 1990-х рр. і до сьогодні (Л. Атлантова, 
О. Соломченко, Л. Суха, Г. Шовкопляс, О. Ляшенко, В. Ткаченка, 
О. Кожолянко та ін.) фіксують розвиток регіонального 
писанкарства України – на Буковинському Поділлі, Буковинській 
Гуцульщини, Львівщині, Путилівщині, Сокальщині, 
Слобожанщині тощо, проте в науковій літературі досі не 
опрацьовані питання, що стосуються орнаментики, символіки, 
особливостей матеріалу, техніки виготовлення писанок сучасних 
майстрів Нижньої Наддніпрянщини. 

Найвиразніше основні тенденції розвитку писанкарства 
можна простежити під час великих представницьких виставок, 
конференцій, майстер-класів і подібних масштабних акцій, 
оскільки до роботи залучається широке коло майстрів 
і мистецтвознавців. Першим таким заходом у незалежній Україні  
був Міжнародний з’їзд писанкарів (1992), на якому було 
презентовано основні розробки та нові техніки писанкарства. 
Учасником цього з’їзду був і майстер Андрій Пушкарьов. 

28 квітня 2008 р. в музеї «Літературне Придніпров’я» 
відкрили виставку «Чарівний світ писанки», її авторка – 
дніпровська майстриня Ганна Поджаренко – виставила 
110 оригінальних писанок.  

Із 2012 р. в Дніпровському будинку мистецтв проводять 
щорічну виставку «Мистецькі атрибути Великодніх свят», основу 
якої складають понад 500 писанок митців Дніпра, Кам’янського, 
Підгороднього, Верхівцевого, Петриківки та ін. На виставці 
представлено роботи, виконані в різноманітних традиційних 
техніках – мальованки, писанки, дряпанки, різьбленки 
(і це далеко не весь перелік назв на позначення великоднього 
яйця). В експозиції було представлено роботи учнів відомої 
школи дніпропетровського майстра писанки і витинанки 
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А. Пушкарьова – Г. Поджаренко, Ю. Датченко, О. Немкової. 
Серед учасників виставки майстри, що навчають писанкарству 
дітей: Н. Лавринець, О. Іващенко, А. Буря, О. Біленко-Брайченко, 
І. Пяшенцева та ін.  

Із 2012 р. факультет технологій та дизайну  Полтавського 
національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка 
разом із  Полтавським обласним інститутом післядипломної 
педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського на базі ПНПУ 
ім. В.Г.Короленка щороку проводять Всеукраїнські науково-
практичні конференції «Феномен писанки в сучасному 
культурно-освітньому просторі», на яких висвітлюють 
дослідження писанки в етнографії, мистецтвознавстві 
й педагогіці. 

У квітні 2015 р. в м. Кривий Ріг відбувся Перший відкритий 
фестиваль народної творчості «Котилася писанка», у якому взяли 
участь українські майстри, які демонстрували свої роботи, 
проводили майстер-класи з писанкарства. 

Крім того, в Національній спілці народних майстрів України 
щороку проводять Всеукраїнську виставку-конкурс народного 
мистецтва «Кращий твір року», в якій беруть участь майстри 
писанкарства Нижньої Наддніпрянщини.  

Найкращі творчі роботи з писанкарства щорічно 
експонуються в екологічній вітальні інформаційно-методичного 
стаціонару КЗО “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” у виставках робіт переможців обласного 
конкурсу “На кращого юного майстра народних ремесел”. 

 

 



16 
 

РОЗДІЛ ІІ.  
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Й ОРНАМЕНТАЛЬНІ 

ОСОБЛИВОСТІ ПИСАНОК НИЖНЬОЇ 
НАДДНІПРЯНЩИНИ 

 
2.1. Традиції писанкарства Нижньої Наддніпрянщини 
 
Нижня Наддніпрянщина – чи не найбільша історико-

етнографічна частина Степової України, виокремлена на основі 
реалій традиційної народної матеріальної й духовної культур. 
Основна територія регіону охоплює Дніпропетровську 
та Запорізьку області [27]. Сучасний етнограф С. А. Марчук 
детально описує територію, зазначаючи, що це «один 
із найдавніших заселених районів української землі, осереддя 
інтенсивного процесу формування русько-українського етносу» 
[18]. Традиційно-побутова культура Нижньої Наддніпрянщини 
зберегла багато архаїчних рис, особливо це стосується основних 
галузей господарства – землеробства, скотарства, домашніх 
промислів і ремесел.  

Писанкарство є унікальним українським мистецтвом, 
пов’язаним водночас і з віруваннями, і з міфологією, 
і з обрядами. У сучасному трактуванні  «писанка – це 
розмальоване великоднє куряче або декоративне (дерев’яне) 
яйце; символ сонця, відродження, любові й краси; предмет 
язичницької та християнської культури» [20].  

Писанки з’явились у язичницьку давнину та мають 
дохристиянське походження. Крашені (крашанки, галунки) 
та орнаментально розписані пташині яйця (писанки) увійшли 
в обряди багатьох народів світу. За народними  віруваннями,  
писанка – це зародження життя, початок Всесвіту. 

Символіка писанки надзвичайно глибока й водночас проста. 
Яйце – символ сонця, весняного відродження природи 
(воскресіння). Писанки як ритуальні магічні атрибути були відомі 
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в багатьох індоєвропейських народів задовго до прийняття 
християнства. Археологи знайшли керамічні писанки, розписані 
зеленими, коричневими й жовтими барвниками. 

Писанкарством споконвіку займалися лише жінки, 
із розвитком промислів воно поширилося й серед чоловіків. 
Відомо чимало різних способів розпису писанок. Одним 
із найдавніших прийомів, що дійшли до нас з часів Київській 
Русі, є розпис керамічних писанок – на вкриту поливою 
поверхню жовтої крашанки наносять горизонтальні лінії то вгору, 
то вниз. У такий спосіб горизонтальні лінії перетворюються на 
фігурні дужки. На думку багатьох дослідників, до такого 
прийому не вдавалися ніде, окрім Київської Русі. Цікавим є й те, 
що цей узор побутує на Київщині та Чернігівщині; нині його 
називають «сосонкою», проте технологія його розпису інша, 
оскільки його роблять на справжньому, а не на керамічному яйці 
[14].  

Технологія розпису писанок воском нескладна. Для цього 
потрібні лише фарби, віск і писачок. Спочатку на яйце 
за допомогою писачка розтопленим воском наносять візерунок, 
потім занурюють у фарбу. Щоб отримати багатоколірний 
орнамент, яйце ще раз розписують воском і знову занурюють 
у фарбу. Цей процес повторюють стільки разів, скільки кольорів 
потрібно увести в розпис, при цьому щоразу занурюючи яйце 
в темнішу фарбу, яка стає тлом писанки. Після висихання фарби, 
нагріваючи до потрібної температури, яйце очищують від воску.  

Дослідники зазначають, що на Катеринославщині існував ще 
один спосіб виготовлення писанок. Так, у «Каталозі 
Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля» 1910 р. 
читаємо: «…зварені, ще теплі курячі яйця натирають воском, 
по ньому особливою паличкою зі шпилькою накреслюють 
різного роду взори, причому яйце кожного разу занурюють 
у різні фарби» [22, с. 41]. Пофарбовані фрагменти знову 
покривали воском. «Особлива паличка зі шпилькою» – це 
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писанковий інструмент, який у Катеринославському повіті мав 
назву «одудок» і колись зберігався в музеї [22, с. 41]. 

С. Кульжинський зауважив, що такий спосіб, напевно, 
давніший за попередній, проте відомий набагато менше, аніж 
перший як у науковій літературі, так і в народі, бо є менш 
практичним [15]. 

Не менш цінними, вважають дослідники, є й писанкові 
орнаменти. На думку Стефанії Гвоздевич писанки мають 
подвійне значення:  

1) значення самого яйця, яке носить у собі зародок півня 
(сонячного птаха); 

2) значення орнаментів-символів, якими покрито писанку [6].  
Учені зазначають, що орнаменти й візерунки на писанках 

мають важливе обрядове та ритуальне значення. Писанковий 
орнамент розвивався протягом багатьох століть і навіть 
тисячоліть, бо писанки слід було писати щороку. Досвідчені 
писанкарки володіли певною кількістю традиційних мотивів, 
якими вони користувалися в різних комбінаціях, тому 
писанковий орнамент вважають витвором тисячолітньої традиції 
та столітніх змін . 

Орнамент – це прикраса, візерунок, побудований 
на ритмічному чергуванні елементів, які композиційно можуть 
утворювати орнаментований ряд залежно від їх характеру. 
Орнамент може бути геометричним і зображальним, 
а за тематикою – рослинним або зооморфним. Він є обов’язковим 
складником декоративної композиції.  

З огляду на зазначене, писанкові зразки Катеринославського 
краю кінця ХІХ – початку ХХ ст. й роботи майстрів Нижньої 
Наддніпрянщини ХХ – початку ХХІ ст. потребують ґрунтовного 
опрацювання. 
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2.2. Орнаментальні особливості писанок 
Катеринославщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

 
«Українській писанці не властива реалістична 

чи натуралістична передача навколишнього світу, розпис її 
цілком умовний. Усі сюжети трактують площинно-декоративно. 
Це обумовлено технікою розпису, що не дає переходів тонів, 
а лише зіставляє різні площини в комбінації барв і кольорових 
плям. Найбільші мистецькі зусилля спрямовані на опрацювання 
композицій як одного цілого розпису, так і окремих його ділянок. 
Надзвичайно велику цінність у писанковому орнаменті має 
ритміка: ритм ліній, барвних площин. Лінія й оконтурована 
барвна пляма – найважливіші засоби творення орнаменту» [26].  

Незважаючи на загальні спільні риси писанкових орнаментів, 
кожний регіон України має свої локальні особливості в техніці, 
колориті та в орнаменті, а тому регіональні особливості писанок 
Катеринославщини – Дніпропетровщини потребують вивчення 
з мистецтвознавчого погляду.  

Орнамент (лат. оrnamentium – прикраса) − візерунок, 
побудований на ритмічному повторенні геометричних елементів 
або рослинних чи тваринних мотивів, призначений для 
прикрашання різноманітних предметів (ужиткових, зброї, меблів, 
одягу і т.ін.), архітектурних споруд тощо [11]. 

Мотив − частина орнаменту, його основний формуючий 
елемент. 

За мотивами орнаменти поділяють на три групи – 
геометричні, рослинні, тваринні. Цілком очевидно, що головним 
мотивом геометричного орнаменту є геометричні фігури. 
В основу рослинного орнаменту покладено форми, реально 
наявні в природі, − квітів, листя, гілок, паростків, плодів. 
У тваринних орнаментах зображені тварини, наприклад, кінь, 
риба, півень, голуб, зозуля. 
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Орнаменти писанки Катеринославщини можна поділити 
на такі групи:  

а) з рослинними елементами – «Півонія» й «Гвоздика» 
(див. додаток 1); 

б) з рослинно-геометризованими елементами  –  «Лицьове 
хрещате дубове листя», «Барильце зі сторчовою рожею», 
«Тюльпани», «Квітчатий хрест із гвоздичками та карлючками», 
«Лицьова повна рожа» (див. додаток 1); 

в) з геометризованими елементами  – «Криві паски 
з хрестами», «Хрестова», «Дороги» («Стежкова»), «Клинчаста 
рожа» (див. додаток 1). 

Тло писанок здебільшого червоне, коричневе або чорне. 
Основними кольорами орнаментальних мотивів є жовтий, 
оранжевий, червоний, зрідка зелений. 

Дослідниця українських писанок О. Шестакова зазначає, 
що основними мотивами в орнаментах писанок вважають 
сонячний знак – крапка, кружок, хрест, павучок, свастика, зірки 
(трьох-, чотирьох-, шести- та восьмипроменеві). Ромб 
в орнаменті символізує родючість, а вісім таких ромбів 
утворюють «грецьку» восьмипроменеву розету. Трикверт, 
тризуб, свастика –  знаки, які в давні часи мали містичне 
та міфологічне значення, символізували рух сонця, плодючість, 
вічне продовження життя. У деяких варіантах тризуб відомий і як 
«древо життя» – батько, мати, дитина. Цей символ був 
надзвичайно популярний у мистецтві Київської Русі [26]. Культ 
«древа життя» був поширений по всій Україні в усі часи. Окрім 
форми тризуба, його зображують у формі троїстої гілочки, квітки 
з листочками або квітучої гілки у вазоні. 

Із давніх-давен українцям був притаманний і культ води. 
В орнаментальну систему він увійшов у вигляді хвилястих ліній 
під назвою «меандр», або «безконечник». У міфології давніх 
слов’ян він також був культом заклинання Змія, який живе на 
небі, відає заплідненням всього живого. Його зображували 
у вигляді «сосонки» – зеленої гілочки. Ту саму функцію виконує 
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і віночок із хвоща, яким українці огортають паску. Майже ввесь 
рослинний орнамент, зображуваний на писанках, здебільшого 
пов’язаний із лікувальними властивостями трав, квітів, дерев, 
тож таки писанки були своєрідними амулетами, оберегами [26].  

Для писанок Катеринославщини характерними є мотиви 
з крапками, клинцями, зірками, ромбами, решітками, хрестами, 
сосонками, квітами, листочками. 

Найчастіше катеринославські писанкарі вдавалися до 
геометричного мотиву клинців. Досить поширеним є і мотив 
розет – «Рожа-зірка». Рослинні мотиви квітів також притаманні 
писанкам Катеринославщини. Поодинокими є мотиви 
безконечника, баранячих ріжок, дубового листя. 

Отже, для писанок Катеринославщини характерні такі 
регіональні особливості:  

1) геометризований і рослинно-геометризований орнамент;  
2) одна основна або кілька основних ліній (екватор, 

горизонталі, меридіани або їх комбінації;  
3) переважно червоне, темно-червоне або коричневе тло;  
4) домінування мотивів клинців, крапок, розет. 
М. Сумцов навів назви елементів орнаментики власної 

катеринославської колекції: «рожа» (найпопулярніша), «вишневе 
листя», «дубове листя». 

Як зазначає Л. Гетьманенко, «загалом писанкам 
Катеринославщини й Павлоградщини притаманна певна простота 
і ясність виконання нечисленних великомасштабних елементів, 
відсутність будь-яких дрібних деталей, чіткість і геометрична 
правильність самого малюнка, обмежена колористична гама. 
Різноманітні взірці зі світлим тлом мають багато спільного 
в орнаментиці та колористиці з писанками Київської, 
Полтавської, Подільської, Бессарабської, Курської губерній. 
Візерунки на чорному тлі ближчі до білоруських писанок, що 
можна пояснити впливом культури переселенців – сурсько-
литовських білорусів [7, 42]. 
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Писанки, які збережені у Дніпропетровському національному 
історичному музею ім. Д. І. Яворницького, є досить давні, 
на деяких важко відновити орнамент, натомість деякі збереглися 
непогано.  

До писанок із рослинним орнаментом належать «Півонія» 
й «Гвоздика». 

До групи з рослинно-геометризованими елементами можна 
віднести такі писанки «Лицьове хрещате дубове листя», 
«Барильце із сторчовою рожею», «Тюльпани», «Квітчатий хрест 
із гвоздиками та карлючками», «Лицьова повна рожа» 
та «Клинчаста рожа». 

Серед писанок з геометричними елементами слід відзначити 
«Криві паски з хрестами», «Хрестова», «Сорок клинців», 
«Дороги» («Стежкова»). 

 
 
«Гвоздика» 
Писанка «Гвоздика» репрезентує 

вазоновий тип, її малюнок – це стилізоване 
зображення дерева життя. Цей символ 
є одним із найпоширеніших на рушниках, 
розписах, витинанках і писанках. Дерево 
життя – це символ роду (предки і нащадки) 
та часу (минуле, теперішнє і майбутнє). 

Писанку ділимо навпіл однією вертикальною лінією. З обох 
боків пишемо гілочку з квіткою. Пелюстки пишемо окремо одна 
від одної, не із округлим, а зубчастим краєм, унизу гілки з обох 
боків малюємо листки, зверху пишемо невелику пташечку. 

Писанку фарбуємо в жовто-оранжевий колір, покриваємо 
пелюстки й листя воском і занурюємо в червону фарбу.  
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«Півонія»  
Писанці притаманний умовний поділ 

яйця навпіл за вертикаллю. На обох 
частинах яйця симетрично пишемо дві 
великі квітки. Єдина відмінність від 
дитячого малюнка – у колі маємо ще одне, 
менше коло і крапочки. 

Коло як символ сонця властиве 
писанкам зі всієї України. Сонце 
позначають різними знаками – колом, колом з крапками, 
з хрестом всередині, з променями. Тому, імовірно, писанка 
«Півонія» містить у собі знак сонця. 

Починаємо писати цю писанку з кола на одному боці 
й подібного кола на іншому. Потім малюємо менше коло і шість 
пелюсток на деякій відстані одна від одної. Посередині кола 
ставимо крапочку, простір між більшим і меншим колом 
заповнюємо дрібними крапками. Відтак фарбуємо писанку 
в жовтогарячий колір. Середину меншого кола і пелюстки 
покриваємо воском, за умовним поясом пишемо великі плямки, 
які залишаємо жовтими. Остання фарба має бути червоно-
коричневою. 

 
«Лицьове хрещате дубове листя»  
Яйце розділяємо прямими лініями на 

чотири частини, створюючи у такий спосіб 
основу орнаменту. У кожній з чотирьох 
частин пишемо дубове листя. Одну частину 
дубового листка фарбуємо жовтим, іншу – 
світло-коричневим. Основне тло темно-
коричневе. 

За давньою традицією, дуб – це символ світової осі, 
поєднання неба, землі й води; е символ чоловічої сили, розвитку, 
життя. 
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«Барильце зі сторчовою рожею»  
Барил – це невелика бочка, 

циліндрична посудина, опукла посередині. 
Форма яйця нагадує барильце. 

Така писанка має поперечний пас. На 
полюсах отвори обводимо маленькими 
колами, з яких виходить чотири маленькі 
пелюсточки. Обводимо їх великими 
пелюстками, які не доходять до паска. 

Навхрест пишемо ще чотири пелюстки такого самого розміру, 
утворюючи поєднання прямого та скісного хрестів. Пелюстки 
червоно кольору, пояс – жовтого. 

 
«Сакви»  
Сакви – це дві з’єднані одним 

полотнищем торби, що їх перекидають 
через плече (на груди та спину) або через 
спину коня, осла тощо. 
Через верхню частину яйця проводимо 
смужку, яка з обох боків переходить 
у ромбоподібні площини. Нижню частину 
пишемо так само, але перпендикулярно 

до першої. У середині таких площин зображуємо рослинні 
елементи, побудовані за принципом «дерева життя». 

 
«Тюльпани»  
Зразок цієї писанки майже не зберігся. 

За уламками видно, що на ній немає 
зображення квітки. Яйце ділимо на вісім 
частин, з полюсів виводимо клинці-
пелюстки, фарбуючи їх у жовтий колір. Між 
пелюстками й екватором ставимо крапки на 
жовтому тлі. Основний колір – червоний.  



25 
 

«Клинчасте листя»  
Щоб написати таку писанку, ділимо 

яйце на вісім частин: дві лінії проводимо 
через полюси яйця навхрест і одну лінію – 
за екватором. 
Від центра кожного трикутника проводимо 
три лінії у три кути.  
 У такий спосіб утворюємо на писанці 24 
трикутники. На полюсах у кожному 
трикутнику малюємо клинчик (стилізований листок). Після 
першого фарбування у жовтогарячий колір листки через один 
покриваємо воском. Другий колір – червоно-коричневий. 

На цій писанці переважають трикутники – знаки триєдиної 
природи Всесвіту: небо, земля, людина; батька, мати, дитина; 
людське тіло, душа, дух. 

 
 
«Квітчатий хрест з гвоздиками та 

карлючками»  
Яйце ділимо на чотири частини, у 

кожній з них повторюємо однакові 
елементи. Малюємо маленьке коло в 
центрі, а від нього вгору і вниз гачки-
карлючки, закручені за годинниковою 
стрілкою. Вправо і вліво від кола пишемо 
клинцеподібні пелюстки. Між гачком і 
пелюсткою малюємо гілочки, а на них 
елементи «сосонки». На полюсах писанки зображуємо гвоздики 
із чотирма пелюстками – двома жовтими й двома оранжевими. 

Основне тло писанки – темно-коричневе. 
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«Криві паски з хрестами»  
Слово «паски» не означає солодкий 

хліб, що печуть на Великдень. Розглядаючи 
візерунки цієї писанки, розуміємо, що воно 
походить від слова «пас», «пасок», тобто 
смуга. 

Яйце ділимо на чотири сферичні 
чотирикутники, центри яких розташовуємо 
в шаховому порядку. У центрі кожного 

чотирикутника малюємо ромб, від середини поділений навхрест. 
Основний колір писанки – червоно-коричневий.  

Здавна чотирикутник, ромб – це символи порядку 
та мудрості. Розкреслені чотирикутники – символ зораної землі. 

А 

«Рожа-зірка»   
Основу писанок складають вісім 

пелюсток, що мають форму ромба і 
виходять з однієї точки. Рожа, зірка, зоря – 
це символи Сонця. 

Яйце ділимо на вісім частин, далі 
поділ здійснюємо, як на писанці 
«Клинчасте листя». Точка перетину ліній 

являє собою центр зірки, з якого виводимо промені-пелюстки. У 
кожному секторі дописуємо ще один кут ромба, протилежні 
сторони якого паралельні. На писанці «Рожа-зірка клинчаста» 

таких зірок вісім, їх оздоблюємо 
елементами «баранячі ріжки». 

А 
 

«Рожа-зірка лицьова повна» На 
писанці дві зорі, контури пелюсток 
повторюємо за поясом теж утворюємо 
ромби. Кольори – жовтий, червоний, 
чорний. 
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«Хрестова» 
Писанку ділимо на вісім трикутників. 

З кожної точки перетину ліній до середини 
трикутника виводимо лінію, утворюючи на 
писанці 6 хрестів. У середині сегментів 
ставимо по три воскові краплі. Тло писанки 
– жовто-коричневе. 

За християнською традицією хрест – 
це символ життя і смерті, образ вічного життя. Хрест становить 
модель світу: чотири пори року, чотири сторони світу. 

 
«Решітки»  
Писанку виконуємо через поділ сфери 

яйця «меридіанами» й «широтами». В 
утворені чотирикутники вписуємо решіточки 
на жовтому й оранжевому тлі, деякі 
фарбуємо зеленим, а інші – темно-
фіолетовими. 

Можливо, це той самий символ зораної 
землі, а також доброї душі, щирого й відкритого серця. 

 
«Сорок клинців»  
Така писанка характерна для всіх 

регіонів України. Насправді на ній сорок 
вісім клинців. Писанка вкрита 
трикутниками-клинцями елементами, 
повторюваними в шаховому порядку. 

Щоб виготовити таку писанку, 
необхідно насамперед, зрозуміти, за яким 
принципом ділити яйце на трикутники. 
Спершу ділимо на чотири сектори, кожен із них – ще на дві 
частини, потім проводимо екватор, що перетинає яйце навпіл. Із 
точки перетину проводимо лінії навскіс. 
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Занурюємо яйце в жовту фарбу. У трикутниках через один 
робимо решіточки. Важливо зберегти черговість трикутників. В 
інших трикутничках малюємо невеликі кола із зеленим центром. 
Для цього опускаємо сірник в зелену фарбу (або в зеленку) і 
ставимо плямку на жовте тло. Колі яйце підсохне, покриваємо 
його воском. Остання фарба – чорно-коричнева. 

За принципом «сорока клинців» створюємо писанку «Рожа 
клинчаста». Писанка виконуємо на жовтому яйці, промені зорі 
чергуємо зеленим і червоним кольорами. Сегменти із зеленим 
променем покриваємо воском на червоному тлі. Занурюємо 
писанку в оцет на декілька хвилин, сегмент із червоними 
променями зорі стане білим. 

 
«Дороги (стежкова)»  
Ця писанка майже не збереглася, 

залишилося декілька уламків у фондах 
Дніпропетровського національного 
історичного музею ім. Д. І. Яворницького. 
На них наявний «безконечник». Яйце ділимо 
на поперечні смуги, «безконечник» 
проводимо вздовж країв середньої та 

зовнішньої частин і основи орнаменту. Основні кольори – жовтий 
і червоний.  

Крім писанок, які ми розглянули, у колекції 
Дніпропетровського національного історичного музею  
ім. Д. І. Яворницького зберігаються писанки, які не мають назв.  
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2.3. Особливості писанок Павлоградського  
повіту початку ХХ століття 

 
Єдина колекція писанок, що збережено без втрат, знаходиться 

в Санкт-Петербурзі. На замовлення і кошти Етнографічного відділу 
Російського музею імператора Олександра III (пізніше Державний 
музей етнографії народів СРСР, тепер Російський етнографічний 
музей) її зібрав той-таки В. О. Бабенко влітку 1909 р. На жаль, 
справдилися його слова з катеринославського каталогу: «Зібрана 
колекція писанок являє собою таку ваговитість, що в теперішній час 
вони вже виходять з ужитку, а з ними й народний орнамент може з 
часом канути у вічність, і тільки можуть залишитися взірці 
народного мистецтва, зібрані в наших музеях» [7, с. 40]. Колекція 
уміщує 14 зразків, які майстрині Павлоградського повіту зробили на 
гіпсових формах з огляду на подальше транспортування. Вони 
гарно збереглися, за ними можна відтворити колористику, а саме 
жовто-червону гаму, й улюблену місцеву орнаментику. 

У 2013 р. довелося побачити писанки нашого краю, що 
зберігаються в Російському етнографічному музеї в Санкт-
Петербурзі. Опублікувати фотографії або копії цих писанок, на 
жаль, не має можливості. Однак можна представити сучасні 
писанки за їх мотивами (див. додаток 2)  

Писанкам притаманні елементи рослинного 
й геометризованого характеру, а також поєднання жовтого 
та червоного кольорів. Вони не мають назви, але можна виявити 
спільні орнаментальні ознаки й погрупувати за ними: 
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а) писанки з рослинними елементами стилізованих квітів; 

б) писанки з рослинно-геометризованим орнаментом; 

  
в) писанки геометризованого характеру. 
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2.4. Тенденції розвитку писанкарства на Нижній 
Наддніпрянщині  кінця ХХ – початку ХХІ ст. 

 
Загальні риси писанок Надії Савченко (1980-ті рр.). 
 
У 1992 р. фонди Дніпропетровського національного 

історичного музею ім. Д. І. Яворницького поповнилися колекцією 
писанок (22 одиниці) майстрині Надії Євгеніївни Савченко 
із Синельниківського району Дніпропетровської області, яка 
виготовила їх з дотриманням писанкарських традицій нашого 
регіону. На жаль, біографічних даних авторки зафіксовано не було.  

У межах всеукраїнського мистецького проекту-конкурсу 
«Кращий твір року» Національної спілки майстрів народного 
мистецтва за підтримки Міністерства культури України в 2015 р. 
вперше було представлено колекції писанок, відтворені за 
історичними зразками та замальовками з музейних і приватних 
зібрань. Серед них була й копія колекції писанок Надії Савченко, 
відтворена Ю. Датченко. 

Писанки майстрині (див.додаток 3) можна розподілити за 
такими орнаментальними особливостями: 

 
а) з рослинним орнаментом  
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б) геометризованого характеру 

    

    
 
в) з рослинно-геометризованим орнаментом:  
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Для писанок Н. Савченко характерними є мотиви з крапками, 
зірками, ромбами, решітками, сосонками, квітами, листочками. 
Найчастіше спостерігаємо рослинні мотиви із зображенням квітів; 
геометричні мотиви сторчової рожі; мотив рожі-зірки наявний лише 
на декількох писанках; поодинокими є мотиви вітрячків, хрестової 
квітки з крапками, сосонок. 

Можна виділити спільні тенденції розпису квітів на писанках 
Катеринославщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. й квітів на писанках 
Н. Савченко (пор. додаток 1 і додаток 3). 

За типом основних ліній виділяємо писанки: без основних 
ліній; з однією або кількома основними лініями – екватор, 
горизонталі, меридіани та їх комбінації; зі скісними основними – 
однією або декількома (додаток 3).  

Характерною особливістю розподілу основних ліній писанок 
Синельниківського району, відсутня в жодному з регіонів України, 
є виділення гострої частини яйця двома паралельними лініями, 
що утворюють площину для малого елемента (квітки з листочками).  

На писанках Н. Савченко переважає червоне тло (8 од.), чорне 
(5 од.), коричневе (4 од.), оранжеве (3 од.), чергування білого й 
червоного кольорів (2 од.). 

Отже, для писанкок синельниківської майстрині Н. Савченко 
характерні такі особливості: 1) геометризований і рослинний 
орнаменти; 2) відсутність основних ліній або наявність кількох; 
відділення верхівки яйця двома паралельними лініями; 3) червоне, 
чорне та коричневе тло; 4) квіти й розети як основні  мотиви. 
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Особливості писанок Андрія Пушкарьова 
Андрій Томасович Пушкарьов народився 28 грудня 1960 р. 

в Кривому Розі, на сьогодні живе і працює в Дніпрі. Діапазон його 
творчості надзвичайно широкий: малярство, графіка, мініатюра, 
витинанка, писанка й мистецтвознавчі есе. Майстер є автором 
20 персональних виставок. А. Пушкарьов був учасником 
всеукраїнських та міжнародних виставок. Його роботи експонували 
в провідних музеях України. Митець є членом Національної спілки 
художників України та Національної спілки народних майстрів 
України. 

Головними темами, до яких звертається художник, є Трипілля, 
язичництво, християнство. Писанки Андрія Пушкарьова 
вирізняються самобутністю й авторським трактуванням 
загальновідомих символів, налаштовуючи на філософські роздуми 
кожного, хто знайомиться з його мистецтвом. 

Із орнаментальних мотивів на писанках митця здебільшого 
переважають антропоморфні й зооморфні фігури. Писанкар вміло 
комбінує фігури людей (чоловіків, жінок), подібні до малюнків 
первісного суспільства, із фігурами тварин, переважно коней, риб, 
півнів, інших птахів. Подекуди автор вдається й до традиційних 
геометричних орнаментальних елементів – решіток, сходинок, 
крапок. 

Писанки А. Пушкарьова – це своєрідне послання до нащадків, 
у якому осмисленно споконвічні проблеми життя та смерті, 
духовного й тілесного витоків, поєднання Божественного й 
людського.  

Лінії на писанках відповідають мистецькому задумові: це 
чергування жирних і тонких, ледь помітних, ліній, які автор 
наносить за допомогою пера й писачка. Подекуди білі лінії 
відтінено чорним кантом, залишеним  у результаті відбілювання 
писанки.  
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Автор послуговується різними прийомами накладання фарб, 
по кілька разів відбілюючи яйце, часто поєднує різні відтінки 
одного кольору, що дозволяє глядачу сконцентрувати увагу на 
сюжеті писанки.  

А. Пушкарьов переконаний, що писанку треба неодмінно 
потримати в руках, оскільки лише тоді можна відчути фактуру 
твору, а розгледіти майстерні переходи ліній можливо лише, якщо 
роздивлятися писанки зблизька. 

Тло писанок здебільшого коричневе, зелене, чорне, сіре або 
червоне. Основними кольорами орнаментальних мотивів є жовтий, 
зелений і синій. Індивідуально-авторським є також використання 
напівтонів – приглушених й затемнених.  

Майстер народного мистецтва створює писанки на гусячих 
і страусових яйцях.  

Отже, основними особливостями писанок А. Пушкарьова 
є використання давньої символіки і традиційного матеріалу, але в 
індивідуально-авторській інтерпретації. Порівнюючи роботи 
майстра з народними писанками Катеринославщини, відзначаємо 
вільне використання традицій, схильність до ламаних і кутастих 
ліній, мистецьку довершеність (див.додаток 4). 

 
Писанки Юлії Датченко 
Народилася 25 серпня 1971 р. в м. Дрезден (Німеччина) 

у родині військовослужбовців. Із 1995 р. навчалася писанкарству й 
витинанкарству в Андрія Пушкарьова. 2010 року здійснила розвідку 
з традиційних писанок Степової України, опрацювала колекцію 
писанок рідного краю кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Дніпропетровського національного історичного музею 
ім. Д. І. Яворницького. Результатом роботи став посібник «Писанки 
Катеринославщини» (2011). Відписала колекції писанок 
Павлоградського повіту (1909 р.), Синельниковського району (друга 
половина ХХ ст.). Учасниця міжнародних і всеукраїнських 
виставок, член Національної спілки майстрів народного мистецтва 
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України. Проводить майстер-класи з традиційної писанки (восковий 
розпис, природні барвники) на фестивалях і святах. Є членом журі в 
обласних дитячих конкурсах «Із Україною в серці», «Знай і люби 
свій край», «На кращого юного майстра народних ремесел» у 
номінаціях писанкарство й витинанка. Постійно консультує, 
проводить семінари й майстер-класи для викладачів гуртків 
народного мистецтва. 

Писанки Ю. Датченко виконує за традиційними зразками. 
В авторських композиціях переважають квіткові мотиви, 
зображення птахів, риб. Майстриня пише у восковій техніці, 
використовуючи писачок і гвіздок. Здебільшого тло писанок 
червоне, бордове, сіре, коричневе (див.додаток 5). 

 
Писанкові візерунки Олени Немкової  
Олена Немкова народилася 7 січня 1966 р. у Дніпрі. Із 2003 р. є 

керівником гуртка «Катеринославська писанка» при храмі 
рівноапостольного князя Володимира в Дніпрі. 

Писанкарство опанувала під керівництвом Ю. Датченко 
й А. Пушкарьова. На сьогодні є членом Національної спілки 
народних майстрів України; її роботи експонувалися на обласних і 
всеукраїнських виставках і міжнародних. 

Для писанок О. Немкової характерним є використання 
традиційних елементів, як-от: сорок клинців, дерево життя, зоря. 
Улюбленими в майстрині є зооморфні символи, зокрема образ півня  

Техніка виконання писанок О. Немкової – восковий розпис 
за допомогою писачка, хоча досить часто писанкарка поєднує 
розпис писачком і гвіздком (так званий лемківський). Створюючи 
авторські композиції, майстриня комбінує традиційну техніку 
з кольоровою гамою затемнених або напівзатемнених тонів. 
Улюбленими кольорами її є червоний, відтінки сірого й синього, 
зеленого та чорний (див.додаток 6). 
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Орнаментальні мотиви на писанках Ганни Поджаренко 
Ганна Поджаренко народилася в 11 травня 1986 р. у Дніпрі. 

Із дитинства любила малювати. До писанкарства її долучила мама, 
згодом майстриня навчалася у Зої Сташук (м. Київ) і Андрія 
Пушкарьова (м. Дніпро). Пізніше вона стала керівником гуртка 
писанкарства, а згодом завідувачем прикладного відділу 
комплексного закладу позашкільної освіти в Придніпровську. 

Г. Поджаренко є учасницею багатьох міських, всеукраїнських 
і міжнародних виставок, членом Національної спілки народних 
майстрів України, стипендіатом премії ім. Катерини Білокур  у 2014 
р.  

Писанки Г. Поджаренко вирізняються поєднанням 
геометричних, рослинних і зооморфних орнаментів. Майстриня 
комбінує крапки, кола, ромби, трикутники із квітами, деревами 
життя, рибами, баранцями, оленями. Часто писанки авторка робить 
серії в одній кольоровій гамі. Так, відомими є її колекції зелених, 
синіх та червоних писанок, на яких елементи й тло виконані у 
різних відтінках одного кольору.  

У роботах майстрині чітко простежується вплив 
орнаментальних мотивів західних регіонів України, що виявляється 
в комбінуванні ліній (рівних, хвилястих, безконечників тощо) і 
дрібних елементів (трикутників, ромбів). Відомі її роботи також у 
лемківських мотивах, виконані не писачком, а шпилькою чи 
шляпкою маленького гвіздочка.  

Майстриня вдається також до відбілювання писанок із темним 
тлом. Разом із аніліновими фарбами писанкарка використовує 
й рослинні барвники – із цибулиння, кропиви, відварів кори дуба, 
горіха, крушини, бузини, ромашки тощо.  

Отже, особливостями писанок Г. Поджаренко є комбінування 
орнаментальних мотивів із використанням традиційної символіки. 
Авторка сміливо експериментує з кольорами, використовує техніки 
відбілювання й травлення (див.додаток 7). 
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Особливості писанок Наталії Лавринець 
Наталя Лавринець народилася 9 вересня 1973 р. в Дніпрі, 

із 1998 р. захоплюється писанковим розписом. Навчалася 
у Рахманової Марії (м. Дніпро) і Оксани Білоус (м. Київ). Нині вона 
є членом національної спілки майстрів народного мистецтва 
України, головою секції писанкарства при Дніпропетровському 
будинку мистецтв. Серед улюблених орнаментальних мотивів 
майстрині переважають квіти, дерево життя, геометричні 
орнаментальні елементи – сварги, безконечники, трикутники, 
ромби, зустрічаються також зооморфні знаки. 

Манера місткині дещо наслідує композиційну побудови 
писанок майстра зі Львівщини Тараса Городенського. У творчості 
Н. Лавринець є також писанки, які не мають традиційного 
підґрунтя, оскільки композиційно вони схожі до розпису на склі, 
але техніка виконання інша – воскова. На цих писанках 
переважають яскраві насичені кольори, що не притаманні 
традиційній писанці. Майстриня любить використовувати 
страусові, гусячі і качині яйця. Писанкарка залучає для створення 
своїх робіт також техніку травлення й відбілювання.  

Отже, писанки Н. Лавринець є здебільшого авторськими, хоча 
вона вміло компонує традиційні та новітні елементи у своїх 
роботах. (див.додаток 9) 

Писанки Ірини Пяшинцевої  
Народилася 26 лютого 1972 р. в м. Шостка Сумської обл. 

Писанки почала писати з бабусею з раннього дитинства. Фарбували 
писанки лише відваром з цибулиння. Батько майстрував 
інструменти – писачки.  

Відвідавши с. Космач, надихнулася традиційними писанками. 
Під впливом творчості Т. Городецького, О. Білоус почала 
опрацьовувати природні барвники на писанках, консультуючись із 
Л. Ктіторовою й Т. Влененко.  Відтворює традиційні писанки різних 
регіонів України природними барвниками, створює авторські 
композиції восковим розписом, травленням і різьбленням 
(див.додаток 8). 
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Писанки в творчості Алли Бурі 
Народилася 6 серпня 1968 р. в м. Верхівцевому. Писанкарством 

займається з 2008 року. 
Улюбленими орнаментальними елементами писанкарки 

є традиційні для Катеринославщини символи й знаки – здебільшого 
це копії писанок нашого краю кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Майстриня любить використовувати техніку травлення оцтом на 
гусячих яйцях та елементи геометричного характеру (див. 
додаток 10). 

 
Писанки Маріанни Любас 
Народилася 15 липня 1970 року в м. Кривому Розі. Викладач 

образотворчого мистецтва КП МНЗ «Криворізька музична школа 
№3» КМР. 

Для писанок криворізької майстрині Маріанни Любас 
характерні простота і лаконічність розпису, а також використання 
традиційних елементів і традиційної побудови композиції 
(див.додаток 11). 

 
Дряпанки і писанки Наталії Войтенко 
Народилася 22 січня 1971 року в м. Кривому Розі. 2003року 

почала писати традиційні  писанки восковим розписом, згодом 
застосовувала техніку травлення. З 2012 р. почала робити дряпанки 
(див. додаток 12) 

 
Майстрині Яценко Тетяна (див. додаток13), Холодій 

Катерина (див. додаток 14), Берелет Людмила (див. додаток 15), 
Гарвард Таїсія (див. додаток 16) працюють у традиційній техніці.  
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Зернівки Наталії Бабенко  
Народилася 10 вересня 1981 року у м. Запоріжжі. Зацікавилася 

писанкарством і оздобленням яєць природніми матеріалами у 1988 р. 
Творчість Наталії Бабенко тісно пов’язана з природою. 

Її мистецькі твори оздоблені зернами злаків, кукурудзи, бобів, 
насіння різноманітних сільськогосподарських культур, дерев 
і квітів, природну красу яких помітила і використала художниця. 
Унікальність витворів Наталії Бабенко – у неповторності 
орнаментів та сюжетів, навіяних фантазії автора красою степових 
просторів України, славним історичним минулим рідної землі. 

Краса природного матеріалу, долучення до традиційної 
української символіки в сполученні з майстерною технікою 
виконання дозволяють творити неперевершені шедеври, аналогів 
яким немає в жодній країні світу. 

Про міжнародний інтерес до творчості майстрині свідчить той 
факт, що її роботи знаходяться у приватних колекціях понад 40 
країн на всіх континентах світу і навіть на о. Гренландія 
(див.додаток 17) 

 
Писанки Галини Павлів 
Народилася 27 квітня 1963 року. Уроженка с. Сваричів 

Рожнятівського району  Івано-Франківської області. Галина Павлів 
– заслужений майстер народної творчості України, член 
Національної спілки майстрів народного мистецтва Українки. 

До м. Запоріжжя переїхала з сім’єю у 1987 р. З того ж часу 
займалася активним творчим життям, брала участь у 
найрізноманітніших міжнародних і всеукраїнських виставках. 
Наприкінці 90-их років почала писати писанки і мальованки 
здебільшого трипільської тематики. (див. додаток 18) 
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Писанки Ліни Олефіренко  
Народилася 29 травня 1962 р. в с. Стрижавка Вінницької обл. 

У 1984 р. переїхала до с. Мала Білозерка Василівського району 
Запорізької області.  

Вчителює в Малобілозерській школі–інтернаті «Дивосвіт». 
Писанкарством займається з 1998 року. В 2013 р. є атестованим 
майстром народного мистецтва України з писанкарства. З 2015р. – 
член Національної спілки майстрів народного мистецтва України. 

На писанках переважають традиційні елементи Нижньої 
Наддніпрянщини. 
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ВИСНОВКИ 
 

В останні роки наукові дослідження мають за мету виявлення 

національних витоків та окреслення етнічної самобутності. У 

мистецькому доробку кожного регіону є певні особливості, які 

суттєво виокремлюють його із загалу. Це пов’язано із різноманітними 

нашаруваннями та історичними змінами, що впливають на складність 

трактування культурної спадщини нашої країни. Декоративно-

прикладне мистецтво народної писанки є невичерпним джерелом 

дослідження. 

Писанкарство висвітлюється в етнографічних матеріали кінця 

XIX − початку ХХІ ст., зокрема у працях М.Сумцова, С. 

Кульжинського, С. Килимника, М. Кордуби, І. Шулікова, 

В. Кравченка, І. Гургули, З. Еліїва, Ю. Смолій та інших дослідників. 

Писанка їх приваблює своєю історією, оригінальністю, масштабом 

розповсюдження, технікою виконання, традицією, орнаментикою, 

символікою. Особливо це проявилось у збиранні матеріалів приватних 

та земських колекцій, описанні виготовлення писанки, фарб, 

інструментів, зовнішнього вигляду писанки, складання схем. 

Одним із найбагатших музеїв є саме Дніпропетровський 

історичний музей ім. Д. Яворницького. Колекція писанок музею кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. свідчить про те, що в даному регіоні існувала 

традиція писанкарства. У ході дослідження було з'ясовано, що 

писанка має регіональні відмінності, які проявляються в кольорових 

сполученнях або в домінуванні конкретних кольорів, в деталізації 

форм та композицій та в розподілі поверхні писанки на окремі 

композиційні блоки. Окрім того, регіональні відмінності, що 

притаманні писанці, проявляються і в поширенні знаків та символів. 
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Для писанок Катеринославщини характерними є такі регіональні 

особливості: більшість писанок з однією або декількома головними 

лініями; за колористикою писанки здебільшого коричневого, 

червоного та темно червоного кольору; переважають писанки 

геометричного й рослино-геометризованого орнаменту; у більшості 

писанок мотивами є крапки, клинці та розети. Наслідуванням 

традиційних орнаментальних мотивів можна вважати писанки Н. 

Савченко, які зберігаються в фондах Дніпропетровського історичного 

музею. 

 Писанки сучасних майстрів А. Пушкарьова, Г. Поджаренко, 

О. Нємкової, Н. Лавринець, А. Бурі, М. Любас, Н. Войтенко, Т. 

Яценко. Н. Павлів, Л. Олефіренко виконані здебільшого традиційним 

восковим розписом. Серед елементів переважають рослинні й 

зооморфні в комбінуванні з геометричними. Використовують 

природні матеріали для оздоблення яєць Н. Бабенко, І. Пяшенцива, Г. 

Поджаренко.  

Для писанок сучасних писанкарів характерним є червоний, 

коричневий, зелений кольори й різні півтони й приглушення кольорів, 

що вказує на художньо-естетичний підхід, на відміну від традиційних 

писанок. Спільними рисами є використання таких мотивів: крапки, 

ромби, рожі, зорі, сорок клинців, дерево життя, риби, олені, баранці 

тощо. 

Писанкарство Нижньої Наддніпрянщини кінця ХХ – початку ХХІ 

ст. наслідує традиції писанкарства східноукраїнських земель у 

звичаях, обрядах, символіці, орнаментиці тощо, і водночас має 

індивідуально-авторські ознаки. 
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РОЗДІЛ ІІІ 
 

Орієнтовна навчальна програма з позашкільної освіти 
художньо-естетичного напряму «Писанкарство» 

 

Позашкільна освіта є невід’ємним складником системи 
освіти, визначеної Конституцією України, законами України 
«Про освіту», «Про позашкільну освіту». Серед її основних 
напрямів, спрямованих на розвиток здібностей дітей та молоді 
важливе місце посідає художньо-естетичний, що забезпечує 
розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття 
вихованцями, учнями і слухачами практичних навичок, 
оволодіння знаннями в сфері вітчизняної й світової культури та 
мистецтва. Для вирішення завдань допрофільної підготовки, 
соціальної інтеграції та професійного самовизначення учнів 
здійснюється робота в секціях народних ремесел. Писанкарство 
як вид декоративно-прикладного мистецтва дозволяє забезпечити 
реалізацію цих напрямів.  

Навчальна програма гуртка писанкарства має на меті 
відродити стародавнє мистецтво українського народу, прищепити 
дітям любов до рідного краю, пошану до своєї історії, дати 
їм можливість відчути незримий зв'язок із минулими 
поколіннями. Навчання писанкарству сприятиме розвитку 
пізнавального інтересу, здібностей школяра, вихованню 
естетичного смаку, почуття прекрасного; формуватиме 
шанобливе ставлення до традицій, вірувань, свят, звичаїв, мови 
й культури свого народу 

В основі орієнтовної програми є авторська навчальна 
програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 
Зої Сташук, керівника гуртка–методиста народного художнього 
колективу «Майстерня писанкарства» Київського Палацу дітей та 
юнацтва, що розрахована на 2 роки навчання.  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
 

Писанка — пташине яйце, розписане певними знаками та 
символами за допомогою гарячого воску з використанням 
фарбників (природних чи анілінових) для надання 
їй різнокольорового орнаменту. 

Ще до часів писемності нанесені на шкаралупу яйця 
чарівні, магічні знаки несли в собі певну систему побажань 
добра, щастя, захисту від природних стихій, розуміння всесвіту 
й свого місця в ньому. Писанка з давніх-давен була, є і буде 
оберегом українців, адже тільки українському народу вдалося 
зберегти знакову семантику писанки. Інші народи, на жаль, 
втратили її.  

Актуальність програми полягає в навчанні дітей і передачі 
їм знань про писанку як оберіг, зберіганні писанок для майбутніх 
поколінь. 

Мета програми: забезпечення інформованості 
та практичної компетентності вихованців у обсязі, необхідному 
та достатньому для того, щоб займатися писанкарською справою 
з повним розумінням значущості писанки як однієї зі складових 
збереження українського етносу. 

Навчальна програма спрямована на учнів та вихованців 
молодшого, основного та старшого шкільного віку і може бути 
реалізована в гуртках закладів позашкільної освіти різних 
профілів. 

Завдання програми: 
1) ознайомити з українськими народними звичаями 

й обрядами, пов’язаними з написанням писанки, традиціями 
писанкарства; 

2) ознайомити з приладдям і матеріалами для 
виготовлення писанки, технологією виготовлення писанки, 
різновидами писанок; 

3) ознайомити з символікою кольору, різновидами фарб; 
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4) ознайомити зі значенням знаків і символів 
у писанкарстві, їх використанням у писанках; 

5) ознайомити з різновидами писанок різних регіонів 
України; 

6) ознайомити з сучасним станом писанкарства в Україні, 
вимогами до проектної та конкурсно-виставкової діяльності; 

7) сприяти формуванню цілеспрямованості 
в самовдосконаленні. 

Програму побудовано за лінійним принципом. Вона 
передбачає 2 роки навчання:  початковий рівень — 144 год на рік 
(4 год на тиждень), основний рівень — 144 год на рік (4 год на 
тиждень). 

Формами контролю за результативністю навчання 
є підсумкові заняття, які проводять двічі на рік, та участь 
у конкурсно-виставковій діяльності. 

Виконання програми навчання оцінюють за контрольними 
показниками для різних видів підготовки, а також для розділів 
і тем занять. За даною програмою можна проводити заняття 
в групах індивідуального навчання, організованих відповідно до 
Положення про порядок організації індивідуальної та групової 
роботи в позашкільних навчальних закладах (наказ Міністерства 
освіти і науки № 1123 від 10.12.2008 р.). 

Програма є орієнтовною. За необхідності керівник гуртка 
може внести до програми певні зміни на свій розсуд, які 
не повинні впливати на прогнозований результат навчальної 
програми.  
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Початковий рівень, один рік навчання 
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

 

Розділ, тема 
Кількість годин 

Теоре-
тичних 

Прак-
тичних Усього 

Вступ 1 - 1 

Розділ 1. Сакральне походження писанки 4 11 15 

1. 1. Історична зумовленість виникнення 

писанок 
1 3 4 

1. 2. Звичаї, пов’язані з виготовленням і 
використанням писанок 

1 2 3 

1. 3. Різновиди орнаментованих яєць і їх 
відмінні особливості 

2 6 8 

Розділ 2. Технології в писанкарстві 6 12 18 

2. 1. Приладдя та матеріали 1 4 5 

2. 2. Техніка геометричного розподілу  
поверхні яйця олівцем 

2 3 5 

2. 3.  Повний цикл виготовлення писанки 3 5 8 

Розділ 3. Колір у писанкарстві 4 12 16 

3. 1. Символіка кольору 2 6 8 

3. 2. Видозміни фарб, що використовуються в 
писанкарстві, в процесі історичного розвитку 

1 1 2 

3. 3. Від монохромної до багатоколірної 
писанки (від архаїки до сучасності) 

1 5 6 

Розділ 4. Знакова символіка в писанкарстві 20 42 62 

4. 1. Символи вогню. Розкриття змісту знаків 4 8 12 

4. 2. Символи води. Розкриття змісту знаків 3 7 10 

4. 3. Символи родючості, розвитку, 
збереження життя. Розкриття змісту знаків 

3 7 10 

4. 4. Рослинні та тваринні символи. Розкриття 
змісту знаків 

7 13 20 
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Розділ, тема 
Кількість годин 

Теоре-
тичних 

Прак-
тичних Усього 

4. 5. Християнські й уособлені символи. 
Розкриття змісту знаків 

3 7 10 

Розділ 5. Писанки історико-етнографічних 
районів України (особливості застосування 
орнаменту, кольору, символіки) 

7 7 14 

5. 1. Писанки Нижньої Наддніпрянщини 1 1 2 

5. 2. Писанки Подніпрянщини 1 1 2 

5. 3. Писанки Слобожанщини 1 1 2 

5. 4. Писанки Причорномор’я  та Приазов’я 1 1 2 

5. 5. Писанки Поділля 1 1 2 

5. 6. Писанки Західної України 2 2 4 

Розділ 6. Розвиток писанкарства через 
виставкову діяльність і творчі проекти 

8 9 17 

6. 1. Сучасний стан писанкарства в Україні 2 3 5 

6. 2. Науково-пошукова робота 1 1 2 

6. 3. Виставково-конкурсна діяльність 5 5 10 

Підсумок 1 - 1 

Разом 51 93 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
Вступ (1 год) 
Теоретична частина. Ознайомлення гуртківців із 

майстернею писанкарства, завданнями та планом роботи гуртка. 
Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності під час 
проведення занять. 

 
Розділ 1.  Сакральне походження писанки (15 год) 
1. 1. Історична зумовленість виникнення писанки (4 год) 
Теоретична частина. Стародавність звичаю виготовляти 

писанки, версії його походження. Дохристиянська теорія 
виникнення писанки. Яйце в світовій міфології. 

Практична частина. Складання в особистому довіднику 
сторінки «Версії виникнення звичаю вготовляти писанки» та 
таблиці «Світова міфологія про яйце як про першоджерело 
творення Всесвіту».  

1. 2. Звичаї, пов’язані з виготовленням і використанням 
писанок (3 год) 

Теоретична частина. Творення писанки-оберега 
(використання свяченої води, воску, відкритого вогню, освячених 
трав, доброї енергії людини). Народні звичаї, пов’язані з 
використанням писанки. Народні звичаї, пов’язані з 
використанням писанки як оберега.  

Практична частина. Вправи з приготування природних 
фарб із трав і рослин за стародавніми рецептами.  

1. 3. Різновиди орнаментованих яєць і їх відмінні 
особливості (8 год) 

Теоретична частина. Крапанка, шкрябанка (дряпанка), 
галунка. Їх відмінні особливості. Інформування про техніку 
виготовлення. 

Практична частина. Виготовлення крапанки, дряпанки, 
галунки.   
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Розділ 2. Технології в писанкарстві (18 год) 
2. 1.  Приладдя та матеріали (5 год) 
Теоретична частина. Ручний інструмент «писачок». 

Правила користування. Кислоти. Види кислот, що 
використовуються. Особливості їх застосування. Свічки: воскові, 
парафінові, стеаринові. Їх властивості, правила використання в 
технологічному процесі виготовлення писанки. Шкаралупа яйця. 
Загальні ознаки придатності до використання в писанкарстві. 

Практична частина. Вправи з писачком: написання тонкої 
воскової лінії, написання товстої воскової лінії, замальовування 
воском великої площі поверхні яйця. Використання кислоти як 
каталізатора під час роботи з писанкою. Вправи з нанесення 
писачком на поверхню яйця парафіну, стеарину, воску. 
Порівняння якісних характеристик: товщини лінії, щільності 
зчеплення зі шкаралупою. Внесення до особистого довідника 
«Загальних ознак придатності шкаралупи яйця для розпису». 

 
2. 2. Техніка   геометричного   розподілу  поверхні  яйця 

олівцем (5 год) 
 Теоретична частина. Техніка поділу поверхні яйця навпіл, 

начетверо, навосьмеро. Техніка ділення яйця за типами: 
«горизонтальне барильце», «діагональне барильце». 

Практична частина. Поділ олівцем поверхні яйця навпіл, 
начетверо, навосьмеро. Поділ олівцем поверхні яйця за типами 
«горизонтальне барильце», «діагональне барильце». 

2. 3. Повний цикл виготовлення писанки (8 год) 
Теоретична частина. Технічні прийоми роботи писачком. 

Прийоми фарбування писанок аніліновими барвниками. 
Особливості процесу знімання воску. Особливості процесу 
видування яєць. Послідовність етапів виготовлення писанки. 
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Практична частина. Написання писачком на яйці знаків-
символів: безконечника, кола, решітки, зірки. Занотовування в 
особистому довіднику таблиці-схеми змішування кольорів. 
Закріплення на практиці правила знімання воску. Тренування в 
проколюванні яйця надфілем.  

 
Розділ 3. Колір у писанкарстві (16 год) 
3. 1. Символіка кольору (8 год) 
Теоретична частина. Стародавність використання 

червоного кольору. Значення червоного кольору. Значення 
чорного кольору в писанкарстві. Розповсюдженість використання 
чорного кольору в українських писанках. Значення жовтого та 
зеленого кольорів у писанкарстві. Значення блакитного, синього 
кольорів у писанкарстві. Етнографічні райони найчастішого їх 
використання. 

Практична частина. Збирання фактів використання 
червоної фарби в індоєвропейських культурах, занотовування в 
особистому довіднику. Отримання чорної, блакитної та синьої 
фарби з природної сировини. Складання в особистому довіднику 
таблиці «Послідовність нанесення кольорів на писанку».  

3. 2. Видозміни фарб, що використовуються в писанкарстві, 
в процесі історичного розвитку (2 год) 

Теоретична частина. Природні барвники. Варіанти їх 
отримання, правила використання. 

Практична частина. Отримання жовтої фарби з природної 
сировини. 

3. 3. Від монохромної до багатоколірної писанки (від 
архаїки до сучасності) (6 год) 

 Теоретична частина. Одноколірна (монохромна) писанка. 
Архаїчність орнаменту, природність кольору. Двоколірна 
писанка. Архаїчність орнаменту. Сталість забарвлення писанки 
(червоно-жовті кольори). 
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Практична частина. Написання одноколірної писанки за 
зразками традиційних писанок Павлоградського повіту (початку 
ХХ ст.).  

Розділ 4. Знакова символіка в писанкарстві (62 год)  
4. 1. Символи вогню. Розкриття змісту знаків (12 год) 
Теоретична частина. Символи вогню: сонце, зірка, ружа, 

трикветр. Розкриття змісту знаків. 
Практична частина. Написання традиційних писанок із 

зображеннями сонця, зірки, ружі, трикветра. 
4. 2. Символи води. Розкриття змісту знаків (10 год) 
Теоретична частина. Символи води: безконечник, риба, 

спіраль. Розкриття змісту знаків. 
Практична частина. Написання традиційних писанок із 

зображеннями безконечника, риби, спіралі.  
4. 3. Символи родючості, розвитку, збереження життя. 

Розкриття змісту знаків (10 год) 
Теоретична частина. Символи збереження життя, 

розвитку та родючості: Богиня-Берегиня, дерево життя, ромб. 
Розкриття змісту знаків. 

Практична частина. Написання традиційних писанок із 
зображенням Богині-Берегині, дерева життя, ромба. 

4. 4. Рослинні та тваринні символи. Розкриття змісту знаків 
(20 год) 

Теоретична частина. Рослинні символи: дубовий лист, 
вербова гілочка. Розкриття змісту знаків. Тваринні символи: 
олень, коник, баранчик. Розкриття змісту знаків. 

Практична частина. Написання традиційних писанок із 
зображеннями дубового листка, гілочки. Вправи: написання 
традиційних писанок із зображеннями оленя, коника, баранчика. 

4. 5. Християнські й уособлені символи. Розкриття змісту 
знаків (10 год) 
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Теоретична частина. Християнські символи: церква-вежа. 
Розкриття змісту знаків. Уособлені символи: волове око, решітка. 
Розкриття змісту знаків. 

Практична частина. Написання традиційних писанок із 
зображеннями церкви-вежі. Написання традиційних писанок із 
зображеннями волового ока, решітки. 

 
Розділ 5. Писанки історико-етнографічних районів 

України (особливості застосування орнаменту, кольору, 
символіки) (14 год) 

5. 1. Писанки Нижньої Наддніпрянщини (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Катеринославщини. 

Архаїчність орнаменту. 
Практична частина. Написання писанок 

Катеринославщини «Гвоздика», «Півонія» 
5. 2. Писанки Подніпрянщини (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Черкащини. Монохромність 

і архаїчність малюнка — ознака стародавності черкаських 
писанок.  

Практична частина. Написання однієї з черкаських 
писанок за виданням В. Мицика й О. Фісуна «Писанки». 

5. 3. Писанки Слобожанщини (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Харківщини. Особливості 

зображення рослинного орнаменту та використання в ньому 
оливкового кольору. 

Практична частина. Написання однієї з харківських 
писанок за каталогом С. Кульжинського «Опис колекції народних 
писанок». 

5. 4. Писанки Причорномор’я та Приазов’я (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Бесарабії. Архаїчність 

малюнка з використанням символу «крапка» як частини малюнка. 
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Практична частина. Написання однієї з писанок Бесарабії 
за каталогом С. Кульжинського «Опис колекції народних 
писанок». 

5. 5. Писанки Поділля  (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Тернопільщини та 

Хмельниччини (писанки Західного Поділля). Характерний 
архаїчний малюнок на чорному тлі з накрапуванням жовто-
червоних воскових плям на писанку. 

Практична частина. Написання хмельницької писанки за 
каталогом З. Елієва «Двадцять кіп писанок». 

5. 6. Писанки Західної України (4 год) 
Теоретична частина. Писанки Закарпаття — лемківські 

писанки. Характерні особливості техніки виконання. 
Монохромність малюнка, простота орнаменту. Писанки Івано-
Франківщини, Львівщини — бойківські писанки. Особливості 
орнаментики (використання символів вогню) та біло-жовто-чорне 
забарвлення писанок. 

Практична частина. Написання лемківської писанки за 
виданням О. Соломченка «Писанки Карпат». Написання 
бойківської писанки за виданням М. Скорик «Бойківські 
писанки». 

 
Розділ 6. Розвиток писанкарства через виставкову 

діяльність і творчі проекти (17 год) 
6. 1. Сучасний стан писанкарства в Україні (5 год) 
 Теоретична частина. Розвиток писанкарства на теренах 

України в 90-х роках ХХ століття. Сучасні писанкарі України, 
їхні творчі надбання. 

Практична частина. Вправи: написання писачком 
авторської писанки. Зустріч із відомими писанкарками м. Києва, 
членами Національної спілки майстрів народного мистецтва 
України. Ознайомлення з літературою з писанкарства (видання 
1990–2014 років). 
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6. 2. Науково-пошукова робота (2 год) 
Теоретична частина. Участь у відбиранні кращих творів 

на зовнішні виставки або конкурси. 
Практична частина. Обговорення творів, що 

презентуються (професійна досконалість виконавців). 
Обговорення підсумків експозиції. Участь у конкурсах. 

6. 3. Виставково-конкурсна діяльність (10 год) 
Теоретична частина. Робота зі стародруками з питань 

писанкарства в державних бібліотеках України. Робота з 
вивчення колекцій стародавніх писанок Національного музею 
українського народного декоративного мистецтва. 

Практична частина. Складання таблиць віднайдених 
стародавніх писанок для подальшого опрацювання матеріалу — 
створення реконструйованих колекцій писанок. Створення 
реконструйованих колекцій писанок за матеріалами музейних 
колекцій. 

 
Підсумок (1 год) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків за навчальний 

рік. Аналіз виконання програми. Моніторинг засвоєння учнями 
набутих знань і вмінь. 
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ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Вихованці повинні знати: 
- про писанкарство як вид народного мистецтва; 
- умови навчання та вимоги до вихованців закладів 

позашкільної освіти; 
-  правила безпеки життєдіяльності; 
- зміст теоретичних знань і практичних умінь (технік і 

технологій); 
Вихованці повинні вміти: 
- володіти початковими прийомами основних технік у 

писанкарстві; 
- виявляти здібності до навчання та можливості розвитку; 
- відтворювати писанки за зразками; 
Вихованці повинні набути навиків: 
- досконалого володіння писачком; 
- пошуку  потрібної інформації про писанкарство з 

поточної сучасної літератури; 
- виокремлення потрібної інформації про писанкарство зі 

стародруків; 
- естетичного оформлення виставкових композицій із 

створених писанок. 
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Основний рівень, один рік навчання 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
 
 

Розділ, тема 
Кількість годин 

Теоре-
тичних 

Прак-
тичних Усього 

Вступ 1 - 1 
Розділ 1. Сакральне походження писанки 3 13 16 

1. 1. Історична зумовленість виникнення 
писанок 

1 1 2 

1. 2. Звичаї, пов’язані з виготовленням і 
використанням писанок 

1 3 4 

1. 3. Різновиди орнаментованих яєць і їх 
відмінні особливості 

1 9 10 

Розділ 2. Технології в писанкарстві 2 11 13 
2. 1. Приладдя та матеріали 1 3 4 
2. 2. Техніка геометричного розподілу  
поверхні яйця олівцем 

1 8 9 

Розділ 3. Колір у писанкарстві 3 11 14 
3. 1. Видозміни фарб, що використовуються в 
писанкарстві, в процесі історичного розвитку 

2 6 8 

3. 2. Від монохромної до багатоколірної 
писанки (від архаїки до сучасності) 

1 5 6 

Розділ 4. Знакова символіка в 
писанкарстві 

20 42 62 

4. 1. Символи вогню. Розкриття змісту знаків 4 8 12 
4. 2. Символи води. Розкриття змісту знаків 3 7 10 
4. 3. Символи родючості, розвитку, 
збереження життя. Розкриття змісту знаків 

3 7 10 
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Розділ, тема 
Кількість годин 

Теоре-
тичних 

Прак-
тичних Усього 

4. 4. Рослинні та тваринні символи. Розкриття 
змісту знаків 

7 13 20 

4. 5. Християнські й уособлені символи. 
Розкриття змісту знаків 

3 7 10 

Розділ 5. Писанки історико-етнографічних 
районів України (особливості 
застосування орнаменту, кольору, 
символіки) 

6 9 15 

5. 1. Писанки Полісся та Волині 1 1 2 
5. 2. Писанки Подніпрянщини 1 2 3 
5. 3. Писанки Слобожанщини 1 1 2 
5. 4. Писанки Причорномор’я та Приазов’я 1 1 2 
5. 5. Писанки Поділля 1 1 2 
5.6. Писанки Західної України 1 3 4 
Розділ 6.  Розвиток писанкарства через 
виставкову діяльність і творчі проекти 

5 17 22 

6. 1. Сучасний стан писанкарства в Україні 2 2 4 
6. 2. Науково-пошукова робота 2 9 11 
6. 3. Виставково-конкурсна діяльність 1 6 7 
Підсумок 1 - 1 

Разом 41 103 144 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 
 

Вступ (1 год) 
Теоретична частина. Ознайомлення з планом роботи 

гуртка на рік. Планування написання авторських колекцій 
писанок. 

Розділ 1. Сакральне походження писанки (16 год)  
1. 1. Історична зумовленість виникнення писанок (2 год) 
Теоретична частина. Християнська теорія виникнення 

писанки. Християнські легенди про виникнення писанки. 
Практична частина. Занотовування в особистому 

довіднику найбільш цікавої легенди про походження писанки. 
1. 2. Звичаї, пов’язані з виготовленням і використанням 

писанок (4 год) 
Теоретична частина. Великодні ігри, пов’язані з 

використанням писанок, їх значення в розвитку дітей і підлітків. 
Хатні прикраси-обереги з писанок («голуби», «ґердани», 
«дзвони», «міжвіконні хрести»). 

Практична частина. Проведення однієї з ігор із писанками 
серед гуртківців. Інформування про техніку виконання прикрас. 
Виготовлення хатніх прикрас-оберегів («дзвони», «гердан», 
«голуби», «міжвіконний хрест»). 

1. 3.  Різновиди орнаментованих яєць і їх відмінні 
особливості (10 год) 

Теоретична частина. Бісерка. Її відмінні особливості. 
Крученка. Її відмінні особливості. Технологія виготовлення 
бісерки та крученки. 

Практична частина. Виготовлення бісерки та крученки. 
Розділ 2. Технології в писанкарстві (13 год) 
2. 1. Приладдя та матеріали (4 год) 
Теоретична частина. Вибілювачі на основі хлору. 

Особливості використання. Особливості шкаралупи гусячих, 
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качиних, страусових, перепелиних яєць. Правила підготування їх 
до роботи. 

Практична частина. Написання вибілених писанок. 
2. 2. Техніка геометричного розподілу поверхні яйця 

олівцем (9 год) 
Теоретична частина. Техніка ділення яйця за типами 

«сорококлин», «сакви-бесаги». 
Практична частина. Поділ олівцем поверхні яйця за 

типами «сорококлин», «сакви-бесаги». 
Розділ 3. Колір у писанкарстві (14 год) 
3. 1. Видозміни фарб, що використовуються в писанкарстві, 

в процесі історичного розвитку (8 год) 
 Теоретична частина. Фарби, що використовувались для 

виготовлення писанок у дохристиянських культових обрядах. 
Анілінові барвники. Причини заміни природних барвників на 
анілінові в кінці ХІХ ст. Правила приготування анілінових 
барвників для роботи. 

Практична частина. Екскурсія до Державного музею 
історії України. Правила користування аніліновими барвниками. 

3. 2. Від монохромної до багатоколірної писанки (від 
архаїки до сучасності) (6 год) 

Теоретична частина. Триколірна писанка. Ускладненість 
орнаменту в порівнянні з одно-двоколірними писанками. 
Варіативність поєднання кольорів. Багатоколірна писанка. 
Оригінальність композиції та складність орнаменту з 
використанням різних символів. Техніка виконання 
багатоколірної писанки. 

Практична частина. Написання триколірної писанки за 
зразками традиційних писанок Київщини, Полтавщини або 
Херсонщини. Написання багатоколірної писанки за зразками 
писанок Західної України (Гуцульщина, Буковина). 

Розділ 4. Знакова символіка в писанкарстві (62 год) 
4. 1. Символи вогню. Розкриття змісту знаків (12 год) 
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Теоретична частина. Символи вогню: хрест, сварга. 
Розкриття змісту знаків. 

Практична частина. Написання авторських писанкок із 
зображеннями сонця, зірки, ружі, трикветра, хреста, сварги. 

4. 2. Символи води. Розкриття змісту знаків (10 год)  
Теоретична частина. Символи води: безконечник,  риба, 

спіраль,  сигма, грабельки. Розкриття змісту знаків. 
Практична частина. Написання авторських писанок із 

зображеннями безконечника, риби, спіралі, сигми, грабельок. 
4. 3. Символи родючості, розвитку, збереження життя. 

Розкриття змісту знаків (10 год) 
Теоретична частина. Символи збереження життя, 

розвитку, родючості: Богиня-Берегиня, дерево життя, ромб, 
квадрат, косий хрест. Розкриття змісту знаків. 

Практична частина. Написання авторських писанок із 
зображеннями Богині-Берегині, дерева життя, ромба, квадрата, 
косого хреста. 

4. 4. Рослинні та тваринні символи. Розкриття змісту знаків 
(20 год)  

Теоретична частина. Рослинні символи: дубовий лист, 
вербова гілочка, виноград, квітка, олень, коник, баранчик, 
пташечка, метелик, бджола. Розкриття змісту знаків. 

Практична частина. Написання авторських писанок із 
зображеннями дубового листка, вербової гілочки, винограду, 
квітки, оленя, коника, баранчика, пташечки, метелика. 

4. 5. Християнські й уособлені символи. Розкриття змісту 
знаків (10 год) 

Теоретична частина. Християнські й уособлені символи: 
церква-вежа, Божа ручка, волове око, решітка, стріла. Розкриття 
змісту знаків. 

Практична частина. Написання авторських писанок із 
зображеннями церкви-вежі, Божої ручки, волового ока, решітки, 
стріли. 
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Розділ 5. Писанки історико-етнографічних районів 
України (особливості застосування орнаменту, кольору, 
символіки)  (15 год) 

5. 1. Писанки Полісся та Волині (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Чернігівщини. Особливості 

зображення квітчастого орнаменту на чорному тлі. Писанки 
Волині. Колекція писанок (121 одиниця) с. Дермані з 
характерним жовто-зелено-червоним забарвленням. 

Практична частина. Написання чернігівської писанки та 
писанки с. Дермані за каталогом С. Кульжинського «Опис 
колекції народних писанок».  

5. 2. Писанки Подніпрянщини (3 год) 
Теоретична частина. Писанки Київщини — колекція так 

званих «шулявських писанок» (36 одиниць). Особливість колекції 
— єдність стилю в орнаментиці й кольорі. Писанки Полтавщини. 
Особливість писанок — жовто-зелено-червоне забарвлення з 
частим використанням зображення безконечника. Писанки 
Кіровоградщини. Еклектика стилю в орнаменті, кольорі, 
забарвленні. 

Практична частина. Написання «шулявської писанки», 
писанки з «полтавським безконечником» та кіровоградських 
писанок за каталогом С. Кульжинського «Опис колекції народних 
писанок». 

5. 3. Писанки Слобожанщини (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Сумщини. Особливості 

зображення рослинного орнаменту на писанках із білим тлом. 
Практична частина. Написання сумської писанки за 

каталогом С. Кульжинського «Опис колекції народних писанок». 
5. 4. Писанки Причорномор’я та Приазов’я (2 год) 
Теоретична частина. Писанки Херсонщини. Еклектика в 

орнаментиці й характерність жовто-чорного забарвлення. 
Писанки Одещини. Еклектика орнаменту та забарвлення 
одеських писанок. 
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Практична частина. Написання херсонської писанки та 
легендарної писанки Одещини «Сорокопуть», або «Козацькі 
левади», за каталогом С. Кульжинського «Опис колекції 
народних писанок». Запис легенди про писанку в особистому 
довіднику. 

5. 5. Писанки Поділля (2 год)  
Теоретична частина. Писанки Вінничини — так звані 

писанки «Немирівського ключа» (375 одиниць), характерні 
архаїчним червоно-чорним забарвленням. Писанки Вінничини, а 
саме м. Вінниця. Характерний крупний квітчастий 
різнокольоровий малюнок стилізованого типу. 

Практична частина. Написання немирівської та 
вінницької писанок за каталогом С. Кульжинського «Опис 
колекції народних писанок».  

5. 6. Писанки Західної України (4 год)  
Теоретична частина. Писанки Львівщини — так звані 

«сокальські писанки». Характерний жовто-червоний квітчастий 
орнамент на чорному тлі. Писанки Івано-Франківщини — 
гуцульські писанки з оригінальним орнаментом (поєднання 
геометричних і тваринних символів на коричневому тлі), т. з. 
«космацькі писанки». Писанки Чернівецької області. Буковинські 
писанки з характерним різнокольоровим малюнком на 
вишневому тлі з використанням у орнаменті символу «решето» 
(«решітка»). 

Практична частина. Написання «сокальської писанки», 
«космацької писанки» за каталогом З. Елієва «Двадцять кіп 
писанок» та буковинської писанки за каталогом С. 
Кульжинського «Опис колекції народних писанок».  

Розділ 6. Розвиток писанкарства через виставкову 
діяльність і творчі проекти (22 год) 

6. 1. Сучасний стан писанкарства в Україні (4 год) 
 Теоретична частина. Стан музейної справи в державних 

музеях України у галузі писанкарства. Всеукраїнські та 
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регіональні дитячі конкурси писанкарства. Стан справи, 
можливості подальшого розвитку. 

Практична частина. Вивчення стану справ у 
писанкарських конкурсах із подальшим використанням 
найкращого досвіду. Участь у конкурсах «На кращого юного 
народного майстра», «З Україною в серці», «Знай і люби свій 
край», «Пасхальна палітра» 

6. 2.  Науково-пошукова робота (11 год)  
Теоретична частина. Організація внутрішніх (у навчальній 

групі), тематичних і авторських виставок. Участь у відбиранні 
кращих творів на зовнішні виставки або конкурси. 

Практична частина. Спільне обговорення представлених 
писанок (декоративно-художні особливості, професіоналізм). 
Обговорення презентованих творів (професійна майстерність 
виконавців). Обговорення підсумків експозиції. Участь у 
конкурсі. 

6. 3.  Виставково-конкурсна діяльність (7 год) 
Теоретична частина. Розробка індивідуальних планів 

професійної майстерності. Робота зі стародруками з питань 
писанкарства в державних бібліотеках України.  

Практична частина. Робота за індивідуальними планами 
удосконалення професійної майстерності. Створення авторських 
робіт. Складання таблиць віднайдених стародавніх писанок для 
подальшого опрацювання матеріалу у вигляді створення 
реконструйованих колекцій писанок. Створення 
реконструйованих колекцій писанок за матеріалами музейних 
колекцій. 

Підсумок (1 год) 
Теоретична частина. Підбиття підсумків за навчальний 

рік. Аналіз виконання програми. Аналіз участі гуртківців у 
конкурсно-виставковій діяльності. Моніторинг засвоєння 
гуртківцями набутих знань і вмінь. 
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ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Вихованці повинні знати: 
- стан музейної справи в Україні; 
- музейні колекції писанок у державі; 
- технології індивідуальної та колективної творчості;  
Вихованці повинні вміти: 
- працювати в бібліотеках з метою пошуку потрібного 

матеріалу; 
- брати участь у тематичних і авторських виставках та 

конкурсах; 
- працювати зі стародруками з питань писанкарства; 
- створювати власні писанки та колекції писанок; 
Вихованці повинні набути навиків: 
- геометричного розподілу поверхні яйця під певний 

потрібний орнамент; 
- пошуку потрібної інформації про писанкарство в 

поточній сучасній літературі; 
- виокремлення потрібної інформації про писанкарство зі 

стародруків; 
- естетичного оформлення виставкових композицій із 

створених писанок. 
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НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ Й ІНВЕНТАР 
 

Перелік обладнання, інструментів і сировини Кількість 
(на навчальну 

групу з 15 учнів) 
ОБЛАДНАННЯ 

1. Свічник 15 шт. 
2. Посуд (0,5 л) для анілінових фарбників 10 шт. 
3. Посуд (0,5 л) для оцту 1 шт. 
4. Посуд (0,5 л) для вибілювача 1 шт. 
5. Дерев’яна рама 500×500 мм 2 шт. 
6. Дерев’яна рама 200×200 мм 5 шт. 
7. Ложка для фарби 15 шт. 
8. Дерев’яна паличка d=20 мм, L=300 мм 60 шт. 
9. Груша для видування яєць  3 шт. 

ІНСТРУМЕНТИ 
1. Писачок 15 шт. 
2. Олівець твердий  15 шт. 
3. Гумка 15 шт. 
4. Кольорові олівці (набір з 6 олівців) 8 наборів 
5. «Циганська» голка 15 шт. 

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (на навчальний рік) 
1. Яйце 250 шт. 
2. Паперові серветки  60 упаковок 
3. Свічка 360 шт. 
4. Фарби (комплект з 8 кольорів) 9 комплектів 
5. Оцет 9%  9 пляшок 
6. Вибілювач  4 пляшки 
7. Муліне різнокольорове 40 моточків 
8. Бісер різнокольоровий в упаковці 5 упаковок 
9. Папір кольоровий  5 упаковок 
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