
Тема: Історія виникнення оберегів. Давні слов’янські обереги. Види та значення оберегів. 

Мета: 

Навчальна:  Залучити слухачів до вивчення національних оберегів, розширити знання про 

історію і сучасність оберегу, ознайомити із значенням образу коня в народній культурі, залучати 

до виготовлення оберегів.  

Розвиваюча: виховувати пізнавальну активність у вивченні і виготовленні оберегів, 

розвивати бажання вивчати історичне минуле, культуру, звичаї та традиції українського народу.  

Виховна: виховувати шанобливе ставлення до звичаїв і традицій українського народу, 

усвідомлення своєї національної неповторності, виховати бажання знати та продовжувати 

традиції свого народу.  

Дидактичні засоби: зразки коника-оберега з різних матеріалів.  

Тип заняття: засвоєння нових знань.    

Хід заняття 

І. Мотивація навчальної діяльності. 

Берегиня, обереги – наші давні й добрі символи.  

Їхнє генетичне коріння сягає глибини століть.  

Може, думаю собі, маючи такі прекрасні символи,  

Народ зумів уберегти від забуття нашу пісню й душу, 

Нашу історію і родовідну пам’ять, волелюбний дух.  

В. Скуратівський  

ІІ. Повідомлення теми та очікуваних результатів.  

ІІІ. Вступ. 

Наші предки не уявляли свого життя без оберегів. Обереги супроводжували їх від першого 

крику до останнього подиху, уособлювали добро і силу, захищали від всіляких негараздів. Їх 

наділяли магічними властивостями і свято вірили і свято вірили у їхню. Надприродну таємничу 

силу.  Такі магічні речі існували і існують у культурній спадщині кожного народу і називаються 

оберегами.   

Головною, найважливішою функцією оберегів є захисна, оскільки саме вони захищають 

людину від усілякої небезпеки. 

Найдавнішим зразком оберегу була Берегиня – богиня добра, захисту від хвороб, 

негараздів. Обереги були і в дохристиянські часи і є актуальними в наш час. Сучасні медальйони, 

підвіски, ланцюжки, браслети з металу, дерева, бісеру, тканини – це відлуння давніх вірувань 

наших предків у магічну силу оберегів.  

Оберіг – це магічний предмет, що призначений захищати дім, людину від небезпеки, 

хвороби, невезіння. Він приносить благополуччя, успіх, поліпшує здоров’я. Це знакові символи, 

фігурки, яким приписували таємничу, надприродну силу. Здебільшого   це невеликий предмет, 



який люди носили при собі, або тримали в оселі з охоронною метою; це також вишиті і ткані 

знаки, символи на одязі, прикрасах, посуді та речах домашнього вжитку.  

Саме з оберегів починається для кожного Батьківщина. Калина, верба, вишитий рушник та 

сорочка, віночок, вода, хліб,  витинанка, дідух, писанки, ляльки – без них важко уявити нашу 

Україну. Обереги – важлива частину культурної спадщини українського народу.  

Символи-обереги втілюються у рослинах, тваринах, побутових речах, предметах одягу та 

прикрас, тому їх можна кваліфікувати як рослинні обереги, тварини обереги, птахи обереги, 

обереги оселі, обереги на одязі та прикрасах, знакові обереги.  

У традиційних уявленнях українців значне місце відводилося багатому й різноманітному 

світу тварин.  

У княжі часи улюбленою твариною був тур (бик, віл). Це символ мудрості, мужності, 

працелюбності, здоров’я. Українські колядки згадують турів золоторогих, корів золоторогих із 

зірками по боках. Бик у давніх згадках – це Місяць, сонце, день і ніч, небо і земля. 

Значення багатьох древніх символів загубилось в часі, відійшло в минуле, але символ коня 

на протязі всієї історії людства залишається одним з самих значимих символів. У слов’янській 

культурі кінь – це символ енергії і сили, вірності, відданості у праці, у щоденних турботах.  

У багатьох народів світу кінь є символом добре і щастя. Кінь завжди був пов’язаний з 

культом поклоніння сонцю, яке дає тепло і світло всьому живому.  

Сонячний вогняний кінь – традиційний оберіг, який виготовляють з дерева, глини, трави, 

сіна, ниток. Кінь забезпечує процвітання, перемогу, могутність, багатство, мудрість. Це типовий 

символ  мужності, кінь вважався також символом відданості.  

У багатьох думах, піснях оспівували козака і тут же згадували коня. Здавна коней дуже 

шанували, адже їхня роль у господарстві та житті людини була неабиякою. Предковічно коні 

були помічниками богів, воїнів-козаків, хліборобів, кінь працьовитий, войовничий і творчий дух.  

Вогняний кінь – це символ нескінченної творчої енергій. Він біжить крізь час протягом 

багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь-силу, яка запалює новими ідеями творчих та 

свідомих людей.  

Сонячний кінь вважається оберегом для чоловіків. Вважається, що приносить удачу, успіх 

у досягненні цілей. Цей оберіг допомагає чоловікові бути успішним у справах, здобувати 

перемоги, бути завжди на коні, домагатися поставлених цілей. 

Мотанка-кінь відома давно і була оберегом родин. Це могутній оберіг та символ зв’язку 

між поколіннями, знаний в багатьох традиційних культурах земної кулі. В давнину такі мотанки 

використовувалися як ритуальні, обрядові, ігрові, а пізніше – колекційні. 

Загальнопоширеним було вірування, що знайти на дорозі підкову було доброю прикметою. 

Існував зви чай прибивати підкову до порога, щоб усі лише з добром ішли до хати.  



Зараз багато людей цікавиться наукою фен-шуй – дуже древнім китайським вченням про те, 

як жити в гармонії з світом, з китайської фен-шуй переводиться як «вітер-вода», і китайці 

практикують фен-шуй тисячоліттями.  

Кінь по фен-шуй є одним з найбільш сильних символів, це втілення сміливості, швидкості, 

впертості, витривалості. Це дуже благородна тварина і цей оберіг – один з найефективніших 

способів принести у ваше житті удачу. Він принесе успіх в бізнес, кар’єру, допоможе створити 

імідж успішної, процвітаючої, впевненої в собі людини. Статуетка, постать, зображення коня – 

повинна бути неосідлана, але нав’ючена мішечками з грішми – це втілення достатку. Колір коня 

– білий.  

Де ж розташувати в квартирі, офісі? В Кар’єрній або Грошовій зоні. Це південно-західна 

або південна сторона. Але розміщувати їх не можна в бік дверей чи вікон, також не можна 

ставити їх в спальні.  

Якщо людина часто попадає в складні ситуації в житті чи на роботі, а також зустрічається з 

великою конкуренцією, розмістити коня треба на робочому місці. Це хороший засіб привернути 

увагу та успіх.  

Парна кількість коней допомагає закріпити партнерські та особисті відносини. Не варто 

тримати фігурку коня, що стає на диби, попереду чи позаду вас, це може привести до фізичних 

травм і аварій. Китайський єдиноріг – це символ процвітання, довголіття, приносить удачу всім, 

хто живе в  будинку.  

Використовуйте талісман коня і в вашому житті будуть відбуватись зміни на краще. 

V.  Підсумок заняття.  

Давайте разом відроджувати обереги. Вони оберігатимуть наші домівки і донесуть 

культуру та звичаї українців до наступних поколінь. Ми – українці і живемо на землі наших 

предків, які любили, берегли, захищали свою землю. Ми їхні нащадки. І щоб не розірвався 

зв’язок з минулим, щоб впевнено йти в майбутнє, ми мусимо пам’ятати, хто ми, якого роду-

племені діти, знати своє коріння, традиції, звичаї, шанувати свої обереги.  
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Тема. Технологія виготовлення коника-оберега з джгутових ниток і тканини.  

Мета:  

Навчальна: Навчити технології виготовлення коника-оберега з джгутових ниток і з 

тканин. Поглиблювати знання про вироби народного мистецтва, їх роль у життя людини на 

основі стилізації.  

Розвиваюча: Розвивати художній смак, творчу уяву, образне і конструктивне мислення, 

творчі здібності. Розвинути навички поетапного виготовлення виробу, прищепити любов до 

наслідків власної роботи.  

Виховна: Виховати інтерес до творчої діяльності, до народного мистецтва, виховати 

почуття естетичного смаку, акуратність і старанність, активізувати творчу ініціативу.  

Дидактичний матеріал: зразки виробів, виготовлених з різних матеріалів, інструкційні 

картки для виготовлення коника оберега. 

Інструменти і  матеріали: нитки джгутові, кольорові, клаптики тканини, ножиці.  

Тип заняття: комбіноване.  

Хід заняття 

І. Організаційний момент. Створення емоційного настрою. 

- Подивилися на мене, усміхнулися усі: 

  Всі готові до роботи. Всі бадьорі. Молодці!   

Я рада привітати вас на занятті, яке буде незвичайне – ми навчимося виготовляти коника-

оберіг – це гарний подарунок, елемент оздоблення інтер’єру кімнати  і забавка для менших. На 

сьогоднішньому занятті ви зможете: 

 дізнатися – про матеріали з яких можна виготовляти, 

зрозуміти – як їх виготовляти своїми руками, 

навчитися – виготовляти коника-оберіг.  

Отже, проявіть творчість і наполегливість.   

ІІ. Актуалізація опорних знань.  

Прийом «Мозковий штурм». 

Яке прислів’я ви знаєте про коня? (Сильний як кінь. Ніби на сто конях їздив. Дарованому 

коню  в зуби не дивляться). 

Які прикмети знаєте ви, що пов’язані з кіньми?  

- Кінь зашпортався на порозі – до біди.   

- Кінь рже – до добра. 

- Кінь рже при розставанні – до довгої розлуки.  

Чи знаєте ви про знайдену найстарішу фігурку коня?    

(В Україні були знайдені фігурки людини і коня, виконані з глини, які датуються 4-3 

тисячоліттям до нашої ери). 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.  

Вивчення національної культури і мистецтва є одним із важливих у збереженні українських 

традицій.  



Створення нового мистецтва неможливо без знання витоків народної творчості. Століттями 

кращі традиції народу передавалися з покоління в покоління як еталон національних 

особливостей, як частина культури народу. Сьогодні рукотворні ляльки, іграшки, обереги 

виконують нову функцію – вони стали живим засобом спілкування, є необхідним традиційним 

елементом виховного процесу, допомагають передати дитині символічні й міфологічні знання. 

Ця категорія оберегів та іграшок по-своєму унікальна, несе символічні знання попередніх 

поколінь.     

IV. Повідомлення теми, мети та завдання заняття.  

Вироби, які нас оточують – це корисні речі, які створюють затишок в оселі, сприяють 

відпочинку, приносять   гарний настрій. А якщо вони зроблені своїми руками, то оцінюються ще 

більше. Саморобні іграшки  й обереги набули останнім часом величезної популярності. Сьогодні 

ми з вами долучимось до мистецтва створення коника-оберега. Тема сьогоднішнього заняття  

«Технологія виготовлення коника-оберега з джгутових ниток і тканин».  

V. Робота над формуванням умінь і навичок виготовлення коника-оберега з 

джгутових ниток та з тканини.     

Показ, пояснення прийомів і засобів відтворення силуету коника.  

Вчитель демонструє етапи виготовлення коника з джгутових ниток та тканин.  

 VІ. Практична робота «Технологія виготовлення коника-оберега з джгутових ниток і 

з тканин».  

1. Зміст завдання: Виготовлення коника. Підготовка інструментів і матеріалу – ниток та 

тканини, інструкційні картки.  

2. Правила безпечної праці під час виконання ручних робіт. 

 Як правильно зберігати ножиці під час роботи? 

Із зімкнутими лезами, кільцями до себе, справа на відстані від краю стола, щоб 

випадково не впали.  

 Як правильно передавати ножиці? 

Кільцями вперед, тримаючи пальцями за зімкнуті леза. 

 На якій відстані від очей тримати ножиці, виконуючи роботу?  

25-30 см 

3. Поточний інструктаж.  

- Контроль якості виконуваних робіт, аналіз недоліків у роботі і шляхи їх усунення.  

- Зосередження уваги на технологічній послідовності виготовлення коника, найбільш 

поширених помилках, нагадування при дотримання правил ТБ. 

VII. Підсумок заняття.  

Рефлексія – вправа «Незакінчене речення». 

- Прийшов час перевірити, чи досягли ми очікуваних результатів. 

На сьогоднішньому занятті я:  

Дізналася – 

Зрозуміла –  



Навчилася –  

Було цікаво –  

Було важко –  

Тепер я можу –  

Мені захотілось –  

Я спробую –  

Присутні демонструють свої роботи. Учитель дає загальну оцінку виконання роботам.  

Побажання всім творчості та успіхів у створенні майбутніх творчих ідей.  

VІII. Прибирання робочих місць.  

 

Джус Г.М.,  
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