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Анотація. Статтю присвячено дослідженню української традиційної 

вишивки як етнокультурного об’єкту в системі матеріальної культури 

населення України. Визначено  характерні орнаментальні мотиви і композиції, 

найбільш улюблена колірна гама, специфічні техніки виконання вишивок в 

різних регіонах України.  
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Abstract. The article deals with the investigation of traditional embroidery as an 

ethnocultural object in the system of material culture of the population of Ukraine. 

Authors defined characteristic ornamental motives and compositions, the most 

favorite colors, specific techniques of embroidery in different regions of Ukraine.  
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Вступ. У невичерпній спадщині духовної культури українського народу є 

особлива, винятково важлива її частина – вишивка, яка є символом нашого 

рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Вона відображає 

світогляд, художню творчість та історичний розвиток українського народу, 

тому дослідження традиційної вишивки актуальне в плані вивчення етногенезу 

та етнокультурних зв’язків українського народу, формування й еволюції його 

традицій та звичаїв і духовної культури загалом. Разом з тим дослідження 

вишивки актуальне не тільки з погляду пізнання національної художньої 

спадщини, але й має певне загальнолюдське культурне значення. 

Огляд літератури. Суттєвий внесок у вивчення регіональних 

особливостей української народної вишивки внесли К. Матейко, Г. Горинь, Т. 

Ніколаєва, які визначили спільні та відмінні риси художньо-стилістичних та 

технічних особливостей вишивки. Важливе значення для дослідження 

стильової специфіки орнаменту,особливостей технік вишивання мають праці 

Р.Захарчук-Чугай, Булгакової Л., Т.Кара-Васильєвої, Соколовської К. У 

загальнотеоретичному осмисленні проблем, порушених у статті, основою стали 

дослідження українських й зарубіжних вчених В. Наулка, П. Богатирьова, С. 

Сидорович, Г. Маслової, Т. Косміної, І. Матвіяса, С. Павлюка, Р.Кирчіва. 

Вхідні дані та методи дослідження. Методи дослідження теми 

ґрунтуються на принципах історизму, об’єктивності, порівняльного аналізу, 

узагальнення і синтезу.  

Результати. Обговорення та аналіз. Українська вишивка символізує 

собою всю багатовікову історію та багатогранну культуру нашого народу, яка з 

плином часу та рівнем розвитку лише удосконалювалась та набувала все 

більшої ролі в нашому житті. Дані археологічних розкопок, свідчення 

літописців дають змогу вважати, що початок мистецтва вишивання на 

території, яку займає сучасна Україна, сягає у глибину віків. Арабський 

мандрівник Х ст. н.е. у своїх розповідях про русів зазначає, що вони носили 

вишитий одяг. Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений одяг 

скіфів, а традиційні символи, відомі ще з часів Трипільської культури, 



найчастіше зустрічаються в оздобленні речей домашнього вжитку, зокрема 

рушника. Слід зазначити, що елементи символіки орнаментів української 

вишивки співпадають з орнаментами, які прикрашали посуд давніх мешканців 

території України минулих століть[2, с.246]. 

Мета статті: визначення шляхів розвитку народної вишивки в Україні,  

обґрунтування того, що традиційна вишивка займає одне з найважливіших 

місць у збереженні етнокультурної спадщини української нації. 

Предмет дослідження: - вишивка в системі матеріальної культури 

населення. 

Об’єкт дослідження: традиційно-побутова культура українського народу. 

Практичне значення роботи: результати дослідження можуть бути 

використані для написання наукових праць з метою збереження національних 

традицій, у довідкових виданнях,методичних посібниках. 

Вишиванням споконвіку займалися жінки. Вони вишивали та мережили 

сорочки для своєї родини – хусточки, скатертини, серветки та намітки. Через 

вишивку передавався настрій, чистота почуттів, повага, смуток, надія і 

сподівання. Шляхом художнього образу, втіленого у вишивці, відбувалося 

освідчення у коханні[3, с.118]. 

Протягом багатьох віків безпосередній конкретний зміст символів на 

вишивках втрачався, але традиції використання їх не зникли. За мотивами 

орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, рослинні, 

зооморфні й відображають елементи символіки стародавніх вірувань, культів. 

Рослинний і геометричний орнамент органічно співіснують в українській 

вишивці Геометричні мотиви, такі, як ромб, розетки, хрестоподібні фігури, 

стали основою східнослов’янського візерунку На основі стародавніх 

космологічних символів у народі створена своя система назв. Це «баранячі 

ноги», «кучері», «гребінчики», «кривульки», «сосонка», «перерва». Ромб – один 

з найпопулярніших мотивів вишивки Волині, Поділля, Гуцульщини.  

У ХІХ ст. підвищення інтересу до рослинної орнаментації сприяє 

витісненню стародавніх композицій, новому їх переосмисленню. В основі 



рослинного орнаменту лежить культ поклоніння природі, рослині. Крім 

поширеного символу «дерево життя», який зображується стилізовано у формі 

листя або гілок, у вишивках з рослинним орнаментом популярні стилізовані 

зображення Берегині, використання таких мотивів, як «виноград» - символ 

добробуту, щасливого одруження, «барвінок» - символ кохання. 

На зооморфних вишивках зображуються тотемічні тварини, а також звірі, 

що позначають три яруси «дерева життя». Інколи вишивальниці 

використовують індивідуальні мотиви, які властиві баченню візерунка певної 

особи[1, с.435]. 

У процесі історичного та культурного розвитку в Україні у кожній 

місцевості утворились характерні орнаментальні мотиви і композиції, найбільш 

улюблена колірна гама, специфічні техніки виконання. У розповсюджених 

орнаментальних мотивах, їх назвах вражає образна спостережливість, тонке 

поетичне почуття. Це «барвінок», «хмелик» , «курячий брід», «зозулька» та ін. 

Дбайливо передавалися вони з покоління в покоління, розвиваючись й 

удосконалюючись. В Україні архаїчні форми орнаментації зустрічаються в 

подільських рушниках, у вишивці Чернігівщини, Полтавщини. Це зображення 

фантастичних диво-птахів, грифонів, жіночої фігури з розширеним до низу 

трикутним одягом. Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометричний 

орнамент із стилізованими гронами винограду, цвітом хмелю, ромбами, 

квадратами. Основні кольори білий, коралово-червоний, трапляється жовтий і 

голубий. Виконується вишивка хрестиком, знизуванням, гладдю. Особливістю 

полтавської вишивки є співіснування рослинного, рослинно-геометричного 

орнаментів. В основі лежать найпростіші фігури: хрест, квадрат, ромб, 

трикутник, комбінації яких в поєднаннях створюють величезну кількість 

композиційних побудов. Багата традиціями вишивки древня чернігівська земля. 

Основний малюнок орнаменту виконується білим зі скупим вкрапленням 

червоного і чорного. Для вишивок Черкащини характерний рослинний 

орнамент, який складається з грон винограду, ягід, невеличких квіток. 

Подільська вишивка – одна з найбільш складних і красивих в Україні. Тут 



здавна займалися вишивкою як промислом не тільки жінки, а й чоловіки. 

Чорний колір вишивки був домінуючим, іноді до нього додавали темно-

вишневий або включали жовтий чи зелений. У вишивці Східного Поділля 

переважають геометричні мотиви складних сполучень, мініатюрна розробка їх 

справляє враження дорогоцінної мозаїки. Широко використовують гаптування 

на тонкому полотні золотими і срібними нитками. Вишивки Тернопільщини 

вирізняються темним, аж до чорного колоритом. Щедро вишивали на Буковині 

різнокольоровими вовняними, бавовняними нитками, використовуючи шовк, 

золоту і срібну нитки. Для вишивок Закарпаття характерний мотив «кривуля» у 

різних техніках виконання. Переважає вишивання хрестиком, часто 

використовується вирізування та гаптування. Кольорова гама вишивок широка: 

червоне поєднується з чорним, при цьому виділяється один з кольорів; 

поширені багатокольорові орнаменти[2, с.246]. 

Вишивкою оздоблювали рушники, фіранки, жіночий та чоловічий одяг. 

Особливу увагу надавали рушникам – старовинним оберегам дому, родини. В 

Україні рушник – обов’язковий атрибут обрядів і ритуалів, пов’язаних з 

народженням, заручинами, похованням. Рушниками прикрашали оселю, 

рушник оберігав у дорозі, воєнному поході, на рушникові з хлібом-сіллю 

зустрічали гостей, рушником перев’язували старостів, на рушник ставало 

молоде подружжя. Особливе значення надавалося символам, зображеним на 

рушникові. Саме завдяки символічним зображенням можна розпізнати 

призначення того чи іншого рушника. Кольори та орнаменти рушників 

характерні регіональним особливостям, за якими розрізняють «подільські», 

«поліські», «київські», «гуцульські», «галицькі», «буковинські»[3, с.114]. 

На межі ХІХ-ХХ ст. відбувається кардинальна зміна художньо-образного 

вирішення народної вишивки. Пояснюється це поширенням техніки хрестика. 

Цією технікою вишивали в різноманітні предмети інтер’єрного призначення: 

панно, скатерки, серветки. Високим художньо-технічним рівнем виконання 

вирізняються вишивки багатонаціонального Закарпаття. Вони демонструють, 

як широту етнокультурних взаємовпливів, так і збереження технік виконання і 



колірної гами, застосуванням бісеру. Особливу групу утворюють вироби 

Гуцульщини. Характерною ознакою є те, що вишивка виконується дрібним 

хрестиком, стібками[4, с.190]. 

Заключення та висновки. Видатні представники української літератури 

Т.Шевченко, І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський, Л.Українка 

виступали послідовними захисниками народного мистецтва, підкреслюючи 

його історичну самобутність, велике значення в розвитку культури. Інтерес 

прогресивної інтелігенції до народної творчості, зокрема до вишивки, 

культурно-освітня діяльність серед українського населення сприяли і 

започаткуванню музейної справи. Було опубліковано цілу низку альбомів зі 

зразками української народної вишивки. Водночас досить красномовно 

відлунюються у фольклорі символи та образи, втілені у народній вишивці – 

яскравому виразнику історичної минувшини українського народу[3, с.118]. 

Уважне вивчення усіх складових елементів, що витворили поняття “народна 

вишивка", ще раз переконує нас у рівновазі всіх її компонентів, узгодженості їх 

з вишитими виробами. За багатовіковий період розвитку вишивки 

сформувалася диференціація технік виконання, матеріалу та узорів в 

оздобленні тканин хатнього вжитку та одягу. Хрестик чи гладь, мереження чи 

вирізування на лляних чи бавовняних тканинах споконвіку радують душу. 
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