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ВСТУП 

Родина – основа життя для кожної людини. 

Реалії  сьогодення   черговий  раз  підтверджують,  що   одним із 

пріоритетних завдань  для  нашої  держави    має  стати   виховання  

громадянина  як  високоморальної особистості,  яка плекає українські традиції, 

духовні цінності, володіє відповідними знаннями, вміннями та навичками, 

здатна реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства, сповідує 

європейські цінності, готова до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, 

незалежності та територіальної цілісності України. І  виховання  такої  

особистості   в першу  чергу  залежить  від  роботи   школи.  Адже  саме  

школа  поруч  із  родиною  закладає  ту  основу,  на  якій    базується  

світоглядна  позиція  майбутнього  громадянина  України.    Одним із  

основних принципів національно-патріотичного виховання є принцип 

національної спрямованості виховання, який передбачає формування  в  

молоді національної самосвідомості,   любові до рідної землі,  свого народу, 

шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою 

національну ідентичність,  пишатися приналежністю до українського народу, 

брати участь у розбудові та захисті своєї держави.   

Одним  із  головних  і  чи  не  найглибшим  джерелом  виховання  

національної  самосвідомості  є  розуміння  приналежності   до  свого  народу.  

Витоки  цієї  приналежності  слід  шукати  у  власній  родині.  Українське  

прислів’я  твердить:   «Без сім’ї немає щастя на землі». У  цьому  простому,  на  

перший  погляд,  вислові  закладено  дуже  глибокий  зміст.  Ми не уявляємо 

свого життя без рідних людей, які завжди готові зігріти нас теплом і ласкою,  

любов’ю, бажанням допомогти й розрадити. Материна ніжна турбота,  

батькова вимогливість і сила, братова підтримка, бабусина доброта… Хіба 

може бути щасливою людина без усього цього? Яких би життєвих перипетій 

не зазнавала людина,  які б перешкоди не долала, як би не страждала —вона 
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завжди  знаходить прихисток  і  розраду в сім’ї, де її підтримують, розуміють, 

жаліють. 

Українці завжди високо цінували сімейний затишок, сімейні цінності й 

традиції. Чим же захищає сім’я, чим вона сильна? Передусім любов’ю. Лише 

найближчі, найрідніші люди — батько й мати, брати й сестри, дідусь і бабуся 

— завжди доброзичливі,  ласкаві й чуйні, що б ти не вчинив і як би не завинив. 

У серці цих людей ніколи не буде зла й зневаги до тебе, бо ти — його 

частинка.  І  вони  дбають  про тебе,  дають  найкращі,  найцінніші  поради. 

Працюючи над роботою, ми усвідомили, що для  всіх   учасників  нашої  

творчої  групи   родина – це все життя.  Тут   люблять, оберігають, чекають. 

Поки родина є основою життя людини,   жодне зло не зможе знищити нашу 

духовність,   наші традиції. І той місточок доброти й любові між батьками та 

дітьми завжди буде міцним. І починається він од батьківського порога, 

стежини, стрункої тополі біля твоїх воріт, з барвінку, який ніжно стелиться в 

садочку. А ще починається він з прадавніх коренів твого роду, із   звичаїв  та  

обрядів,  у  яких    закладена  мудрість народна, яка віками збагачувалась і 

передавалась із покоління в покоління.  

  В усі часи поганою вважалась та дитина, яка не цінувала традицій 

батьків. Тож  і  ми  не маємо права не знати, не пам’ятати, не вивчати, не 

шанувати свого родоводу. Тож тепер,  коли  відроджується  наша  країна,  

коли  ведеться  важка  боротьба за  її  незалежність,  саме  на нас  

покладаються надії на відродження національної культури, забутих традицій 

рідного краю. 

Однією  із  найкращих та  найдавніших  традицій  нашого  народу  є  

традиція  прикрашати   свої  будинки,  свій  одяг  вишивкою.  Вишивка    стала   

символом  української  ментальності,  символом  працелюбності  та  

талановитості  українського  народу.   Вона  стала  символом  національної   

гордості та   національної  ідентичності.   Тому  наша  творча  група  й  

вирішила  дослідити   історію  виникнення  цього  виду  мистецтва,  його  

символіку  та  специфіку.  Тож  темою  нашої роботи  є  «Вишивка -  оберіг 
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українського народу».    На  нашу  думку,  ця  тема  є    актуальною,  адже  

вишивка об’єднує  наші  родини,  повертає  до  народних  традицій.  І  все  

більше  й  більше  людей  починають  займатися  вишивкою,  що  є  дуже  

символічним,  адже  українські  дівчата  й  жінки,  вишиваючи,   повертаються  

до  народних  традицій,  до  витоків  свого  народу.     А  значить  

повертаються до  народних  цінностей  та  оберегів.  

Метою  нашого  дослідження   було  вивчення вишивки як одного з 

видів мистецтва,  який  став  символом  народних  українських  традицій. 

Починаючи  роботу,  ми  поставили  перед  собою  такі  питання: 

 Як і коли з’явилося мистецтво вишивки?  

 Якими були перші вироби з вишивкою?  

 Якими були малюнки вишивок?  

 Що  означають кольори,  які  використовуються  у  вишивці? 

 Визначивши коло питань дослідження,   наша  творча  група  почала  

працювати.          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                               Творча група експедиції «Моя Батьківщина – Україна» 
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РОЗДІЛ    I 

1.1. Історія вишивки 

Вишивка – майстерне творіння народних умільців, скарбниця вірування, 

звичаїв, обрядів, духовних прагнень,  інтелекту українського народу.  Це вид 

мистецтва,  який сягає своїм корінням у сиву давнину.  Декоративне 

прикрашання одягу й побуту відоме з давніх-давен . Святковий одяг скіфів був 

щедро прикрашений золотими нашивками із зображенням грифів, левів, 

різноманітною аплікацією із кольорової шкіри. 

 Як свідчать розкопки, високий рівень мистецтва вишивки був у 

сарматів, які в III ст. до Р. Х. витіснили з Північного Причорномор’я скіфів. 

Так, знайдено залишки жіночого вбрання, розкішно прикрашеного вишивкою 

бісером. На Черкащині знайдено фігуру людини (IV cт.), яка  була  одягнена  в 

сорочку з вишивкою, яка нагадує вишиті українські сорочки недавнього часу. 

Літописи IX ст. повідомляють про різноманітні вишивки,  що  існували  за  

часів   Київської   Русі. Наприклад,  зазначається,  що під час розгрому 

Путивля було знищено речі, шиті золотом. 

Наприкінці XI ст. Анна – Янка – дочка великого князя Всеволода, сестра 

Володимира Мономаха, заснувала в Києві школу, в якій навчала мистецтву 

вишивання золотом і сріблом. Вишивку золотом і сріблом широко 

застосовували  для прикрашання  одягу, передусім знаті. 

Під час археологічних розкопок у Софійському соборі в Києві знайдено 

вишивки XII ст., які свідчать про високий художній смак вишивального 

мистецтва в Київській Русі. Попри це в Києві було знайдено вишиті 

фрагменти на домотканому полотні. Це є підтвердженням того, що вишивка 

була розповсюдженим  видом мистецтва  і серед знаті,  і серед простого люду. 

Вражає досконалою майстерністю така пам’ятка, як шапка Богдана 

Хмельницького (XVIII ст.), вишита з надзвичайним художнім смаком.  

Наприкінці XVIII -   на початку  XIX ст. в Україні існували майстерні, в яких 

кріпаки вишивали одяг і різноманітні предмети побуту – скатертини, 
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рушники, наволочки, гаманці тощо. Такі майстерні відомі в селах Калинівка 

на Чернігівщині, Клембівка  та  Яланець на Поділлі, Долина на Полтавщині.  

У XVIII – XIX ст. вишивкою прикрашали одяг з домотканого полотна 

(льняне  й  конопляне),   грубошерстого  сукна, овечої шкіри. Це були сорочки, 

корсетки, спідниці, головні убори, хустки. Особливо яскраво оформляли 

верхній одяг – кожухи, кептарі.  Вишивали кольоровими шерстяними 

нитками,  бісером,  робили аплікації  з  шкіри  та сукна, оформляли 

рельєфними  й крученими шнурками, металевими прикрасами. У жіночих 

сорочках вишивку розміщували на рукавах, комірці, манишках і по подолу, а в 

чоловічих – по нагрудній частині, уздовж комірця, по низу рукавів. Для 

вишивок використовували льняне полотно домашнього виготовлення. На 

сорочки йшло тонке відбілене полотно. 

Нитки для вишивання фарбували натуральними, передусім рослинними 

фарбами. Через це у вишивці не було яскравих кольорів, усі фарби мали 

звичайний тон. Щоб закріпити фарбу, нитки запікали в житньому тісті, після 

чого кольори не линяли протягом довгого часу. Чорний і сірий кольори 

отримували, фарбуючи дубовою корою, а інколи просто сажею; жовтий – із 

соку щавлю, лушпиння цибулі, гвоздики, квітів соняшника; зелений -  з листя 

гарбуза, шкірки горіхів; блакитний – з відвару лісової материнки; червоний – з 

люцерни; бузковий – з шовковиці; коричневий – з кори вільхи. 

Вивчаючи  історичні  відомості  про  вишиті  вироби  на  території  

України,  наша  група  вкотре  переконалася,  що  українці здавна   вміли  

прикрашати  свій  одяг  та  речі, що  їх оточували,  вишивкою.  Тож  цей  вид  

мистецтва  є  традиційним  для  нашого  народу. 

               

1.2. Кольорова символіка вишивки 

З покоління в покоління передавалися вишивальницями символи 

кольорів. Білий - символ невинності, радості й чистоти. Він нейтральний: в 

ньому чарівна сила денного сонячного світла, що виражає спорідненість із 

Божественною силою, він вбирає цнотливість, тишу, спокій. 
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Білий колір багатий своєю чистотою, бо несе в собі всю гаму веселкових 

кольорів, на які розпадається, коли зустрічається з чистими краплями небесної 

води. У його небесно - світлій чистоті - гармонія всіх кольорів.  У  давнину - 

це колір Білобога, а також колір янголів, святих і праведників.   

Червоний - це мамина любов, захист, здоров’я, активність, привертання 

уваги. Це найтепліший з усіх кольорів, він відповідає за репродукцію та 

ознаку статі. Є підсилювачем, наче каталізатор, сильний обереговий колір, 

символ живиці - крові, роду.   Червоний - символ крові й вогню, бо це гарячий 

колір. У ньому - всі боки  життя: з одного  - повнота життя, свобода та енергія, 

з іншого - ворожнеча, помста й агресивність.  З одного  боку це символ 

любові, а з іншого  - символ страждань. Також це символ мужності й відваги, 

символ Божої любові до людей,  до людського роду,  символ радості   й  життя 

в  багатьох народів. Це колір сили та здоров'я.   

Жовтий - колір небесних світил, колір Сонця, сонячного проміння, без 

якого неможливе існування, життя.  Жовтий - символ тепла, радощів і поваги. 

Це колір золота й стиглого колоса, через які він уособлює сонячне світло.  

Його стихія - земля, бо він золотить хлібні лани для блага   й  достатку людей.  

В ньому переплелись любов і страждання, зрада й розлука. Також це колір 

захисту, щастя, мудрості й фантазії.   

Багато народів асоціюють зелений колір з юнацьким часом, новими 

надіями   й  починаннями. Зелений - символ природи та молодості, колір надії 

та злагоди, миру та спокою. Він утілює добробут, дорослішання, розвиток, 

здоров'я, розуміння прояву любові, тайну, розум, живість, сердечність.  Це 

колір весни, дозрівання, зростання, природи, свободи, надії, відродження. 

Часто символізує безперервність, навіть безсмертя.  

Блакитний символізує благородство, ніжність і вірність, легкий сум 

через розуміння конечності прекрасного й  неповторного в людському житті 

та недосяжності вічного, як недосяжна небесна блакить. Блакитний - це 

пасивність, поміркованість, спокій, втішання, розум, меланхолійність, 
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фантазія, творчість. Загалом, блакитна барва символізує справедливість, 

лояльність, добру славу, добре походження - світ душі.   

Синій колір у багатьох народів символізує небо й вірність. Він може 

також символізувати доброту, постійність. У геральдиці синій колір позначає 

цнотливість, чесність, добру славу  й вірність.  Синій - символ вірності,  

довір'я та безконечності. Це розум, стійкість, поступове вдосконалення, 

зосередженість, розважливість.   

 Фіолетовий - особливий символ, бо поєднує в собі два протилежних 

кольори: гарячий червоний і холодний синій. Фіолетовий - це колір 

стриманості, скромності й смиренності.  За християнською традицією, носії 

даного кольору фіалки - потужний символ цнотливості Діви арії та лагідності 

Немовляти Христа.   

Коричневий не є основним кольором та не відіграє суттєвого значення в 

символіці. Цей колір символізує страхи  й  розчарування. Позитивний бік 

цього кольору - надійність, здоровий глузд.  Характеризує порядок у вчинках, 

врівноваженість. Для психолога простий коричневий колір діє "тепло, по-

материнськи". У християн коричневий був "кольором землі, осені, печалі, 

символом покірності та бідності".   

Чорний колір - це ніч, смерть, каяття, гріх, зло, деструктивні сили. Тиша 

й порожнеча. Він асоціюється із землею і є емблемою всього таємного та 

невідомого.  На хліборобських рушниках в Україні й на Русі чорний - колір 

землі, яка є символом родючості  й  благополуччя. 

Отже,  кожен  колір  у  вишивці  мав  своє  символічне  значення  та  ніс  

певне  інформаційне  навантаження.   Поєднання  кольорів  не лише  

прикрашало   одяг,  а робило  його  оберегом,  захисником. 

1.3. Види орнаментів. 

 Майже кожна область, кожен район, часто й окремі села передають з 

покоління в покоління той чи інший  візерунок, барви. Тому за кольором, 
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орнаментом, фактурою вишивки завжди можна було визначити місце її 

виготовлення. Народні майстрині старанно зберігали свої традиції. 

Здебільшого в Україні переважали вишивки червоними й чорними 

нитками. За давніми переказами  й  легендами чорна гама символізувала 

жіночу тугу за своїми вірними охоронцями. Мала однотонність з додатком 

неозначених червоних відтінків. Поширені в нашій країні й найрізноманітніші 

техніки вишивання, та найбільш популярна й проста – «хрестик». 

 Отже, у різних місцевостях України вишивки мали своєрідні 

особливості.  Для Слобожанщини характерне поєднання золотисто – жовтих, 

сіро – зелених, ніжно-синіх, коричневих і рожевих тонів.  На Правобережжі 

контрастніші кольори з перевагою червоного. 

Мотиви орнаментів вишивки різноманітні (Додаток № 1). Особливою 

красою вражають рослинні орнаменти, де переважають квіти. Уявіть собі 

великі червоні квітки, від яких  відходять зелені листочки  й маленькі сині 

квіточки, ніби сестриці великої квітки. 

                                         

 

 

                              

 

 

                                                       Роботи В.О. Літвінової 

Історію багатьох рослинних орнаментів можна простежити з X – XIII ст., 

хоча найбільшого поширення рослинні мотиви набули у XVIII – на початку  

XX ст. під впливом професійних стилів бароко, рококо. Серед них – квіти, 

зображені в розкритому вигляді, начебто в розрізі, що характерно саме для 

українського народного образотворчого мистецтва, в’юнкі стеблини, дерева, 

вазони  й  букети. Образ квітучої рослини в народній вишивці генетично 

пов’язаний з язичницьким культом дерев.  Він символізує вічно живу природу, 

універсальні закони світобудови. 
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Ромби, хрестики, кружальця – все те було прагненням людини славити 

добро, обійти лихо. Мак має чарівну силу, що захищає від зла, рута – 

сонячний рух з вічним оновленням, троянди – уявлення народу про Всесвіт, 

виноград – радість і краса, створення сім’ї, лілія – символ дівочих чарів, 

чистоти, барвінок – немеркнуче життя. 

Але ми не завжди усвідомлюємо, що квітки, птахи, метелики, ромбики, 

квадратики, хрестики, «вужики», які начебто оживають на вишивках, 

спілкуються з нами, мають символічне значення й дуже часто є нашими 

захисниками, порадниками, домашньою  "антистресовою терапією" і навіть 

оберегами. 

Вишивальниця через ці обереги намагалася передати нам любов, 

шанування, своє побажання здоров’я, довголіття, добробуту, гармонії з 

природою, щастя в сімейному житті, здорових діточок - всього найліпшого, 

для чого людина живе на світі. 

Якщо ви бачите на фартушку дитини або на платтячку апетитну 

полуничку, метелика або пухнасте курча - так і знайте: малюку від щирого 

серця бажають здоров’я, щастя, благополуччя. Всі ці побажання мають 

збутися, бо вишиті узори мають силу оберегів. Але для цього дуже важлива 

умова - вишивальниця повинна знати зміст символів, має бути сама 

доброзичливою, добре ставитися до того, кому призначається подарунок і 

вишивати його з добрими намірами (Додаток  №  2). 

Раніше вишивальниця в процесі роботи ще й промовляла кілька разів 

молитву або заклинання, щоб злі вітри не принесли якісь нові лиха й напасті. 

Старі люди вважають, що тільки при виконанні цих умов оберіг буде 

виконувати свою функцію. 

Часто на рушниках бачимо вишиту квітку лілії. В легендах квітка лілії - 

символ дівочих чарів, чистоти та цноти. В християнстві лілія є атрибутом 

деяких святих - її пов’язують  із цнотою діви Марії - і тому вона майже завжди 

присутня в біблійних сценах, пов’язаних з життям Богородиці. Дуже часто, 

крім квітки, невід’ємною частиною орнаменту є листок і пуп’янок, що разом 
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складають нерозривну композицію триєдності - народження, розвиток та 

безперервність життя. 

В орнаменті лілію часто доповнює знак, що нагадує собою хрест. Цей 

знак магічний. Він благословляє пару на утворення сім’ї. Адже хрест є 

прадавнім символом поєднання батьківської  сонячної  та материнської 

вологої  енергії. 

Зміст геометричних і рослинних орнаментів розкривається в 

термінології узорів, часто пов’язаній з практичною діяльністю людей 

(наприклад   «сухарці», «грабельки», «гречка»),  тваринним і рослинним 

світом («курячі лапки», «павучки», «раки», «хмелик», «барвінок») 

Художні особливості вишивки були завжди тісно пов’язані з 

технологією і матеріалом. Геометричні матеріали виконуються, як правило, 

набиранням,  низзю, гладдю, хрестиком. Легкість і прозорість вишитих 

виробів досягається завдяки виколюванню й вирізуванню, оздобленню 

мереживом і бахромою. 

Оці стисло охарактеризовані риси були єдині для традиційної вишивки, 

яка побутувала по всій території України. Але кожному району, навіть 

окремому селу, були властиві свої особливості в орнаментах, кольорових 

поєднаннях. На Поліссі переважали архаїчні геометричні мотиви, на півночі 

цього району  переважав червоний та чорний колір, на півдні – білий. 

Волинські вишивки вирізнялися своїми рослинними мотивами. 

           Найпростіші геометричні орнаменти, що часто зустрічаються в 

орнаментах вишивок східнослов’янських народів,  здогадно розшифровуються  

так: пряма горизонтальна лінія – земля, хвиляста – вода, змія; квадрат, 

поділений на чотири частини - вінця нового будинку – зруба або засіяне поле. 

Різноманітність і варіативність геометричних композицій, що є такими 

характерними для української вишивки, досягаються шляхом простого 

чергування фігур в орнаментальних рядах або їх розміщення по горизонталі, 

вертикалі та діагоналі, змінами ритмів і масштабів малюнка. До того ж, 
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візерунок вишивки завдяки включенню в його ритм просвітів між фігурами, їх 

чергування в орнаментальному ланцюгу часто набуває багатоплановості. 

Таким  чином,  в українському орнаменті,  його плавних лініях,  в 

улюблених мотивах промовляє душа народу,  його історія, природа, в оточенні 

якої він живе.   3 орнаментом пов'язані образи добра, краси, оберегу.   

 

1.4. Регіональні особливості вишивки. 

           Вишивка Середньої Наддніпрянщини.  Вишивкам цього регіону 

властиві пишні вишукані рослинно – геометризовані  орнаментальні мотиви з 

квітками, листям, бутонами. Вироби в основному оздоблюють гладдю. 

Основні кольори вишивок – білий, коралово-червоний, відтінений чорним. 

            Вишивка Полісся.  Вишивка цього регіону проста й чітка за 

композицією. Домінуючим є найдавніший монохромний (однотонний) 

геометричний орнамент. Переважає червоний або вишневий колір,  який 

часом доповнюється синім або чорним. Поширені техніки поверхневого шва – 

«занизування», «насилування», «дрібний хрестик». 

            Вишивка Карпат. Регіон характеризується використанням таких 

технік вишивання, як: «кучерявий стіб», «настилування», «качалочка, 

«стебнівка», «гладь», «хрестик». Такі вишивки розміщують уздовж всього 

полотна. 

             Вишивка Півдня України. Південь – етнографічний регіон України, 

заселений в основному вихідцями з Середньої Наддніпрянщини та Поділля, 

тому тут збереглися особливості оздоблення виробів, характерні для цих 

регіонів. Це пояснюється збереженням традицій рідного краю як українцями, 

так і переселенцями – росіянами, поляками, молдованами. Переважають такі 

техніки вишивання, як: «гладь», «стебловий шов», «ланцюжок» 

               Вишивка Поділля. Класичною технікою Поділля є «низь», яку 

виконували одним або двома кольорами (червоним і чорним). Стібки лягають 

густими, насиченими лініями геометричного орнаменту. 
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               Вишивка Слобожанщини. Їй властиві й цілком своєрідні поліхромні 

(багатокольорові) орнаменти, що виконуються технікою дрібного «хрестика», 

«півхрестиком» і «гладдю». Відомо, що вишиванки Східного регіону мають 

переважно рослинні 

орнаменти. Особливістю 

луганських вишивок є 

поліхромні візерунки, 

виконані хрестиком, 

грубою ниткою, завдяки 

чому створюється враження 

рельєфності. Традиційним є 

поєднання різних за 

фактурою ниток,  що також       м.  Лисичанськ, Луганська обл.,   початок ХХ ст. 

додає рельєфності візерунку. Тут здавна вишивали хрестом  і гладдю  

(Додаток № 3).  Вміння  вишивати на Луганщині передавалось із покоління в 

покоління. Цікаво, що народному ремеслу навчали дівчаток  ще  дошкільного 

віку. Бо, за традицією, на день сватання у юнки мало бути не менше 12-ти 

вишитих рушників.  Сорочку, переважно полтавського типу, оздоблювали по 

нижньому краю плетеною "мережкою".  Своєрідність вишивки закладена у 

багатоколірних орнаментах, виконаних дрібним хрестиком та півхрестиком 

іноді грубою ниткою. Домінують геометричні та рослинно-геометричні 

візерунки.  Тут сміливо поєднували    червоний колір з блакитним.  
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РОЗДІЛ   IІ 

2.1.  Вишивка – оберіг українського народу. 

Чого тільки не приховує в собі наша вишивка: кохання й страждання, 

радість і смуток, життя та смерть. Це своєрідний літопис життя. Дуже тісно 

пов'язані поетичні образи народної пісні та вишивки, бо те, що любе й миле 

народові, завжди знайде своє втілення в мистецтві. Хто ж не знає, що в 

кожному українському обійсті має рости ружа й шавлія, любисток і м’ята, 

чорнобривці й нагідки. Милують вони наше око, лікують наше тіло, а тому й 

просяться на біле поле рушника чи сорочки.  

Хіба можна уявити собі українську хату, не заквітчану рушниками та 

вишивками? Її багате вишиване вбрання було суттєвою етнічною ознакою. З 

особливою наочністю це простежувалося в селах із змішаним національним 

складом. Наприклад, у південних, південно–східних районах України 

наявність великої кількості декорованих рушників і вишивок вирізняла житло 

українців від житла сусідів – росіян. З давніх-давен традиція прикрашати 

оселю живе серед народу.  

Живучість традиції використання вишивок  в  інтер’єрі  житла, в 

обрядах певною мірою пояснюється її зв’язком із релігійними віруваннями 

стародавніх слов’ян,  за якими рушники виконували охоронну функцію. 

Кожна господиня дбала, щоб її оселя була затишною, а одяг чепурним. 

Кількість вишитих тканин у хаті свідчила про достатки родини, а орнаменти 

на одязі могли розповісти не лише про майстерність вишивальниці, а й про її 

вік. 

2.2.  Вишитий рушник – літопис нашого життя. 

Україна на весь світ пишається своїми вишивками, а вишитий рушник - 

є символом української нації.  Рушники на стіні ... Давній звичай. Не було в 

Україні жодної оселі, котру  не прикрашали б рушниками. Вони 

символізували чистоту почуттів, ніжну любов до своїх рідних. Хоч би яке 

убоге судилося життя, а все ж естетична принада всякчас знаходила місце в 

помешканнях - хай то була самотня  хатина вдови чи багатодітна оселя, 
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приземкувата мазанка - всюди палахкотіли багатством кольорів рушники та 

інші вишивки.  

У давнину рушник,  вишитий відповідними візерунками-символами, був 

неодмінним атрибутом багатьох обрядів:  з рушником приходили до породіллі 

вшанувати появу нової людини, зустрічали  й  проводжали дорогих гостей, 

справляли шлюбні обряди,  проводжали в останню путь, прикрашали  образи 

та накривали хліб на столі. Крім обрядового значення, рушники мали й чисто 

практичне застосування. Відповідно до функцій, які вони виконували, 

рушники мали свої назви.   

Наприклад, для втирання обличчя й рук - "утирач", посуду й стола - 

"стирок", для прикрашення образів - "покутник", для шлюбних церемоній - 

"весільний", для похорон - "поховальний", для пов’язування сватів - 

"плечовий" тощо. Рушники були своєрідною освятою початку справи чи її 

закінчення, так, при зведенні хати рушниками застелялися підвалини, хлібом-

сіллю на рушнику освячувався початок жнив, на рушниках опускалась 

домовина з небіжчиком, рушниками скріплювали купівлю-продаж тощо. 

Відповідно до призначення рушники розрізнялись за технікою виготовлення 

та вишивання. Кольори та орнамент рушників характерні регіональним 

особливостям, за якими розрізняються «подільські», «поліські», «київські», 

«гуцульські», «галицькі» й «буковинські».   

          Рушник! Він пройшов крізь віки. Він і нині символізує чистоту почуттів, 

глибину безмежної любові до своїх дітей, до всіх, хто не черствіє душею.   
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РОЗДІЛ    III 

3.1. Від бабусі й матусі….. 

З давніх часів в українських сім’ях існувала традиція передавання своїх 

надбань майбутньому поколінню. Так відбувалося  й  із мистецтвом 

вишивання,  що передавалося від матері до доньки.  І  зараз  зберігаються   в  

наших  родинах  українські національні традиції.   В основному, берегинею 

цих традицій є бабуся,   яка передає  свої  вміння та  знання  своїм  онукам. 

 Валентина  Олексіївна  Літвінова,  вчитель  української  мови  та  

літератури  нашої  школи,  розповіла:   «Часто згадую свою бабусю,  Потоцьку 

Катерину Василівну, 1912 року народження. Невеличка її хатина була  вся 

обвішана вишивками: були тут і рушники, скатертини, вишиті подушки, 

підзорники біля ліжка. Чомусь ми ніколи не запитували: звідки вона все це 

взяла? Бабуся сама їх вишила. Любила вишивати. Довгими осінніми та 

зимовими вечорами, ми сиділи на печі, а бабуся вишивала. Розповідала нам 

казки, співала. Бувало, заходили до нас сусідки.  І тоді розпочинався 

справжнісінький концерт.  Жіночки вишивали й співали. Це зараз я розумію,  

що  захоплення вишивкою  для бабусі було  важливішим,  ніж важка робота по 

господарству.  

У моєму кабінеті, в школі, висить вишивка, яка для мене  значить  дуже  

багато. Її   бабуся вишила ще до війни. Вона завжди висіла на стіні біля столу. 

Мала простеньку рамку,  але вишиті квіти,  ніби заповнювали невеличку 

кімнату. В роки війни,  покидаючи село,  бабуся закопала деякі речі в  городі. 

Серед цих речей була й   ця  вишивка.  Пройшло багато часу. Немає вже 

бабусі. Але й до сьогодні, проводячи уроки в кабінеті, я кожного разу немов 

вітаюсь з бабусею, дивлячись на її вишивку  (Додаток  № 4). 

Любила вишивати й моя матуся  Кравцова Марія Опанасівна ( Додаток 

№ 5).  Її життя – це важка праця, а ще її любов до нас, дітей, та до вишивання.  

Коли ми з сестрою були ще маленькими,  у нас  не було ще світла. І на столі 

стояла гасова лампа, освітлюючи лише невеличкий куточок кімнати.  Ми 

сідали навколо цієї лампи, і  матуся вишивала, розповідаючи нам цікаві історії. 
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Кожного дня вони були різними. Зараз я розумію, матуся вигадувала їх, а тоді 

для нас це був казковий світ. Ми  з сестрою допомагали неньці мотати нитки. 

Можливо,  через це і я  теж  займаюсь вишиванням. Люблю цю справу.  І 

сьогодні я розумію, що кожна вишита річ – це моя душа, це мій внутрішній 

світ  (Додаток № 6).   Неможливо передати те  задоволення,  коли милуєшся 

створеним тобою виробом. До того ж за допомогою вишивки відволікаєшся 

від повсякденної роботи,  заспокоюєшся. А ще це мене дисциплінує, оскільки 

намагаюся не витрачати зайвого часу на щось непотрібне, а зробити все 

якомога швидше, щоб залишився час і на улюблену справу». 

 

3.2. Традиції   продовжують  жити... 

 Традиції  вишивання  і  зараз  живуть  у  нашому  народі.  І  зараз   

бабусі   передають  своїм  онучкам    свою   любов   до   вишивки,   навчають  

їх  майстерності  вишивання.  Учениця  6  класу Тарасова  Марія  розповідає:  

«Мою    бабусю  звуть   Гайко  Наталія  Вікторівна.  У  неї  золоті руки.   Я  

люблю  спостерігати,  як  вправно  вона  ними  працює.   Що б вона не робила, 

у неї все виходить добре. Але   найбільше  мені  подобаються її вишивки. 

«Скільки себе пам’ятаю – стільки вишиваю», - любить повторювати бабуся. 

Бабуся  перейняла  любов  до   вишивання  від своєї матусі. А зараз  

навчає й мене. Рушники, серветки, вишивки, ікони вишиває бабуся.  Вишиває 

хрестиком, гладдю, «набивним швом». Кожну нову вишивку ми з бабусею 

обговорюємо:  підбираємо нитки, техніку вишивання (Додаток № 6).   

Бабуся,  вишиваючи,  розповідає  мені  про  своє  дитинство,  про  той  

час,    коли  мій  тато  був  маленьким,  про  різні  випадки,  які  сталися  з  

нею.  І  я поруч із  бабусею  почуваюся  дуже  затишно,  намагаюся  уявити  те,  

про  що  вона  розповідає,  і  думаю,  що  колись    я  теж  буду  вчити  свою  

онуку  вишивати,   буду  їй   розповідати  про  свою  бабусю,  про своє  

дитинство,  про  своїх  друзів,  про  те,  що  вишивка -  це  справді  родинний  

оберіг,  бо не  лише  приносить  задоволення,  а  й  об’єднує  різні  покоління,  

передає  мудрість  старших     молоді».       
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ВИСНОВКИ 

Наша   робота   доходить   кінця. Творча  група  з’ясувала, що  вишивка -  

це  чи не  найдавніший  вид  мистецтва,  який  є  традиційним  для  всієї  

України.  І  тут  важливим  є все:  те,   які  кольори  та  орнаменти  обирає   

вишивальниця,  який  зміст  вкладає  у  своє  вишивання,  з  якими  думками  

займається  своєю  справою.   Вишивкою  прикрашали  одяг,  рушники,  

предмети  побуту.  Із  звичайних  речей  вони  перетворювалися  на  обереги,  

які  уособлюють  народні  традиції,  дух  українського  народу,  його  

самобутність  та  незнищенність.   Наша творча група переконана  у  

необхідності  збереження  традицій  вишивання,  бо  через  вишивки  ми    

повертаємось   до  своїх  витоків,  духовності.    Сьогодні  українці 

намагаються  відтворити  свою  історію,  свої  традиції,  народні  звичаї,  

носять  вишиванки,  розмовляють  українською.  А  значить  українські  

традиції  продовжують  жити.  Наша  нація  відроджується.   

         Не  залишається  осторонь  у  справі  виховання  патріотів   і  школа.  

Адже  тут  діти  проводять  дуже  багато  часу. В  нашій школі вже стало 

доброю традицією проводити сімейні свята, знайомити учнів  із  народними   

обрядами,  звичаями українського народу (Додаток № 7). Колективна робота з 

підготовки таких свят дає можливість кожній дитині розповісти про свою 

сім’ю, про свій родовід, самим взяти участь у заході, запросити своїх батьків. 

У школі проводиться велика дослідницька робота,  де школярі разом  із 

учителями збирають і систематизують матеріали, знайомляться зі справжніми 

майстрами своєї  справи. Від  того, як ми будемо оберігати й вивчати свої 

традиції, буде залежати наше майбутнє. Ми  переконані: любов до рідного 

переходить у любов до своєї країни – її історії,  її минулого й майбутнього, а 

потім до всього людства, до загальнолюдської культури. 

Якщо буде світло в душі, буде краса в людини, 

Якщо є краса в людини, буде гармонія в домі, 

Якщо є гармонія в домі, буде порядок у нації, 

Якщо є порядок у нації, буде мир у світі. 
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25 

 

 

Додаток № 4                                                                 Додаток  № 5 

 

                             

 

  

 

 

 

 

 

       

Робота  Потоцької К. В.                                    Роботи  Кравцової   М. О. 

 

 

        Додаток  №  6 

               

 

         

               

 

 

 

 

      Роботи  Літвінової  Валентини  Олексіївни 
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Додаток № 6 

  

 

 

 

 

 

 

Роботи  Гайко  Н.В.  
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Додаток № 7 

 Творча група експедиції «Моя Батьківщина –  Україна» 

  

      

Шкільний  музей.  Виставка «Вишиванка – генетичний код нації»: 
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  Майстер-клас з  писанкарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День  вишиванки  в  школі 
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Ярмарок  «Щедрі  дарунки  осені».  Парад  вишиванок 

       

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 


