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мови, сприяють повноцінному функціонуванню національної мови не тільки в 
писемній, а і в усній практиці наукового спілкування. Їх завдання – зорієнту-
вати студента в тенденціях розвитку науки про культуру на сучасному етапі, 
наголосивши і на спадкоємності культурних, мовних традицій. Ключові 
проблеми, що розглядаються під час лекцій, як правило, виносяться й на 
практичні заняття з метою поглибити окремі аспекти лекційного подання, 
актуалізувати матеріал для його самостійного опрацювання студентами. 

Обмежене використання української в усному спілкуванні гальмує і 
ускладнює справу оздоровлення інших стилів, зокрема адміністративно-
ділового і, особливо, наукового як незалежних, заснованих на власному ґрунті 
мовних утворень. Тому посилена увага на науковій термінології зменшує вплив 
російської термінології. На практичних заняттях студенти мають можливість не 
тільки закріпити вивчене, відтворюючи лекційний матеріал, відомості з 
рекомендованої додаткової літератури, але й висловити самостійні міркування з 
питання, що обговорюється, по-іншому інтерпретувати деякі тези, положення, 
навести власні приклади або запропонувати обговорити детальніше те чи інше 
питання, використовуючи та закріплюючи свої знання з української мови. 

Діалог викладача і студента, безпосереднє їх спілкування також є 
продуктивним способом засвоєння як самого курсу, так і введення до 
побутового, наукового вжитку державної мови. Важливе місце у методиці 
викладанні має широке використання ілюстративного матеріалу, комп’ютерних 
програм, а також відвідування музеїв, виставок, спектаклів, концертів. Отже, 
маємо надію сподіватися, що українська мова стане в нашому суспільстві 
мовою, якою ми не лише спілкуємося задля порозуміння, а й мовою, яку ми від 
колиски пізнаємо і якою творимо світ, виражаємо свої помисли й прагнення, 
своє індивідуальне єство, гуртуємося для праці у продуктивну силу і через яку 
усвідомлюємо себе громадянами однієї спільноти. 
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УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА ЯК ОСНОВА НАРОДНОЇ КУЛЬТУРИ: 
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Народна творчість – це історична основа, на якій розвивалася і розвива-

ється світова художня культура, одна з форм суспільної свідомості і суспільної 
діяльності. Всі її види об’єднує основне – пізнання та відображення трудової 
діяльності, що відіграла величезну роль у походженні мистецтва. Одним із 
найпоширеніших видів народного мистецтва в Україні є вишивка. З нею 
пов’язана вся багатовікова історія українського народу, його творчі пошуки, 
радість і горе, його перемоги і поразки, сподівання на майбутнє. 
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Вишивка – це духовний символ українського народу, рідного краю, 
батьківської оселі, тепла материнських рук. Цей вид мистецтва виник давно – 
корені його сягають глибини віків. Мабуть, ми ніколи не зможемо довідатись, 
хто і коли вперше здогадався втілити в узорний мотив красу рідної природи, 
свої переживання та відчуття, бо з огляду на недовговічність тканин і ниток 
наука позбавлена можливості точно визначити час виникнення цього мис-
тецтва. З кожним століттям вишивка розвивається і удосконалюється. Творче 
спілкування з іншими народами мало певний вплив на техніку художньої 
вишивки майстрів Київської Русі, але у своїй основі вона залишалася 
самобутньою. 

Дослідження вишивки розкриває важливі аспекти вираження в ній 
живописної, графічної і орнаментальної культури народу. Вишивка зберігала в 
своїй іконографії давні архаїчні мотиви. Вона майже нічого не губила із своїх 
надбань, досвід причетний до відбиття складною мовою вишивального 
мистецтва народного світогляду. Закономірні процеси художньо-естетичного 
мислення народу формувалися віками і удосконалювалися в міру поступу на 
шляху суспільного прогресу. У всезагальній художньо-естетичній картині 
людського буття вишивка займає чільне місце як найбільш масовий і 
різнофункціональний вид мистецтва. Історією визначена особлива роль 
вишивки в духовному житті людини, створені естетичного середовища у праці, 
відпочинку, святкуванні. Вишиті одяг, рушники, скатертини, завіси тощо, які 
організовують інтер’єр житлових і ритуальних споруд, супроводжують свята, 
обряди, несуть в собі не тільки матеріально-практичну, а й духовно-естетичну 
функції. Цікаво, що символіка вишиванок часто-густо збігається із символікою 
орнаментів предметів матеріальної трипільської культури. Виявлені на 
Черкащині срібні бляшки з фігурками чоловіків (датують їх VI ст.) ідентифіку-
ються з візерунками вишиванок XVIII–XX ст. Щоправда, символіка вишивки 
часто-густо складалася з двох частин: історичної (родової) і прогнозуючої 
(загадування майбутнього, продовження роду) [1]. 

На вишиванках застосовувалися традиційні символічні орнаменти: 
геометричні (вважаються найдавнішими), рослинні, зооморфні (тваринні). Іноді 
типи орнаментальних форм поєднувалися: орнаментально-рослинний з пере-
важанням першого чи останнього. 

Символіку форм конкретизувала символіка барв. Скажімо, символіка 
Води, Сонця, Землі притаманна вишивкам гуцулів, слобожан, волинян, буко-
винців, бойків і подолян. Для нашого народу ці поняття були святими. Через цю 
просту й одночасно геніальну систему знаків – квадратів, хрестів, зиґзаґів 
розкривається ставлення українця до таких філософських категорій, як Всесвіт, 
життя на Землі, народження, смерть, осмислення свого місця і призначення. 

Розкішні ружі рясно розквітли на сорочках та рушниках багатьох 
областей України. Ружа – улюблена квітка українців, її ретельно вирощували 
під вікнами хат, бо ця квітка нагадує Сонце. Візерунки з ружами розташо-
вувалися за законами рослинного орнаменту, що означало безперервний 
сонячний рух з вічним обновленням. 
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На багатьох українських вишивках у формі геометричного візерунку 
розташовані троянди. Це не просто квітки – це квіти-зірки, що втілюють 
уявлення народу про Всесвіт як систему. Зірки з’єднуються ланцюжками. Це 
також свідчить про непорушність закону об’єднального космосу [2]. 

Таємницю життя приховує в собі квітка лілеї. В українських легендах 
квітка лелії – це символ дівочих чар, чистоти і цноти. Вважалося, що така вишита 
квітка допоможе розгадати таємницю цих чар. На контурі геометричних 
візерунків вимальовуються силуети двох птахів – знака кохання і парування, 
крім квітки, цілісною частиною орнамента є листя та пуп’янки, що складають 
нерозривну композицію триєдинства. В ній закладено народження, розвиток та 
безперервність життя.  

В орнаменті лілея обов’язково доповнює знак, що нагадує собою хрест. 
Він – магічний, тому і благословляє пару на утворення сім’ї. Хрест є прадавнім 
символом єдності сонячної батьківської та вологої материнської енергії. Іноді 
над квіткою вишивають краплини роси, які також означають запліднення. 

Лілія є жіночим символом тому, що вона сама є суттю вологої енергії. Це 
підтверджує давня назва квітки – «крин», – порівняємо цю назву з одноко-
реневим словом «криниця». 

У верхній частині рушника вишивають чашу з квітками. Це богиня. 
«Берегиня» – дорогий нам символ, розповсюджений по всій України. Вона і 
життєдайна Мати-природа, і Дерево життя, що сформувало із мороку космосу 
чітку систему Всесвіту. І при всій цій величі й могутності скромно 
прикорінилася у зеленому «горняткові» (вазі), щоб ще раз нагадати, що кожна 
жива істота – частина неділима і нерозривна загальної системи буття. 

Рушники Середнього Наддніпров’я особливо багаті на символіку птахів. 
Різні птахи співають на них, залежно від того, на якій випадок вишито рушник. 

Соловейко й зозуля полюбляють дівочі рушники, вони сумують, якщо їх 
вишили не парно. Бо «соловей щебече, собі пару кличе». Про зозулю співають, 
«До Петра зозулі кувать, кувать. До осені дівці да гулять, гулять». Цих птахів 
найчастіше вишивають на гілках калини, що символізує продовження роду. 

Павичі на вишиванках – птахи дуже поважні, бо завжди «розсідаються» 
на весільних рушниках, і більш за все мають над собою Боже благословення – 
вінок. Вважається, що павич – це жар-птиця, що несе в собі сонячну енергію 
розвитку, тому він – птах сімейного щастя. Недаремно дівчата Полтавщини у 
весільний вінок уплітали пір’я павича. 

Весільну пару символізують соколи, голуби, півні. Характерною рисою 
весільного рушника є розташування птахів один до одного голівками. Вони, як 
правило, або тримають у дзьобі ягідку калини, або сидять на основі дерева, 
символу нової сім’ї. 

З великою любов’ю український народ ставиться до ластівок – вірних 
супутниць людського життя, оскільки ця пташка завжди приносить добру 
звістку. І їх також часто зображували на рушниках. 

Калина – дерево наш національний символ. Здавна вона була пов’язана з 
народженням Всесвіту вогненної троїці: Сонця, Місяця, і Зорі. Тому і назву 
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свою має від давньої назви Сонця-Кола. Оскільки ягоди калини червоні, то 
стали вони символом крові і безсмертного роду. Через весільні рушники, дівочі, 
і навіть чоловічі, сорочки обтяжені тими могутніми кетягами. Міцний 
космотворчий ланцюг: крапелька крові – жінка – народження – Україна – 
Відродження.  

Дуб, зображений на вишиванках, – священне дерево, що втілювало 
Перуна, Бога сонячної чоловічої енергії, розвитку, життя. 

Здавна в Україні святили мак, ним посипали людей і худобу, бо вірили, то 
мак має чарівну силу від всякого зла. А ще вірили, що наче після бою, на весні 
вкривається маками. Дівчата, в сім’ї яких хтось загинув, з любов’ю і сумом 
вишивали маки на сорочках, а на голови плели вінки із семи маків, 
присягаючись цим зберегти і продовжити свій рід [3]. 

А ще в Україні вишивали ікони. Ікона – грецьке слово, яке перек-
ладається як «образ». Тому часто називають ікону образом. Це особливе, 
витончене і натхненне зображення головних осіб та подій християнської релігії, 
перш за все Ісуса Христа, Богородиці Марії та святих. Ікона дуже відрізняється 
від звичайного малярства на релігійні теми. Вона є неначе тінню живого Бога і 
святих, направлених з неба на землю. Тому ікони площинні майже не мають 
виміру вглиб, фарби накладають локально, кожна окремо від іншої, не 
змішуючись. Особливо старанно і збільшено малюють очі – вони неначе 
вивчають і аналізують духовний стан віруючої людини. 

Усі кольори символічні, кожен щось означає: золотий – це світло 
небесного царства, пурпурний – царська влада Господа, голубий – чисте і 
благодатне життя на землі. Тому не можна замінювати кольори ниток на свій 
розсуд. 

Українська вишиванка – це те, без чого важко уявити українську 
культуру, побут та історію. Кольоровими нитками вона вплетена у наші 
традиції. І найважливіше те, що українська вишиванка, маючи вікову історію, 
не втратила своєї популярності і до сьогодні. Вишиванка є абсолютно 
унікальним, автентичним продуктом, який характеризує не лише темперамент 
нації, але й є її візитною карточкою. Символічні кольори – червоне і чорне, то є 
пісня, якою пройнята вся історія нашого народу. Одним з безумовних 
феноменів вишиванки є те, що за багатовікову історію свого існування, попри 
всі історичні події, вона все ж таки зуміла зберегти свій первозданний вигляд і 
пронести його крізь століття. 
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