
ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ 

    

          Для повноцінного дослідження мови, писемних пам’яток, які дійшли до 

нас, є ще не достатнього. Але безперечним є то, що українська мова є однією з 

найдавніших індоєвропейських мов. Про це свідчать і наявність архаїчної 

лексики і деякі фонетичні та морфологічні риси, які зберегла наша мова 

протягом віків. Про давність української мови доводили ряд вітчизняних та 

зарубіжних учених: Павел Шафарик, Олексій Шахматов, Агатангел Кримський, 

Олексій Потебня та інші.  

    Про давність української мови свідчать і фольклорні твори, особливо 

календарно – обрядові пісні. Наприклад О. Потебня стверджує, що веснянка « 

А ми просо сіяли» існувала в Україні вже у 1 тис. до н. е. А колядки про 

створення світу птахами навряд чи перекладалась з якоїсь іншої мови на 

українську адже християни не мали в тому потреби. 

      Зачинателем сучасної української літературної мови вважається І. 

Котляревський, а основоположником  - Т. Шевченко. Українська мова 

відзначається лексичним багатством і нараховує нині 370 тис. слів, а 

іншомовних, найбільш вживаних, ще 20 тис. 

    

   Упродовж віків учених також не менше цікавить такі питання: коли і як 

народилася слов’ янська писемність, абетка, і чи мали пращури до цього якісь 

інші писемні знаки. 

     Довгий час побутувала думка, що наша писемність з’явилася лише після 

хрещення Русі, 

коли з Візантії та Болгарії прийшли на Русь богослужебні книги. Проте у 

багатьох місцях де мешкали наші пращури, особливо у Північному 

Причорномор’ї, археологи знаходили на  

кам’яних плитах, посуді, пряслицях, зброї тощо таємничі, незрозумілі знаки. Ці 

археологічні знаки засвідчують наявність писемності ще за часів трипільської 

доби. Це підтверджують і деякі арабські вчені, перський історик Мерверудді, 

болгарський письменник Чорноризець Храбр. Ці загадкові знаки ще не були  

алфавітним, фонетичним письмом. Монах Храбр називав їх «чертами і 

різами»,які писались  в основному на бересті (берестяні грамоти). Це 

підтвердили й археологічні знахідки академіка Бориса Рибакова, зокрема 

знаменитий черняхівський календар (1899 р. с. Ромашки Київської обл.)  

         Ще одним доказом існування у наших пращурів свого письма є знахідка, 

зроблена професором С. Висоцьким у Софійському соборі. На аспиді 

Михайлівського вівтаря вчений виявив стародавню азбуку із 27 літер. Із них 23 

– грецькі. Решта – спеціальні букви для передачі слов’янських звуків: б, ж, ш, 

щ. На думку С. Висоцького, виявлена азбука є до кириличним письмом, 

перехідним письмом від грецького до кирилиці.  

        Є ще один цікавий факт існування  докириличного ( до 863р)письма: в 

життєписі  Кирила є легенда про те як він у 860 р, здійснюючи просвітницьку 

місію, прибув до Корсуня (нинішній Севастополь) і застав там Євангеліє і 

Псалтир  писані руським письмом на грецькій основі. Воно засвідчує про те що 

Київська Русь часів Аскольда була християнською країною і вже почала 



створювати власну церковну літературу. Цей факт до сьогодні викликає багато 

суперечливих думок. Виходить, що переклади християнських книг на слов’ 

янську ( руську) мову існували ще до моравської місії Кирила і Методія. Воно 

незаперечно засвідчує наявність руської книжності до виникнення кириличного 

алфавіту. 

            Велика полеміка ведеться і навколо так званої «Велесової книги», 

знайденої білогвардійським офіцером Ізенбеком  в 1919 р. на Харківщині. 

Дослідження тривають. 

              Донедавна у вітчизняній науці переважала думка: першу слов’янську 

азбуку створили у 863 р. Солунські брати Кирило і Мефодій, які проповідували 

християнську релігію серед слов’ян. Але в останні десятиліття, як бачимо, вчені 

відшукали факти і свідчення того, що наші предки мали свій власний алфавіт 

ще задовго до історичної місії братів  - просвітителів. 

                Слід зауважити, що поряд з кирилицею існувала інша абетка, яка 

відома під назвою глаголиця. Але через складність і велику кількість завитків 

вона проіснувала недовго. 

                   Найдавніша книга надрукована кирилицею у 1574 р. – «Апостол» 

Іваном Федоровим у Львові.  На Пересопницькій Євангелії(1561р) присягають 

укр.президенти.  

                                       МАЙСТРИ В УКРАЇНІ 

 

 Гончарі, бондарі, столярі, стельмахи, теслярі, ковалі, ткалі, гутники, каменярі, 

токарі, гребінники, ливарники, ложкарі, веретенники, кушніри,  чинбарі, шевці, 

кравці, лимарі тощо. 

 

                                     ХАТНЄ НАЧИННЯ 

 

Ночви – нецьки, бочка, діжка, бодня, гарнець, глечик, скіпець, масничка, 

макітра, миска, полумисок, пампушниця, коновка, відро, путня, барилка, 

цебрик, балія, горнята – двійнята, банька, куманець, баклага, ополоник, ринка, 

куршіль, дзбани, гелети, рахва тощо. 

 

 

      ГОЛОВНІ ОСЕРЕДКИ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ І РЕМЕСЕЛ  

                                         НА ЛЬВІВЩИНІ 

 

-    ГАВАРЕЧЧИНА  -   чорно – лощена кераміка; 

-  Сокаль  -  гончарство  -  посуд розписували червоними, фіолетовими 

поливами. 

-     Стара Сіль  - гончарство: пампушниці, дитячі іграшки ( тарахкальця), сіль 

-     Старий Самбір  - вичинка шкіри, кушнірство 

-     Глиняни  -  килимарство; 

-     ЯВОРІВ  -  вироби з дерева; 

-     САМБІР  -  ткацтво, лозоплетіння; 
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                                           ГОНЧАРСТВО 

 

Ключові слова: Неоліт,  Гончарний круг, Основні осередки:  Опішня, 

Кролевець, Бубнівка, Косів, Хуст, Гавареччина, Ічня; основні групи: побутовий 

посуд, декоративний посуд, оздоблювальні плитки – кахлі, будівельні 

матеріали – черепиця, цегла; прославлені гончарі:Гаврило Пошивайло - 

Опішня, брати Герасименки – Бубнівка, Олександра Пиріжок - Адамівка, 

Григорій і Павліна Цвілики – Косів. 

 

     Протягом багатьох століть  гончарство посідало одне з провідних місць 

серед селянських промислів. Воно увібрало в себе технічні навички і художні 

традиції, що існували ще з часів неоліту. 

    Найбільші центри гончарного промислу були зосереджені в лісостеповій 

зоні, особливо на Лівобережжі. Такими центрами що збереглися до сьогодні є 

Опішня на Полтавщині ( найбільший центр), Кролевець, Олешня, Ічня на 

Чернігівщині, Ізюмина на Харківщині, Бубнівка, Бак – на Поділлі, Косів – на 

Івано Франківщині, Гавареччина -  на Львівщині, Хуст, Ужгород – на 

Закарпатті.  

           Кожен осередок мав свої художні особливості так само як і вишивка чи 

рушники. Виробництво керамічних виробів – трудомісткий і довготривалий 

процес, що вимагав від ремісника володіння різноманітними навиками – 

починаючи від вибору глини і кінчаючи термічною обробкою виробів. 

       З появою гончарного ножного круга гончарство стало окремим ремеслом і 

найвищого розвитку набуло у 17 – 18 ст. 

Керамічні вироби поділяються на чотири основні групи: побутовий посуд, 

декоративний посуд, оздоблювані плитки- кахлі, будівельні матеріали – 

черепиця, цегла. 

      До побутового посуду належали миски, полумиски, тарілки, ринки, 

горщики, горнята – двійнята, глечики, барильця, куманці, тощо. До другої 

групи, крім декоративного посуду, відносились також дитячі іграшки, баранці, 

півники. ( Проводиться показ цих зразків, які є в кабінеті) 

 

 

 

ДЕРЕВООБРОБНИЦТВО  І ЙОГО РІЗНОВИДНІСТЬ 

 



Деревообробництво – виготовлення оригінальних виробів з дерева для побуту, 

церковного богослужіння, знарядь господарської діяльності тощо. Це один з 

найдавніших видів українського народного мистецтва. За способами обробки 

деревини деревообробництво поділяється на такі галузі: теслярство, столярство, 

бондарство, токарство, стельманство. Майстри вміло добирали деревину для 

художніх виробів, враховуючи її фізичні та декоративні якості, твердість, 

розколюваність, гучність, колір, фактуру та ін. 

Літописні відомості й археологічні знахідки підтверджують широке 

застосування у давні часи дерев’яного посуду, простих меблів, засобів 

транспорту тощо. Декотрі з них мали різьблений і розписаний декор. Тодішні 

майстри вже володіли плоским різьбленням, рельєфним, ажурним і круглим. 

Для багатьох із них заняття цим ремеслом залишалося допоміжною галуззю в 

осінньо – зимовий період.  

Сільські теслярі, бондарі, столярі виготовляли і вивозили на ринки необхідні 

знаряддя праці, засоби транспорту, меблі, хатнє начиння, оздоблене 

різьбленням та розписом. Народні майстри 14 – 15 ст. успадкували і розвинули 

традиційні прийоми деревообробництва Київської Русі. Пам’яток Українського 

різьблення до 17 ст. збереглося мало, в основному це предмети церковного 

вжитку – хрести, дерев’яні оклади ікон. У 17 – 18 ст. набуло поширення ажурне 

різьблення іконостасів  та інших предметів культового призначення.  

До найдавніших технік деревообробництва відноситься видовбування виробу 

долотом чи сокирою. До інших технологій відноситься бондарство – 

виготовлення посуду за допомогою тесаних клепок; столярство – виготовлення 

меблів, музичних інструментів та художньої сувенірної продукції; вирізування, 

або витисування; токарство, або виточування тощо.  

                                  Різьба поділяється на:  

плоске різьблення – вирізування на поверхні лініями. Це – сволоки, одвірки, 

вози, сани, тощо; 

рельєфне різьблення – опукле зображення ( карніз); 

 ажурне – прорізне наскрізь, нагадує мереживо;   

об ємне – скульптури  (Одрехівський, білочка).         

 

ІНШІ ПРОМИСЛИ І РЕМЕСЛА 

 

 

ОБРОБКА КАМЕНЮ  -  Територія України багата на різні види обробки  

кам’яних порід. Головними районами обробки каменю були Поділля, Одещина, 

Карпати. У місцях виходу на поверхню різних порід каменю значна частина 

населення була зайнята його видобуванням. 

  Каменярі добували граніт та інші породи каменю, з яких виробляли різні 

предмети:  жорна, точильні бруски, надгробники, інші вироби для житлових і 

господарських споруд.  

 

ГУТНИЦТВО      -   Виготовлення скла відоме ще з часів Київської Русі. 

Найбільшого поширення гутництво набуло на території Чернігівського та 

Волинського Полісся. Гутне скло отримували шляхом сплавлення при високій 

температурі у великих глиняних горщиках піску, вапняку і поташу. Вироби з 



гутного скла майстер – склодув створював безпосередньо біля скловарної печі 

шляхом вільного видування або за допомогою форм. Кожний виріб відзначався  

індивідуальністю і неповторністю.  

    У першій половині 19 ст. склоробні промисли в Україні поступово занепали, 

а в другій половині століття скляна промисловість остаточно витіснила ручне 

склоробство і їх виробництво перейшло на спеціальні заводи. Відповідно, 

втрачається неповторність виробів. Вони стають одноманітними. Відродження 

національних традицій гутництва почалося лише у повоєнні роки, зокрема на 

Львівському заводі. 

 

ОБРОБКА МЕТАЛІВ   -   Обробка металу – один з видів народного мистецтва, 

який передбачає виготовлення виробів у ручну з чистих металів та їх сплавів. 

Найбільшого поширення воно набуло на Подніпров’ї, Слобожанщині та 

Гуцульщині. Народні майстри працювали у ковальстві, бляхарстві, дрібному 

ливарництві та ювелірстві. Майже в кожному селі були кузні.  Художні вироби 

народного ковальства стосувалася переважно обладнання будівель (хрести, 

дверні клямки, ручки), окуття возів, саней, скринь, хліборобського реманенту 

тощо. Народні ювеліри виготовляли свою продукцію: хрестики, дукачі, 

сережки, намиста тощо. Гуцульські  народні майстри, зокрема ливарники, 

виробляли ужиткові приладдя, кінську збрую тощо. Усі ці вироби старанно 

декорувалися карбуванням і гравіруванням. 

 

 ОБРОБКА ШКІРИ ТА РОГУ    -    Вичинка шкіри та рогу і виготовлення з неї 

побутових виробів одне з найдавніших занять українців. За призначенням 

шкіряні вироби поділяються на три групи: для одягу, обладнання житла та 

господарських потреб. До одягових шкіряних виробів належали: головні убори, 

верхній плечовий одяг і взуття (кожухи, безрукавки, паски, торбинки, шапки).В 

обладнані житла використовувались шкіряні вироби для оббиття меблів, 

декорування стін. Лимарі виготовляли кінську збрую ( сідла, шлеї, хомути, 

нашийники). 

  Ріг використовували у гончарному ремеслі для орнаментування посуду, у 

мисливстві – для зберігання пороху, виготовлення ножів, гребінців. Зокрема, 

Старий Самбір славився вичинкою шкіри з кіз. В народі цих майстрів –кушнірів 

називали «козолупами».    

 

ЛІСОВІ ТА ІНШІ ПРОМИСЛИ  -   До традиційних лісових промислів належить 

збиральництво (ягід, грибів, лікарських рослин), лісозаготівля і лісосплав.  

Одними з найдавніших допоміжних занять лісової зони були: вуглярство, 

виготовлення поташу, селітри, нафти, солі тощо. Цегельники виробляли цеглу, 

миловари варили мило, свічкарі виплавляли свічки. 

      З другої половини 19 ст. народні промисли і ремесла почали занепадати, не 

витримуючи конкуренції з промисловими підприємствами. Активізувалась вона 

лише у недавні часи. Велика надія покладається на створені Спілки народних 

майстрів України та Асоціацію малих академій народних мистецтв.     

                                          ТКАЦТВО 

 



Ключові слова: Неоліт, прясельця,горизонтальний і вертикальний верстати, 

домашнє ткацтво, цехи, мануфактури, фабрики, художньо – виробничі 

об’єднання. Самбір – кооператив « Шовк». Перший цех в Україні в Сам борі – 

1376 рік. 

Ілюстрації з центрів художніх промислів, стенд з картою таких центрів. 

 

 Ткацтво – один з найдавніших і найважливіших елементів національної 

культури українського народу. Археологічні знахідки свідчать про наявність 

ткацького виробництва на наших землях в період ранніх неолітичних культур, 

зокрема, трипільської культури.  

Основними прядильними волокнами були вовна, коноплі і льон. 

      Первісним ткацьким знаряддям був верстат вертикального типу. 

Значно досконалішим став горизонтальний верстат. Його деталі знайдені на 

теренах Київської Русі засвідчують значний прогрес ткацького виробництва  Х1 

– Х111 ст. 

 

Прядінням і ткацтвом споконвіку займалися жінки, дівчата і підлітки. Ткацький 

верстат був у кожній селянській оселі. Вважалося, що жінка зобов’язана вміти 

ткати, інакше вона не вважалася повноцінним членом громади. 

Покровителькою прядіння у Київської Русі була богиня Мокоша, яку князь 

Володимир залучив до пантеону поганських богів. Її зображено на знайденому 

фрагменті ткацького верстата. Цим заняттям заборонялось займатись у 

п’ятницю. 

 

  Починаючи з 1Х – Х ст. на грунті домашнього традиційного заняття, ткацтво 

перетворюється на окремий вид ремесла і співіснує у двох формах до наших 

днів. 

   Внаслідок вдосконалення технології ткацького виробництва у Х111 – ХУ1 ст. 

в Україні сформувалися такі ткацькі осередки, як Київ, Львів, Чернігів, Судова 

Вишня та ін. Ткачі, які набули професійної майстерності стали об’єднуватися в 

окремі організації – цехи. У Х1У ст.. вони існували в багатьох містах Західної 

України: Сам борі в 1376 році, Львові 1445 році, Дрогобичі, Сокалі, Стрию, 

Щирцю дещо пізніше ніж у Самборі. 

 

У ХУ11 ст. на грунті цехів виникають мануфактури, які проіснували до Х1Х ст. 

На мануфактурах працювали наймані робітники, ручна праця яких поділялася 

на окремі процеси, що забезпечувало значно більшу рентабельність 

підприємств. Однак розвиток промисливості та поширенні значно дешевших 

тканин фабричних підприємств, зумовили поступовий їх занепад і припинення 

існування цехів та мануфактур. 

 

Це призвело до витіснення з ужитку домотканих виробів. Цей процес 

посилювався ще й насильницькою колективізацією українських сіл, різким 

скороченням вівчарства, посівів льону і конопель, які були сировиною 

домашнього ткацтва. У 20 – 30 роках у всіх раніше діючих осередках ткацтва 

створені артілі з виготовлення тканин. У 60 роках більшість з них об’єднали, 

укрупнили, реорганізували у фабрики та художньо – виробничі об’єднання. 



Значна частина цих підприємств народних художніх промислів діє і в наш час. 

Окремо слід виділити факт, який стосується Cамбора. Крім одного з перших 

цехів в Україні тут було організовано кооператив » Шовк». Ініціатором був Іван 

Филипчак в 30 – х р. 20 ст.   

       

       ФОРМИ ВИРОБНИЦТВА НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ РЕМЕСЕЛ   

 

1    Індивідуальна творча праця народних майстрів з часів    пізнього 

палеоліту та трипільської культури. 

2    Цехові братства – середньовіччя. 

3    Поміщицька мануфактура – 18 ст. – перша половина 19 ст. 

4    Машинне виробництво засноване на ручній праці – кінець 19 – 20 ст. 

5 Кооперативні промислові артілі – 20 – 50 р. р. 

6 Державні фабрики і комбінати художніх виробів – з 60 –х років до цього 

часу. 

 

 

       ГОЛОВНІ ОСЕРЕДКИ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ І РЕМЕСЕЛ 

 

- Опішня  - головний центр гончарства на Полтавщині; 

- Решетилівка – килимарство – Полтавщина; 

- Дігтярі – килимарство, рушники, плахтові тканини – Чернігівщина; 

- Петриківка – розпис – Дніпропетровщина;  

- Кролевець – рушники – Сумщина;  

- Бубнівка – гончарство, Клембівка – вишивка – Вінниччина; 

- Косів – килими, вироби з дерева, шкіри, кераміка – Гуцульщина; 

- Вижниця – вироби з дерева – Вінниччина; 

- Яворів – вироби з дерева, Глиняни – килимарство – Львівщина. 

-  

 

ЦЕНТРИ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ ВИРОБНИЦТВА ТКАНИНИ 

 

 

- Кролевець – ця фабрика спеціалізується на виробленні тканини для 

оздоблення житла та одягу. Це передусім декоративні рушники, серветки 

і покривала, килимки, порт’єри, серветки, а також тканини для жіночих 

суконь, спідниць, фартушків тощо. Особливо популярні кролевецькі 

рушники з зображенням «дерева життя», квітів, птахів та фігурами 

людей. 

- Дігтяри - ця фабрика наслідує традиції уславленого чернігівського ткання 

плахтових тканин для поясного жіночого вбрання. Основними мотивами 

таких тканин є ромб і розети. 

 

 

- Львів – Львівський художньо – виробничий комбінат виготовляє тканини 

одягового і інтер’єрного призначення – верет, серветки, доріжки, тканини 



для святкового і ритуального одягу, строїв для фольклорних колективів, 

тощо. 

- Косів , Коломия -  Тут тчуть ліжники, верети, крайки, тканини для 

святкового і сценічного вбрання. Основні мотиви – ромби, клинці, розети. 

У кольоровій гамі гуцульських тканин переважають насичені теплі барви 

( червона, оранжева, жовта) і підпорядковані їм чорна , зелена.  

Крім названих центрів ткацтва слід назвати такі як Решетилівка , 

Богуслав, Глиняни та інші на яких трудяться багато талановитих 

професійних майстрів своєї справи. 

Серед них Лауреати Державної премії ім.. Шевченка Василащук, 

Нечипоренко з Богуслава, заслужений діяч мистецтв Марта Токар зі 

Львова і велика армія майстрів народної творчості України з різних 

центрів.  

 

     Аналіз сучасного стану художніх промислів свідчить, що традиції 

ткання краще засвоюються при надомній формі праці, яка базується на 

спадковості родинного досвіду. Виробництво тканини на підприємствах 

художніх промислів супроводжується підвищенням продуктивності праці 

за рахунок механізації, стандартизації та звуженням асортименту 

продукції. Це призводить до таких негативних явищ, як уніфікація, 

спрощення композицій, збіднення колориту, зниження художньої якості 

виробів, За таких умов роль найдосвідченіших народних майстрів 

уподібнюється рівневі ткачів – виконавців чужих зразків, позбавлених 

права на імпровізацію.   

                  

                                         Петриківський розпис 
                    

                   Петриківський розпис зародився у селі Петриківка  

        Дніпропетровської області завдяки Тетяні Паті (1884-1976). 
        Т. Пата ще в часи імперіалістичної війни почала робити  

         паперові «мальовки» для розпису скринь, які виробляв її  

         батько. Сьогодні в Петриківці працює понад 100 художників , 
         які розписують різні вироби з дерева, кераміки, скла, пластмаси  

         на фабриці художніх виробів. 

   Найвідоміша картина Т. Пати називається «Павичі».  
композиція петриківського розпису складається переважно з 

трьох великих квіток посередині і навколо них розміщуються  

дрібні елементи орнаменту. 
   Учні і послідовники Т. Пати – Федір Панко, Марфа Тимченко, 

Надія Білокінь, Поліна Глущенко та ін. 

 
 

 

                     Майстри народної творчості України 



 
      Родина Шкрібляків – різьбярі з Гуцульщини 

      Олександра Селюнченко – гончарка з Опішні 

      Родина Пошивайлів – гончарі з Опішні 
      Василь Девдюк – різьбяр з Гуцульщини 

      Родина Карпанюків – різьбярі з Гуцульщини 

      Брати Герасименки – гончарі з Бубнівки    
  

 

                                  ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

        

         Історична наука остаточно ще не з»ясувала багато питань щодо походження 

українського народу. Адже щоб людському колективу сформуватися у народ минають 

століття. Насамперед потрібне тривале співіснування на одній території, повинна бути одна 

спільна  мова, традиційна побутова культура. Поняття «народ» за своїм змістом відповідає 

літературному терміну «етнос». Етногенез( від грецького етнос – народ і генезис – 

походження) – тривалий процес утворення і розвитку племені, народу, нації. 

           Вивчення процесів етногенезу повинно спиратися на комплексне використання даних 

багатьох наук: історії, мовознавства, етнографії, антропології, археології. Є різні теорії 

походження українців. Деякі вчені ( зокрема канадський українець археолог Пастернак) 

робить спробу вивести українців від племен первісно – общинного ладу. Тобто з часів 

трипільської культури. Інші вважають що безперервного розвитку народів від первісних 

часів не може бути. На думку деяких дослідників українці вийшли з семи слов»янських 

племен, які згадуються в «Повісті временних літ».Академік М.Грушевський історію 

українського народу починав від 4 ст. ототожнюючи племена антів з українцями. А прямими  

нащадками українців, на його думку, було найдавніше поселення на території сучасної 

України починаючи з неолітичних часів. М. Грушевський рішуче відкидає твердження 

деяких учених, що український народ, його історія починається з 14 – 15 ст. А до того часу 

існувала якась загальноруська народність. Вчений вважав що кожен народ має свою історію. 

Українці ведуть свій початок від антського союзу племен: у добу Київської Русі стають 

українською народністю. Дослідник запевняє, що давньоруські пам’ятки писані вже 

українською мовою. Ці та багато інших доводів і фактів є беззаперечною відповіддю 

російським історикам , які твердять про колиску трьох братніх народів(українців, росіян і 

білорусів) а також основного спадкоємця Київської Русі – російського народу. 

           Територію України заселяли різні племена: кіммерійці, скіфи, сармати, словяни, готи, 

гуни та ін., які за твердженням багатьох вчених, брали участь у етногенезі українців. Але при 

всіх міграціях і асиміляціях, основа етносу залишалась, зберігала історичну пам'ять, 

вірування, етнографічні особливості – інакше ми б не були тими, ким є нині. Археолог 

Хвойка, який відкрив Трипільську культуру, дослідник Віктор Петров, історик Михайло 

Чмихав та ін. відстоюють теорію автохтонності українців. Тобто вважають, що український 

народ має спадкоємний зв'язок з найдавнішими мешканцями своєї землі, незважаючи на різні 

міграції, злиття чи змішування племен.        

          Процес дослідження триває. 

 

                                   ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 

                                         В УМОВАХ ОКУПАЦІЇ 
Формування українського народу відбувалось на всій його території, незважаючи на 

соціально – політичні бар’єри і політику іноземних держав, спрямовану на гальмування 

цього процесу. Особливо важливу роль в цьому процесі відіграла Запорозька Січ. У той час 

Україна мала свою, хоч коротку, але державність. Уся етнічна територія і український етнос 

був залучений до усвідомлення боротьби за незалежність Української козацької держави. 



Саме в цьому змаганні стався як емоційний, так і політичний стрес, що спонукав до 

поглиблення етнічного українського самоусвідомлення. Тобто появилися два суттєві 

чинники, характерні для сучасної нації: національна свідомість і національна ідея.  

     16 – 17 ст. в історії України позначені як період  численних національно – визвольних 

повстань, глибинних і масштабних поступів культури, освіти, малярства, літератури, 

філософії. Український етнос був охоплений високістю духу Відродження. Було створено 

Київо – Могилянську академію, яка відіграла неоціненну роль у вихованні національно 

інтелектуальної еліти як рушія розвитку нації. Розпочалося вивчення своєї історії, 

дослідження генетичних витоків українців, було започатковане писемне фіксування народно 

– традиційної культури, фольклору, з’явилися нові літературні і мистецькі твори. І це 

незважаючи на катастрофічні наслідки «визвольної війни» (198 – 1654) у результаті якої 

український народ на довгі століття опинився в колоніальній залежності від Росії, Польщі, 

Австро – Угорщини. Новий перерозподіл етнічний  земель України окупаційними державами 

, який стався з розподілом Польщі у 1772 році не зміг зденаціоналізувати нашу перспективу. 

Навпаки, український народ самоусвідомив себе як одне ціле на всій території .Унормування 

української літературної мови завдяки геніальній творчості Івана Котляревського, і Тараса 

Шевченка, відмову від незрозумілої народу церковно – слов’янської слід розглядати як 

невпинність процесу національного творення. Одночасно відбулася проба державо – творчих 

сил. Спалахнуло національно – визвольне повстання проти польської окупації, відоме в 

історії як Гайдамаччина. Однак ще слабкою виявилась національна еліта. Державницькі 

прагнення були зреалізовані на початку ХХ ст. Проголошення УНР засвідчило існування 

української нації як етнополітичного явища. Разом з тим відсутність  національної програми 

державного будівництва і головне єдності дозволили більшовицькій Росії у 20 – х роках ХХ 

ст. підкорити Україну і довгих 70 років знищувати національні історичні набутки. Нація 

чинила опір, демонструючи волю, самосвідомість, державницькі прагнення.  І лише ціною 

зусиль кращих своїх синів 24 серпня 1991 р. Україна була проголошена суверенною 

державою. 

      Це найсуттєвіший фактор, якого довгі століття бракувало українській нації для 

повноправного і вільного життя. Але, нажаль, сьогодні Україна у великій небезпеці через 

внутрішні (корупція) і зовнішні (агресія Росії) чинники. Щоб перебороти це нам необхідно 

об’єднатися і не бути байдужим до всього що діється навколо нас, а це значить навчитись 

мирним способом контролювати владу відстоюючи своє право на гідне життя у вільній 

незалежній країні, а агресору доти достойну відсіч.         

 

  

                                         Одяг український 

Одяг народу тісно пов'язаний з його історією. Одяг не тільки захищав 

людину від холоду, спеки, негоди, але й свідчив про становище людини в 

суспільстві, приналежність його до тої чи іншої нації чи етнографічної групи, 

виконував обрядову і оберегову функції 

На території України розрізняють певні відмінності українського 

національного вбрання, яке формувалося з часів Київської Русі під впливом 

певних факторів.  

               Фактори формування одягу: 

- природні умови; 

- культурна спадщина попередніх поколінь; 

- культурні взаємини з іншими народами; 

- мистецькі здобутки; 

- розвиток техніки, технології виробництва;  

-  спосіб життя народу; 

- релігія; 

- суспільна мораль. 



                 Функції одягу: 

практична, захисна, обрядова, оберегова, 

 знакова, соціальна, національна. 

                     Класифікація традиційного одягу: 

- натільний одяг; 

- поясний та нагрудний одяг; 

- верхній одяг із тканини; 

- верхній одяг із хутра; 

- головні убори; 

- взуття; 

- пояси; 

- прикраси. 

Основні елементи українського народного одягу походять з часів 

Київської Русі. Це: полотняні сорочки довгі, вузькі штани(порти, гачі) 

для чоловіків, поясного жіночого одягу з однієї чи двох пілок, свити 

сукняні і полотняні, кожухи; личаки або постоли; чепець намітка у 

жінок, начільні стрічки з тканини чи шкіри для дівчат, тощо.     

                                Вбрання козаків 

            За своїм соціальним станом українське козацтво 16 – 18 ст. не було 

однорідним. Тому й одяг був різноманітним і свідчив про станову 

приналежність козака. Одяг рядового козацтва – скромний, нагадував 

селянський. Але вдалі військові походи на турків, татар давали змогу козакам 

одягатись у дорогі трофейні речі – шуби, жупани з оксамиту, каптани з 

прорізаними рукавами, бурки (киреї), шаровари, шовкові сорочки, шапки – 

шлики, чоботи. Тому парадний одяг у козаків був розкішний, особливо у 

старшини. 

 

У 19 – 20 ст. на всіх теренах України зберігається традиційне вбрання, 

сформоване в ансамблевий комплекс, - стрій. Цей стрій складається з 

натільного, поясного, плечового, верхнього одягу доповненого прикрасами, 

головним убором, взуттям, тощо. Розрізняється убрання буденне, святкове, 

обрядове.  

   Та попри всі спільні риси в окремих місцевостях помітні свої характерні 

особливості строю, що вирізняють його серед інших. 

                            Наддніпрянщина                                            

Сорочка вишита білими нитками, свита біла або коричнева, плахта у жінок, 

запаска, керсетка довга з фабричного полотна – червона, синя, або зелена, 

юбка(куртка), кожух, очіпок парчовий, хустка, або намітка, прикраси з коралів, 

дукачів. 

                                  Гуцульщина 

Широке застосування виробів зі шкіри, кольорового сукна, металевих 

прикрас. Чоловічий стрій включав вишиту сорочку поверх штанів, яку 

підперезували шкіряним поясом (чересом),зимові сукняні червоні штани(гачі, 

холоші),влітку – полотняні штани(покренці),які заправляли в у високі плетені з 

вовни шкарпетки(капчурі).  

Гуцулки носили барвисто вишиті сорочки, запаски або обгортки виткані з 

вовняних або з металевих ниток і дуже любили різноманітні прикраси: 



перстені, браслети, намиста, згарди, тощо. Верхнім одягом для чоловіків і 

жінок були кептарики і сердаки. Взуття – постоли. 

                                  Бойківщина 

  Порівняно з гуцульським стрій бойків виглядав сромніше. Сорочку довгу 

носили поверх штанів і прикрашали її червоною стрічкою або металевою 

запонкою – шпонькою з дзеркальцем. Розріз робили на спині. Спереду 

декорували дрібними складочками – брижами. Чоловіки носили полотняні 

вузькі штани – гачі оздоблені кольоровим шнуром. Безрукавки з темно – сірого 

або брунатного сукна оздоблювали петлицями на грудях. Верхній одяг – темно 

– сірі або коричневі «сіраки» оздоблені кольоровим шнуром. 

Жіночі сорочки декорували навколо шиї складочками – брижами. Спідниці – 

полотняні прикрашені внизу вишивкою і мережкою, а поверх  - чіпляли фартух 

або запаску. Жіночі очіпки –відзначалися своєрідністю – з ажурним верхом і 

двома стрічками, опущеними на спину. Різноманітні прикраси – «силянки», « 

драбинки», «ковтки».     

 


