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Проілюструвати застосування вишивки та 
основні композиційні мотиви, символи та 
кольори, що використовуються при вишиванні. 



•оздоблення одежі та 

тканин для обладнання 

й прикрашення житла і 

церков 

•у давнину також 

вишивка в одязі мала 

охоронне, оберегове 

значення 



Уставка -

домінуючий 

акцент не 

тільки 

вишивки 

рукавів, а й 

усієї 

сорочки 





Рушники відігравали важливу роль в 

сімейному та суспільному житті, вони були 

необхідним атрибутом під час урочистих 

подій, зустрічей почесних гостей, 

закладання нових житлових та громадських 

будівель, відзначення народження дитини, 

сватання, весілля, похоронних обрядів.  

 





У вишиваному рушнику обов'язково повинен бути хрест, 
який вишивають окремо або вносять у композицію.  

Хрест є оберегом для самого виробу.  



Калина - дерево нашого 

українського роду. Колись, у сиву 

давнину, вона пов'язувалася з 

народженням Всесвіту, 

вогненної трійці: Сонця, Місяця 

і Зірки. Тому і назву свою має від 

давньої назви Сонця - "Коло". А 

оскільки ягоди калини червоні, 

то й стали вони символом крові 

та невмирущого роду.  



Символіка винограду розкриває нам 

радість і красу створення сім'ї.  

Сад-виноград - це життєва нива, 

на який чоловік є сіячем, а жінка 

має обов'язок ростити й 

плекати дерево їхнього роду. 



Дерево життя – знамено трьох 

основ світу. Яв – світ видимий, 

дійсний. Стовбур – земне існування 

людей у просторі з Сонцем. Нав – 

світ невидимий, потойбічний, 

коріння Дерева життя. Прав – 

світ законів, освячених звичаями 

та досвідом. В кроні Дерева 

життя живуть боги. Світове 

дерево уособлює єдність усього 

світу.  



Голубів парами, звернених до 

деревця калини або винограду, 

павичів та півнів звернених до 

зображення «Берегині» або 

«Лади» як культ матері. Жар-

птицю, орлів по одному на 

галузці калини — як культ краси і 

сили.  

 

  



 Червоний - життєдайна енергія сонця, кохання, 
радість землі.  

 Чорний – магія життєвої сили рідної землі. 

 Білий - світло і високодуховність. 

 Синій – холод і воду (є дуже часто антиподом 
червоному). 

 Жовтий – свобода і щастя.  

 Зелений - ріст і розвиток, прагнення життя і 
молоду, дужу силу.  

 Коричневий - засіяна рілля, 

 Сірий – рівновага та здійснення бажань. 



 За допомогою вишивки декорували одежу та домівку 

 Структура, компоненти  та кольори вишивки мають 

семантичне значення 

 Завдяки цьому вишивка служила як оберег та 

“класифікатор” виробів 
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