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З давнини в Україні, а зокрема на Тернопільщині були 

поширені різні ремесла. Народні ремесла розвиваються 

самостійно. Вони приваблюють своєю дивовижною простотою. 

І мудрістю використання матеріалів які часто можна зустріти 

поруч з нами. Це глина, камінь, дерево, солома, суха трава, та 

інше. 

В даному буклеті викладено короткі історичні відомості про 

деякі види народних ремесел, зокрема: вишивка, витинанка, 

гончарство, плетіння, писанкарство, виготовлення народної 

іграшки, бісероплетіння. 

Дане видання має за мету ознайомити бібліотекарів та їх 

користувачів з ремеслами якими займалися і продовжують 

займатися люди 
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Народні ремесла 

Вишивка 

Надзвичайно поширена на Тернопіллі – вишивка. Нею прикрашали одяг, 

фіранки, скатертини тощо. Вишивка Тернопільської області характеризується 

насиченим, темним, аж до чорного, колоритом. Виконані вовною, густі, без 

пробілів, орнаменти суцільно вкривають рукави жіночих сорочок, гаптовані 

„поверхневим швом”. Із початку ХХ ст. поширилася хрестикова техніка, квіткові 

орнаменти; сама ж вишивка стала яскравіших кольорів. На Східному Поділлі для 

надання сорочкам особливо святкового вигляду використовувались суцільні маси 

орнаменту, що вкривають усе тло рукава, розцвічуючи срібними й золотими 

нитками. Легкості сорочкам надає змережування окремих частин „павучками”. 

Якщо раніше в вишиванках панували чорний та червоний кольори, то вже на 

початку ХХ ст. з’являються поліхромні хрестикові вишивки з квітковими 

мотивами. Особливо багаті вишивки у селах Борщівського, Заліщицького, 

Чортківського районів, де збереглась техніка рельєфної вишивки, або вишивки 

„Кучерями”, в якій застосовуються вовняні нитки домашньої роботи, здебільшого 

чорного кольору. Традиційні форми орнаментики, композиції і колористики 

постійно збагачуються й розвиваються, запозичуючи елементи від споріднених 

видів народного мистецтва. Багато орнаментальних мотивів, характерних для 

вишивок Тернопільщини, часто зустрічаються і в килимах, що свідчить про 

взаємопроникнення орнаментики цих близьких видів народного мистецтва. 

Особливо це помітно в орнаментиці Збаразьких зірчастих килимів і вишивок 

зірками („звіздами”) цього ж району. 

У народній вишивці Тернопілля, як і в інших видах народного мистецтва, 

воєдино зливаються і природний талант, і виконавська майстерність. Для кожної 

вишивальниці характерним було бажання внести особистий світ бачення барв, 

створити орнамент кращий за попередній. Так в народі відбиралось і 

викристалізовувалось найкраще, а випадкове й недосконале не знаходило 

розповсюдження. Завдяки цій особливості розвитку орнаментики, вишивка 

Тернопільщини зберегла чарівну гармонію змісту й форми, колориту й композиції 

орнаменту, яка і сьогодні захоплює нас в будь-якому прояві. 



Вишивка широко застосовується і саме зараз вона набуває свого розквіту. 

Значною мірою цьому сприяють широкі матеріальні спроможності й вищі 

естетичні запити. Декоративні рушники, серветки, жіночі блузки та чоловічі 

сорочки й краватки, виконані майстринями Тернопільщини, користуються 

попитом не тільки місцевого населення, але й численних гостей нашої області, 

туристів з різних куточків України та з-за кордону. 

Вишивка на Тернопільщині широко використовується і в оздобленні 

декоративних виробів (рушників, скатертин, серветок тощо). У кожній сільській 

сім'ї є по декілька пар вишиваних декоративних рушників. Прикрашають ними 

житлові інтер'єри і в містах. 

У Кременецькому, Шумському та Лановецьму районах рушники дещо відмінні 

від рушників інших районів області. Вишивають їх не геометричним орнаментом, 

а стилізованими рослинними мотивами, близькими до декоративного розпису. У 

південно-західних районах Тернопільщини більшого поширення набули рушники 

з геометричним орнаментом, який вишивається по обидві сторони від кінців 

широкими смугами. Кінці рушника мережать і пров'язують тороками з основи 

полотна, на якому вишивають, або з білих катушкових ниток. 

Поряд з великою кількістю орнаментів вишивки на Тернопільщині поширені 

різноманітні техніки вишивання. В сучасній вишивці найчастіше зустрічаються 

техніки: хрестика, гаптування та низинки. Відійшли в архаїку техніки кручення, 

настилання та пів-хрестик. Роботи в цих техніках можна побачити лише в музеях 

Львова та Тернополя. Техніка низинки виконується тільки в орнаментах 

геометричного характеру, тому вона найбільш поширена у південно-західних 

районах Тернопільщини. У північних районах розповсюджене гаптування та 

хрестик. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Витинанка 

Витинанка як вид народного декоративно-вжиткового мистецтва своїм 

горінням сягає в сиву давнину. Ще у V ст. до н. е. кочові народи прикрашали свій 

побут візерунками зі шкіри, хутра, повсті. Прототипом українських витинанок 

вважають невеликі шматочки білого паперу з ажурно витятими краями, так звані 

кустодії, що служили підкладкою і оздобою для канцелярських печаток у середині 

XVI ст. Витяті кустодії на документах виходять із вжитку в другій половині XIX 

ст. А в середині цього століття в українських селах з'являються народні паперові 

прикраси, котрі призначались для оздоблення інтер’єру сільської хати: мережками 

з паперу люди прикрашали горщики для квітів, сволоки та віконні наличники в 

хатах, рамочки для портретів, картин. У розвитку паперових витинанок певну 

роль відіграли настінні розписи. На Поділлі паперовий декор співіснував із 

мальованим, інколи доповнюючи його. Мотиви орнаменту і способи 

розташування їх у витинанках аналогічні стінним розписам. Селяни віддавали 

перевагу витинанкам тому, що виготовляти їх легше і швидше ніж розписи, 

простіше змінити при наступній побілці хати. Виготовляли витинанки навесні 

перед святами, коли селяни білили і прикрашали житло. Подекуди міняли 

витинанки й перед Новим роком. На стіну їх наклеювали молоком, аби легко 

зняти при наступній побілці. 

Найдавніші українські витинанки, що дійшли до нас, походять з Прикарпаття і 

Західного Поділля. Збереженню їх сприяли етнографічні виставки, які в кінці XIX 

— на початку XX ст. були дуже популярними. Це, зокрема виставки у Тернополі 

(1887 р.), у Львові (1894 р.). Після них музейні збірки поповнились витинанками. 

Велика колекція мереживних паперових прикрас початку XX ст. з Бучацького 

повіту потрапила по Львівського музею українського мистецтва. Популярними 

були мереживні віконні фіранки, декоративні рушники. Як вишивка і розпис, вони 

стали невід’ємною частиною оздоблення художньо-поліграфічної продукції, 

театральних декорацій. Не втратили вони й ужиткового характеру. В нашій 

області витинанкою займались здебільшого переселенці з Польщі. 

На початку XX ст. вивчали техніку виготовлення витинанок в початкових і 

середніх школах та гуртках. Витинали «фіранки», «рушники», «рамочки», 



«серветки». Вони відзначалися досконалою технікою, високою орнаментальною 

культурою, глибокою традиційністю мотивів та гармонійним колоритом. Народні 

майстри творили витинанки на засадах ритму, симетрії та мережива. 

Витинанки діляться на три великі групи — одинарні, складні та комбіновані. 

Раніше їх розвішували тільки на стінах сільської хати, а згодом вони були і над 

вікнами, і над дверима, і над портретами. 

Витинанки мають широкі перспективи розвитку і практичного застосовування. 

Вони можуть служити побутовими прикрасами житла та громадських приміщень, 

декором для книг та журналів, плакатів, газет і поштових листівок, 

використовуватися в творчій художній діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Народна іграшка на Тернопільщині 

Народна іграшка на Тернопільщині - вид декоративно-ужиткового мистецтва 

краю. Пов'язана зі святково-обрядною діяльністю людей. Відомі 4 різновиди 

народної іграшки - глиняна, ганчір'яна, дерев'яна, солом'яна чи рогозяна. На 

території Тернопільщини народна іграшка започаткована в часи трипільської 

культури. Глиняні жіночі фігурки прикрашали візерунками, обліплювали зерном і 

кидали у вогонь; після виконання цього магічного обряду, що мав би гарантувати 

багатий урожай злаків, ці фігурки віддавали для забави дітям. На околиці с. 

Більчє-Золотє Борщівського р-ну знайдені глиняні фігурки (неоліт) висотою 6,5-

23,5 см. Традиція виготовлення твариноподібних іграшок також дуже давня, 

пов'язана зі скотарством. При розкопках трипільських поселень знайдені 

скульптурні зображення бика, барана, свині, тощо.  

У 1920-і роки на регіональних етнографічних виставках у Тернополі 

експонували ганчір'яні ляльки. У давнину їх виготовляли для ритуально-

обрядових дійств: на Колодія і Масницю — спалювали, на Купайла (Купала) - 

топили у воді. Крім того, ворожки виготовляли фігурки в шлюбному вбранні для 

приворожіння наречених тощо, а ледь не у кожній сім'ї була ганчір’яна лялька, 

яку батьки зробили для дитини. 

Нині народні іграшки майже цілком витіснені фабричними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Писанкарство 

Різновиди декорованих яєчок: писанка, крашанка (галунка), крапанка, 

дряпанка (шкрябанка), мальованка, інкрустованка, травленка. Крашанка — яйце 

без узорів занурюють лише в одну, переважно червону фарбу (галунь). Крапанка 

— розтопленим воском ставлять крапки на шкаралупі, потім яйце купають у 

темній фарбі. Дряпанка — після того, як яйце пофарбували у темний колір, на 

поверхні голкою продряпують (шкрябають) узор. Мальованка — яйце 

розмальовують не воском, а фарбою. Так само розмальовують дерев'яне яйце: 

наносять будь-яку темну фарбу, двічі лакують, потім різнокольоровою емаллю 

наносять узор і ще раз лакують. Іноді поверхню яєць прикрашають листочками, 

зерном злаків, насінням квітів, бісером, стеклярусом, лелітками способом 

аплікації та інкрустації. У цій техніці працюють тернополяни В. Жовнич і А. 

Колтунюк. На Тернопільщині простежують три школи писанкарства: 

західноподільську, лемківську, гуцульську. 

Для подільських писанок характерні орнаменти: «солярні знаки», 

«безконечник», «трикутники», «ромбики», «завитки», «решітки», мотиви, 

ідентичні з вишивкою («менандр», «павучки», «метелики», «кучері», «баранячі 

роги», «берегиня», «крутороги»), гончарством («спіраль», «сонечко», «хвилі»). 

Основні фони писанок — чорний та червоний.  

Основний елемент лемківських писанок — «пелюсточка»; як білий фрагмент 

вона є в композиціях «зірочок», «сонечок», «квіточок», «колосочків» на 

цегляному, червоному, зеленому, жовт і синьому тлі.  

Гуцульській школі писанок властивий дрібний графічно чіткий геометричний 

рисунок із деталями рослинного і тваринного світу Карпат — «безконечна», 

«крапката», «жовтоклинчики», «дрібненька», «коники», «воронячі лапки», 

«білокрильці», «смерічка», «хвильки», «космацька» та інші.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Плетіння 

Плетінням із лози, соломи й рогози займаються Г. Вівчар (с. Пишківці 

Бучацького району; оригінальні сумочки та кошички з рогози), Ф. Данилюк (с. 

Підлісці Кременецького району; ажурною хрестиковою технікою на твердій 

ребристій основі плів кошики, стільці, крісла, столи, шафи, дивани, абажури, 

дитячі колиски; знання передав учневі Б. Чернюку з м. Кременець), І. Іштван (с. 

Нова Гута Монастириського району), В. Казновецький (с. Млинівці 

Кременецького району), Я. Ремінецький (м. Тернопіль; об'ємні зображення, 

своєрідні скульптури з рогози) та інші. Майстри експонували вироби на обласних 

та всеукраїнських святах народної творчості у містах Тернопіль, Київ, Полтава, 

Хмельницький, Львів, Кам'янець-Подільський. Плетіння з соломи було відоме 

задовго до виникнення ткацького і гончарського ремесла. 

І. Іштван виготовляє зі соломи капелюхи, взуття, килимки, мати, кошики, 

посуд, брилі для колективів художньої самодіяльності та професіоналів 

хореографічного і драматичного мистецтва; нині цю традицію продовжує І. 

Пришляк (с. Підлісне Бережанського району), від 1987 — учасник обласних 

виставок народної творчості. Хлібниці, цукерниці, шкатулки, підноси, обручі 

виготовляють М. Буряк (с. Цебрів Зборівського району), Р. Безкоровайний і О. 

Бажанов (обидва — м. Тернопіль) та ін., які комбінують різні форми виробів із 

прямих плетінок, «зубаток», «ялинок», «косичок», витого плетіння. 

Плетіння з рогози поширене у селах Хотовиця та Млинівці Кременецького 

району. Серед активних учасників виставок — В. Казновецький, С. Стецюк, М. 

Тивонюк, Д. Болтак та ін., котрі пле-туть кошики, коберці, рогізки (килимки-

заліжники і килимки на підлогу), тапочки, сап'янці та ін. речі хатнього вжитку, 

використовують види плетіння: «мотузочок», «ажурне», «просте», «в шахматку», 

«в шашку», «паркетик». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Бісероплетіння 

Мистецтво виготовлення прикрас із бісеру, як і вишивка та інше жіноче 

рукоділля, прийшло до нас із глибини історії. З покоління у «покоління 

передавалась техніка виготовлення оздоб, узорів та народних орнаментів. Завдяки 

своїй різноманітності, барвистості, самобутнім народним мотивам, витонченості 

селянські бісерні прикраси здобули визнання не тільки на батьківщині, а й за її 

межами. Вироби сільських майстринь, створені понад 100 років тому, і сьогодні 

чарують своєю красою, вражають оригінальністю форм та кольорових поєднань: 

чудово пасують до сучасного одягу. 

Батьківщина бісеру — Стародавній Єгипет, де з непрозорого скла виготовляли 

штучні перлини, які арабською мовою називались «бусра», звідки й пішла його 

назва. Там він був прикрасою і предметом торгівлі. 

На території нашої держави бісер був відомий ще за часів Київської Русі, про 

що свідчать археологічні дані та письмові джерела. Наші предки знали скляне 

намисто й бісер не тільки завдяки торговим зв'язкам з країнами Близького сходу 

га Візантією. Численні вироби й прикраси із скла, знайдені у VIII—XII ст., 

свідчать про широкий розвиток склоробної справи. 

Прикрасами з бісеру в Україні оздоблювали головні убори, вплітали в коси, 

носили їх на грудях, шиї, руках. Носили прикраси по-різному: в одних селах 

тільки жінки, в інших — і молодиці, і дівчата; ними прикрашали чоловічі 

капелюхи, дівочі весільні головні убори. 

Найпоширеніші були шийні та нагрудні жіночі прикраси у вигляді вузеньких 

смужок, плескатих ланцюжків та заокруглених ажурних комірців. 

Найбільш поширена назва виробу з бісеру «ґердан» — плетений шнурок чи 

тасьма, а також прикраса у вигляді плескатого ланцюжка або ажурного комірця з 

різнокольорового бісеру, яким жінки прикрашали шию або голову, а чоловіки — 

капелюхи. 

Отже, ґердан — нагрудна прикраса у вигляді петлі з суцільної або ажурної 

смужки різної ширини, яка одягається через голову на шию; з'єднані спереду 

медальйоном кінці прикрашають груди. 



Комірець — шийна прикраса у вигляді заокругленої ажурної, мов мереживо, 

сітки різної ширини, рівної зверху і прикра-шеної знизу зубцями або підвісками 

— висульками, які мають свої' місцеві назви: «цомплики», «кута-сики», 

«бомблики» тощо. Застібкою правлять зав'язки, сплетені з кінців ниток основи, 

ґудзики, гачки та гаплики. Комірці називають «ґердан», «решітка», «лапки», 

«зубок» тощо. Ширина і довжина комірців буває різною. 

Силянка — рівна суцільна чи ажурна смужка. Плели її з різнобарвного бісеру 

на волосяній або нитяній основі, завширшки від 5 мм до 4 см, геометричним 

орнаментом. Коротка силянка, яка щільно прилягає до шиї, а ззаду зав'язується 

або застібається на ґудзик чи гачок, належить до шийних прикрас Щоб силянка 

краще зберігалась, її нашивали на смужку. 

«Ткання» — виготовлення виробів на верстаті з нитяною основою, де роль 

човника виконує голка з ниткою з нанизаними на неї бісеринками. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Гончарство 

Гончарство одне з найстаріших ремесел людини. Зародилось гончарство ще в 

кам’яному віці. Можна твердити що ще до оволодіння людини вогнем вона 

почала формувати з глини предмети потрібні для вжитку.  

Під палючим сонцем ці предмети набирали певну міцність і мали певну 

цінність. Такими предметами могли бути ємкості для пожитків та амулети. А вже 

з освоєнням людиною вогню на великій кількості стоянок вчені виявили сліди 

гончарного посуду та подобу людської фігурки. 

На території України сліди гончарства археологи датують 7-6 тисячоліття до 

н.е.  

Трипільська культура V-III тисячоліття до н.е., що охоплює лісостепову 

територію України від Дніпра до Карпат дуже багата на гончарні вироби ручної 

роботи без застосування гончарного круга. Гончарні вироби трипільців були 

витворами мистецтва. Кераміка тут орнаментована з проявом філософії 

спостереження навколишнього середовища, природних стихій (можливо містики). 

Трипільці розмальовували поверхні, але і робили рельєфний рисунок. При розписі 

вживали білий колір по сірому, чорний, червоний та коричневий. 

З використанням гончарного круга гончарство стає потаємничим промислом, 

уже накопичуються кращі навики і уміння, створюються родові таємниці. Твори 

гончарів мають прикладне та художнє примінення. Посуд в інтер’єрі приміщення 

та сервіровці столу відіграє важливу роль. 

Українська кераміка, незважаючи на довголітнє розчленування народу різними 

окупантами, має характерну спільну всім школам національну самобутність. 

Характерну для центральних областей Слобожанщини, західних областей та 

Буковини і Закарпаття. 

Основні риси гончарного ремесла зародившись в добу кам’яного віку з 

невеликими змінами пройшли через добу бронзи, заліза, парового двигуна і 

сміливо входить у вік розщеплення атома, зберігши свою самобутність, вміло 

використовуючи досягнення доби в допоміжних процесах виробництва, 

зберігаючи своєрідність. 



   В асортимент гончарних виробів входить теракот – виріб не покритий поливою. 

Вироби з підполивним розписом та вироби з поноливною розпису. Глазурі 

готують прозорі і глухі (не прозорі). Сюжети розпису, в основному, 

орнаментальні (рослинний та геометричний), але часто зустрічаються 

спеціалізовані композиції в теплих червоних, коричневих, жовтих та зелених 

тонах.  

В другій чверті ХІХ століття на основі широкого вживання контурного та 

багатокольорового розпису формуються нові стилістичні принципи оздоблення 

народної кераміки Гуцульщини. Дальший розвиток цієї техніки привів до появи в 

другій половині ХІХ століття регіональних шкіл гончарства відомих в наш час, як 

“косівська”, “покутська”, “гуцульська”. Ці назви відносяться скоріше до типу 

декорування виробів, ніж до місця їх виготовлення.  

Для всіх ентографічних районів України, так як в цілому для гончарного 

промислу основними видами є: столовий посуд-миски, тарілки; посуд для варіння 

– горщики, ринки; посуд продуктовий – катки та великі горщики (як ємкості для 

зберігання крупи і т.п.).  

Такі вироби вироблялись в Кутах, на Косівщині і на Коломийщині. Але крім 

них тут вироблялись: “кулешники” – для кулеші, “варильники” – для голубців, 

“варінчи” – для варіння різних страв, “водопійча” – глек для води, “гладунці”, 

“гладушники” – для молока, “макотрики” – для тертя маку, “макутри” – для 

печені, куті, вареників та малі “макутри” (того ж призначення), різні “батьки”, 

“діжиці” (як ємкості для меду, бринзи, маринування, соління грибів, 

зброджжування афин (чорниць) та ін.).  

Починаючи з ХХ століття в побут гуцулів широко входять предмети чисто 

декоративного та ритуального призначення – тарілки, глеки, “плесканки” (по 

формі грудки сиру), “колачі”, підсвічники, “каганці”, “поставники”, “жаровні”, 

“кадильниці” і ін. Особливий світ являє дитяча забавка, “півники”, “курочки”, 

“дудочки”, “свинки”, “коники”, “зайчики”, “хлопчики”, “панки” та інше розмаїття 

в формах та оздобленнях.  

Вдале природне поєднання контурного рисунку і кольорового розпису 

зображень є технічною рисою декоративних рішень знаменитої гуцульської 



кераміки сучасності. Техніка контурного рисунку дала можливість народним 

майстрам прикрасити свої вироби геометричним та рослинним орнаментом.  

Як головний жанр на фоні геометричного та рослинного орнаменту в 

гуцульську кераміку увійшли фігурні сюжети, сцени, що виділило її 

неповторність і самобутність. Тут кераміка випередила всі види образотворчого 

мистецтва. Керамічний живопис розкриває побут, світогляд відношення до 

навколишнього середовища, влади, сил природи, таких понять як воля, любов, 

музика, спів мешканців Карпат і їх відношення до свого оточення.  

Рослини, тварини, риби, птахи (реальні та фантастичні), сцени землеробства, 

різні ремесла від старих до найновіших, відпочинок, гуляння, музика й танці, 

прояви любові і ненависті, поліція, армія, пошта з великою видушкою і фантазією 

передані на днищах мисок, стінках посуду, а особливо на це багаті кахлі.  

Велике пожвавлення в розвитку гончарства відзначається в другій половині 

ХІХ століття на Бойківщині. На Дрогобиччині, Старій Солі, Самборі і в ряді 

других гончарних центрах появляється велика кількість оригінальної посуди: 

“бритванки” – миски (ринки) для топлення сала, піджарювання і тушіння м’яса, 

“куришлі” та “коршелики” – для зберігання і подавання напитків, “лоханки” – для 

кислого молока, “близнюки” – зпарені, зтроєні одинакові, або різновеликі 

горщики для винесення в обідів косарам, чи іншим робітниками в поле чи на 

город та багато іншої різної посуди.  

Вони оздоблювались не складним геометричним орнаментом коричневого 

посуду, світло-зеленого та білого кольору і покривались повністю або частково 

червоно-коричневою і жарко-зеленою поливами. Поширеним способом 

декорування гончарних виробів було нанесення крапок і ліній по всій поверхні 

виробу без організації їх в якій-небудь орнамент.  

Кераміка цих центрів розписувалась білим рослинним, лінійками, зубчатим або 

спіральним орнаментом і покривалась коричневою поливою. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


