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ХУДОЖНІ ТЕХНІКИ ВИШИВКИ ТА ЇХ ВИВЧЕННЯ 

МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

 

В українському суспільстві сьогодні є надзвичайно великий запит на 

історію та народні традиції, зокрема, з’явилася шалена мода на вишиванки. 

Нині ми спостерігаємо переосмислення культурних традицій, коли 

окремий предмет, навіть якщо він давно вийшов з ужитку, стає 

дорогоцінною пам’яткою, духовне значення якої з плином часу зростає [2]. 

З давніх-давен і до сьогодні українці можуть похвалитися більше, 

ніж сотнею технік виконання вишивки. Таке різноманіття свідчить як про 

любов пращурів до краси та їх винахідливість, так і про незамінність 

вишитого одягу на всій території України. Найбільш популярні прийоми: 

вишивка хрестом та гладдю, бігунок, мережка та ін. [3]. 

Вишивка використовується для оздоблення одягу, весільних 

рушників, предметів ужитку: скатертин, фіранок, покривал тощо.  

Найпоширеніші та найбільш шановані давніми українцями кольори – 

червоний та чорний. Вони вважалися магічними [1] 

Червоний свідчив про життєдайну енергію сонця, кохання, радість 

землі. Чорний – в жодному разі не колір смерті чи жалоби, як ми звикли 

вважати, швидше навпаки: пращури наділяли його магією життєвої сили 

рідної землі, він уособлював безліч таємних знаків і закликів до родючого 

ґрунту, що забезпечував урожай і достаток [1]. 

Добре відома надзвичайно багата композиційними рішеннями біла 

вишивка Полтавщини, що підкорила всю Європу. Тут висока майстерність 

втілювалась через досконале поєднання багатьох вишивальних технік – 

лиштва пряма і коса, вирізування, виколювання, «солов’їні вічка»,  

«зерновий вивід», «курячий брід» та безмежне розмаїття ажурних мережок 

[4]. 

Унікальною є техніка полтавської гладі. Стібки настилаємо густо, 

щоб не проглядала тканина, і паралельно горизонтальним ниткам. Стібки 

можуть бути маленькі і великі, тільки через 0,5 см довжини стібка робимо 

пересяги, ще б нитка не відставала від тканини. Голку виколюємо на 

лицевий бік і навскіс покриваємо нею нитку стібка. Пересяги краще 

накладати не на одному рівні, тоді вони будуть майже непомітні [ 5]. 
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Цікавою є техніка білої гладі. Вона отримала свою назву тому, що 

виконується найчастіше білими нитками на тонких тканинах ( маркізеті , 

крепдешині , батисті ) тонкими нитками - муліне , шовк [5]. 

Щоб навчитися вишивці білою гладдю, треба познайомитися з 

деякими самими необходімими прийомами цієї вишивки. Контур візерунка 

вишивається швом «вперед голку» і потім вишивається гладдєвий 

стібками, щільно прилягають один до одного. Візерунок може бути 

вишитий з настилом . Контур також прошивається швом «вперед голку», 

потім внутрішня частина заповнюється настилом бавовняними 

котушковими нитками. Зверху візерунок вишивається щільними гладдєвий 

стежкаміза контур в напрямку, протилежному стібкам настилу [5]. 

Художня кольорова гладь вишивається кольоровими нитками і 

шовком. Особливість цієї вишивки полягає в тому, що стібки робляться не 

прямі, як у білій гладі, а косі. Ця гладь шиється без настилу, що не висока, 

плоскою гладдю [4]. 

Малюнки декоративної гладі носять площинний характер. При 

вишиванні окремі елементи виконуються нитками одного або декількох 

кольорів без тіньових переходів. Нитки для шиття беруть яскравих 

кольорів , товсті , слабкого крутіння: муліне в 6 складань , ірис , шерсть , 

гарус [5]. 

Новим видом вишивки є плоский шов, виконуваний технікою 

«гладі». У цій техніці поліхромні візерунки мають вільні обриси і зовсім не 

пов’язані з напрямком ниток тканини. Така вишивка за своїм стилем 

нагадує декоративний розпис [6]. 

Художні техніки вишивки є обовязковим навчальним компонентом 

підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в 

Полтавському національному педагогічному університеті імені 

В.Г.Короленка. Студенти мають можливість опанувати це мистецтво на 

заняттях з курсу «Вишивки», розробником якого є кандидат педагогічних 

наук, викладач кафедри Батієвська Т. В. Майбутні фахівці 

ознайомлюються з історіє, творчістю майстрів народного мистецтва, 

вивчають традиції вишивки на Україні, виконують навчальні та творчі 

роботи. 

Вивчення художньої вишивки сприяє формуванню професійної 

майстерності майбутнього вчителя образотворчого митсецтва, який є 

продовжувачем традицій свого народу. 
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