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Поява одягу, що виник як засіб захисту тіла від зовнішніх дій 
навколишнього середовища, сягає найдавніших часів людського суспільства. 
Він поступово вдосконалювався, ускладнювався, урізноманітнювався і, в 
основному, виконував практичну функцію. Прямими передвісниками одягу 
вважають татуїровку, окраску тіла з нанесенням на нього магічних знаків, 
якими людина намагалася захистити себе від злих духів та незрозумілих сил 
природи. Згодом візерунки татуїровки переносилися на тканину. Наприклад, 
різнокольоровий клітчатий узор татуїровки стародавніх кельтів залишився 
національним узором шотландської тканини [3]. 

Стародавнім національним українським убранням із оригінальним 
орнаментом та вишитими оберегами є вишиванки, до яких ще в давнину 
ставилися з пошаною, ретельно підбирали візерунки, вивчаючи їхнє 
значення. Вважається, що вишита сорочка – дуже сильний оберіг від злих 
сил. Як свідчать знахідки археологів, першими прикрашали свій одяг 
вишивкою скіфи. 

Останнім часом вишиванки зі звичайного національного одягу 
переросли в культовий тренд. Мода прикрашати українським орнаментом не 
тільки вбрання, а й будинки, вулиці міста, прийшла в українське суспільство 
з 2014 року, коли почався бум на етнічні візерунки. Міла Князька-Ханова, 
яка пише про Київ і життя киян, на сторінках своєї публікації «провела» 
читачів по столиці України задля акцентування уваги на тому, де і що в місті 
прикрашено національним орнаментом [2]. 

Ми поділяємо думку автора про те, що вдало вписані в простір 
орнаменти виглядають доречно й красиво, додаючи місту національної 
ідентичності, а поява нових артоб’єктів щоразу викликає шквал емоцій. 

Милуючись у столиці змістовим багатством і різноманітністю 
українських орнаментів, позитивні емоції можна отримати від споглядання 
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«вишиваних» зупинок міського транспорту біля метро «Лівобережна» та 
«Поштова площа», на вул. Автозаводській та ін. Гігантський вишиваний 
«наряд» – найбільший 3D-мапінг в Україні (52 метри) – прикрашав 
Батьківщину-матір під час проведення в Києві 62-го пісенного конкурсу 
«Євробачення-2017». Вишивкою в Києві прикрашені тротуари й сходи: 
Золотоворітський проїзд біля станції метро «Золоті ворота» нагадує 

гігантську вишиванку; український орнамент із плитки прекрасно вписався в 
архітектурний ансамбль історичної частини міста біля Володимирського 
собору. У парку «Наталка» біля будинку № 15 місцеві жителі розмалювали 
сходи, що ведуть до Дніпра: на сходах зображено величезні вишиті троянди 
червоного кольору з зеленим листям. У тому ж парку художники створили 
ще одні сходинки, стилізовані під вишивку. Активісти прикрасили 
українськими орнаментами навіть сірі й однотонні бордюри. На 
«вишиваних» артоб’єктах можна й посидіти: алею вздовж Політехнічної 
вулиці деякий час прикрашала лавка з орнаментом, а «вишиті» лавки з 
цитатами українських поетів (зроблені з пресованої смоли, паперу й дерева) 
мають послугувати киянам та гостям міста впродовж 30 років. 

Краса українських орнаментів підкорює й іноземних митців. Так, 
австралійський художник Гуїдо Ван Хелтен у 2015 році створив у центрі 
столиці два мурали, зобразивши українок у вишиванках. Героїнею першого 
стріт-арту стала Леся Українка. На фасаді одного з будинків по 
вул. Стрілецькій біля Золотих воріт художник зобразив її в білій сорочці з 
червоною вишивкою, а славетна поетеса потопає в конваліях на честь її 
першого вірша. Інший мурал художник створив на бульварі Лесі Українки: 
на рекордно великій вуличній картині на 14-поверховому будинку зображена 
дівчина, яка приміряє вишиванку. Мурал присвячено красі українських 
жінок. Його розміри мали намір зафіксувати в Книзі рекордів Гіннеса як 
найвищий у Європі (висота картини – 53 м, а загальна площа – 742 кв. м) і як 
найбільша намальована вишиванка у світі. 

Чи можемо ми говорити про те, що будинки, як і люди,одягаються? 
Якщо передвісником одягу вважають татуювання, окраску тіла, то мурали 
(від іспан. muro – стіна) є художнім розписом зовнішніх стін будинків (образ 
на стіні), а історично – продовженням монументального живопису. Сучасний 
вуличний стінопис у містах України виконує декоративну роль, 
прикрашаючи райони з одноманітною архітектурою, надаючи їм 
індивідуальних рис, наближуючи до людського масштабу, створюючи новий 
образ міст, який зрештою змінює старий. Такі зображення муралів із 
вигадливими композиціями в різних стилях і техніках виконання роблять їх 
дружніми для візуального сприйняття, а ще можуть підкреслювати 
особливості місцевості. Нерідко мурали називають масштабними 
малюнками, міський простір ніби зменшується, оскільки набуває рис 
квартирності. Завдяки цікавим сюжетам з’являються нові туристичні 
маршрути як для огляду муралів, так і ознайомлення з історичними та 
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сучасними особливостями міста. Мурали піднімають соціальну активність і є 
засобом розвитку громадянської компетентності [1; 4]. 

Жителі міста по-різному ставляться до мурал-артмистецтва (кожен має 
свої смаки і вподобання), не складає виключення і мурал «Дівчина у 
вишиванці». «Традиційний розпис житла мав не лише естетичну, а й знакову 
природу, оскільки орнаменталістика на хаті мала повідомити кожному, хто 
проходить повз хату, яка тут родина живе. У такий спосіб поширювалась 
інформація через оздобу своєї садиби» – таку думку фольклористки Олени 
Івановської поділяють й автори парціальної регіональної програми для дітей 
старшого дошкільного віку «Я – КИЯНИН». Програма ставить за мету 
задоволення освітніх потреб киян шляхом створення умов для гармонійного 
розвитку дітей старшого дошкільного віку з урахуванням специфіки 
столичного мегаполісу, що, осучаснюючи давню українську традицію, 
останнім часом активно демонструє вишивки та одягається у вишиванки [5]. 

Підтримуючи інтерес до самобутньої культури столиці, її артоб’єктів, 
створюючи умови для поступового залучення дитини до українських і 
світових культурних надбань, підтримуючи інтерес та стимулюючи бажання 
зробити свій внесок у покращання найближчого оточення дитини (свого 
дому, освітнього закладу, вулиці тощо), дорослі мають утверджувати ідею 
про орнаменталістику, що постає на бруківці, на лавках, на будинках, у 
ліфтах і двориках як своєрідне маркування свого простору: тут– Україна, ми 
– українці, наш національний одяг – вишиванка. 
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