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ак сталося, що останні кілька десятиліть на сцені та на телебаченні 

українська культура презентувалася переважно у спрощеному, 

узагальненому, інтерпретованому вигляді. 

Нині традиційна культура посідає досить невизначене становище. З 

одного боку, давні звичаї невпинно зникають, ми втрачаємо останніх 

носіїв пісенної традиції, чимдалі складніше знайти старовинний одяг та 

предмети побуту. Проте спостерігається і зворотна тенденція: активна 

молодь прагне до продовження побутування живої української традиції, 

хоче її збереження. 

У таких умовах діяльність фольклорного колективу є дієвим засобом 

підтримання життєздатності одного з найвагоміших елементів 

нематеріальної культури – пісенної традиції. Учасники фольклорного 

колективу, особливо якщо це люди поважного віку, є безпосередніми 

носіями пісенної спадщини свого краю. Адже вони ще пам’ятають 

існування давніх пісень у побуті, а часто й самі були учасниками обрядів. 

Наприклад, чи не кожна жіночка, яка має понад 70 років, у юності 

виходила заміж за старовинним весільним обрядом, дружкувала, була 

свашкою чи коровайницею.   

Незважаючи на це, минуле століття позначене засиллям масової 

культури та підміною понять, що наклало свій відбиток на пісенну 

традицію. Саме в цей час склалося стереотипне уявлення про український 

фольклор, як веселі, запальні пісні під баян, у хоровому виконанні, 

розрахованому на сценічний ефект.  

Варто пам’ятати, що такий спів не є істинним показником традиційної 

культури. Навпаки, підтримання цього стереотипу сприяє знищенню 

традиції! На жаль, деякі фольклорні колективи й зараз порушують основні 

норми як автентичного співу, так і автентичного вигляду. При цьому вони 

демонструють та пропагують псевдокультуру, що є особливо небезпечним.  

Саме фольклорний колектив є джерелом інформації для молодого 

покоління щодо традиційної культури. Тому на учасниках будь-якого 

фольклорного гурту лежить відповідальність за правильну презентацію 

пісенної традиції та автентичність народного вбрання.  

Тож, які саме особливості вирізняють якісний фольклорний колектив?  

Як не знищувати, а підтримувати правдиву місцеву пісенну традицію?  

Як має виглядати фольклорний гурт? 

Відповіді на ці питання ви знайдете у цьому посібнику. 

Т 
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ПІСЕННА ТРАДИЦІЯ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЕКТИВУ 

Пісенна спадщина Сумщини надзвичайно різноманітна. Кожен її 

регіон, та навіть кожне село різниться неповторністю співацької манери. 

Сьогодні існує загроза узагальнення, спрощення автентичного співу та 

нав’язування шаблонного виконання репертуару, порушення структури та 

негласних правил взаємодії учасників гурту.  

Уникнути цього вам допоможе така пам’ятка. 

 
Слід зазначити, що існують автентичні пісні різної давності. До більш 

раннього прошарку належать обрядові, до пізнішого – необрядові. Для 

побутових ліричних пісень характерна широта їх розповсюдження. Тобто 

якщо, наприклад, весільні пісні навіть сусідніх сіл можуть бути досить 
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відмінні, то одна й та сама побутова пісня могла співатися в обох селах 

майже без змін. 

До поширених побутових пісень належать «Калина-Малина», 

«Чорноморець», «Ой, горе тій чайці», «Ой, у полі дві тополі», «Поза лугом 

зелененьким» та інші. Подібні пісні зустрічаються чи не в кожному селі. 

Проте слід звертати увагу на оригінальність саме місцевого варіанту. Не 

варто приділяти багато часу вивченню та виконанню творів, які вже стали 

шаблонними, як, наприклад «Цвіте терен» чи «Ти ж мене підманула». 

Продемонструйте, насамперед, ті пісні, які ніхто, крім вас, не знає. Адже 

саме вони є показником справжньої пісенної традиції вашого краю. 
 

ПОВЕДІНКА ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЕКТИВУ 
Сьогодні фольклорний колектив має можливість презентувати 

місцеву пісенну традицію на різноманітних заходах, концертах, 

фестивалях чи конкурсах, інакше кажучи, в умовах сценічного виступу. 

Співаючи на сцені перед аудиторією слухачів, фольклорний гурт може 

донести до них давні пісні, продемонструвати власну співочу традицію та 

захопити самобутністю давньої традиційної культури. 

Проте сценічний спів має і свої загрози. Намагаючись зацікавити 

слухачів та привернути їхню увагу, фольклорні колективи іноді вдаються 

до створення своєрідного шоу, яскравого та ефектного виступу.  

Тут варто задуматись про природне побутування пісенної традиції. 

Коли виконувалися автентичні пісні раніше? Вони могли супроводжувати 

певний обряд. У цьому разі все зрозуміло: пісні невід’ємно пов’язані з 

обрядодією, виконуються у строго відведений час та мають свої правила. 

Побутові ж пісні співалися на вечорницях, на вулицях, на святах, на 

посиденьках, іноді під час роботи  чи просто для душі. При цьому вони не 

були призначені для справляння враження на слухача.  

У такому середовищі немає необхідності супроводжувати спів 

штучною та неприродною жестикуляцією, надмірним артистизмом, 

драматичною грою міміки. Вся глибина пісні розкрита саме цим простим і 

Уявіть собі таку картину. Увечері в хаті зібралася рідня. Сиділи собі 

та й вирішили заспівати пісню. Ну, наприклад, «Чорноморця». І просто 

починають співати, бо та пісня всіма улюблена. Хтось заводить, інші 

підхоплюють, а хтось просто слухає, дочки вишивають чи прядуть. Хто 

знає мотив і слова – приєднується до співу. 
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природним виконанням. Тому у ній чується справжня чарівність і 

правдивість.  

Відтак, завдання фольклорного колективу – перенести цю 

правдивість на сцену. Навіть знаходячись під пильним поглядом аудиторії 

гурт має зберігати природність та невимушеність. Під час співу 

жартівливих пісень допускається підтанцьовування, але знову ж таки без 

надмірного штучного артистизму.       

     

ОДЯГ ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЕКТИВУ 

Вбрання учасників фольклорного колективу є важливим елементом 

створення цілісного образу гурту. До Сумської області входять такі 

етногеографічні регіони: Новгород-Сіверське Полісся – Шосткинський, 

Середино-Будський, Глухівський, Ямпільський та інші північні райони і 

Слобожанщина – Лебединський, Липоводолинський, Білопільський, 

Роменський, Недригайлівський та південні райони Сумщини.  А тому й 

традиційний одяг нашого краю досить розмаїтий.  

СОРОЧКА 

Традиційна вишита 

сорочка – це один з 

найголовніших елементів 

автентичного костюму, його 

основа. За кольорами вишивки, 

візерунком, кроєм можна було 

дізнатися з якої місцевості 

походить її носій. Старожили 

згадують, що раніше, глянувши на сорочку, відразу можна було визначити, 

з якого хутора чи села людина перед вами. Буденні сорочки були 

переважно з домотканого полотна та вишивалися дуже скромно. А от для 

виготовлення святкової полотно добре вибілювалося, або ж  

використовувалася купована крамна тканина (коленкор). Рукави 

святкової сорочки пишно оздоблювали вишивкою. Існувала велика 

кількість вишивальних технік, але більшість із них уже в ХІХ столітті була 

витіснена хрестиком. Найважливішою у житті дівчини вважалася сорочка, 

яку вона готувала вдягти на весілля. Дівочі святкові сорочки вирізнялися 

багатством вишивки, яскравістю кольорів. А от сорочки жінок старшого 

віку були більш скромними та стриманими. 

Сорочки, Глухівщина 
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Дуже добре, якщо у фольклорного колективу є можливість дістати з 

власної скрині, спитати у односельчан чи відтворити за музейними 

зразками традиційні місцеві вишиті сорочки. Вони стануть основою та 

головною окрасою вбрання колективу, бо будуть презентувати на 

кожному святі та фестивалі унікальну, притаманну лише цій місцевості 

частину української  культури. Звісно, найкращим варіантом є створення 

нових сорочок за зразками старовинних. Це дозволить уникнути 

зношування автентичних зразків та зберегти їх для наступних поколінь. 

ПЛАХТА 
Плахта є частиною українського традиційного поясного вбрання. За 

своєю формою вона зовсім проста – це два  ткані полотнища з 

пофарбованої бавовни, зшиті вздовж до половини. Перед тим, як одягнути 

на себе плахту, жінка перегинає її вдвоє і обгортає нею свій стан, але так, 

щоб два незшиті полотнища прикривали боки, а зшита половина була 

ззаду. При цьому залишається тільки невеличкий розріз спереду, який 

потім прикривається запаскою. 

Щодо кольору, то плахти бувають різні, але завжди різнокольорові 

смуги проходять вздовж і впоперек, утворюючи квадратики, що нагадують  

шахівницю. 

 

 
Полтавщина.  

Фото з етнографічної збірки «Древо» 

https://www.facebook.com/zbirkadrevo/photos/197822

7369170611/  

 

Полтавщина,  1950-ті рр. 

Фото зі збірки О. Тихенка 
https://www.facebook.com/photo?fbid=254169

399282386&set=a.116602119705782  

https://www.facebook.com/zbirkadrevo/photos/1978227369170611/
https://www.facebook.com/zbirkadrevo/photos/1978227369170611/
https://www.facebook.com/photo?fbid=254169399282386&set=a.116602119705782
https://www.facebook.com/photo?fbid=254169399282386&set=a.116602119705782
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ЗАПАСКА 

До плахти обов’язково вдягали запаску (охвату, передницю) – 

прямокутне полотнище на зав’язках. Запаски шилися зазвичай із вовняної 

цупкої тканини та могли бути чорні, темно-сині, іноді червоні. Заможні 

панянки вдягали на свята парчеву запаску. 

                        

 

Парчева запаска, Полтавщина. 

Етнографічна колекція 

«Кровець» 
https://www.facebook.com/krovets/photos/a.71

6542571794976/743781555737744  

Дівчина з Сумщини. 

Населений пункт невідомий. 

Фото з мережі 

м. Конотоп, 1915 рік.  

Дівчина у парчевій запасці. 

Зі збірки Ірини Полонської  
http://kresynieutracone.pl/portal/?page_id=11133 

https://www.facebook.com/krovets/photos/a.716542571794976/743781555737744
https://www.facebook.com/krovets/photos/a.716542571794976/743781555737744
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Мешканка села Некрасове, 

Глухівщина, Сумська область, 

2004 рік. 

Архів Сумського центру 

культури 

СПІДНИЦЯ 

Спідниця є пізнішим елементом 

вбрання, порівняно з плахтою. Спідниці 

були схожими за кроєм майже по всій 

території України. Відрізнялися вони 

кольорами, тканиною та оздобленням. 

Найчастіше спідниці були чорного, 

коричневого, синього, зеленого та 

червоного кольорів.  

Спідниці шилися відносно довгими 

(приблизно до середини литки й нижче) 

та рясними (від 2 до 2,5 метрів довжини 

по подолу). Для пошиття 

використовували цупкі тканини (рипс, 

сатин, ситець) та робили складки, щоб 

спідниця тримала пишну форму. Сама 

тканина, зокрема ситець, була 

однотонною, рідше – візерунчастою чи 

картатою.  

 

                                                                                 

 

Прикрашали спідницю внизу 

атласними чи плисовими стрічками або 

просто робили кілька защепів на тканині 

по всій ширині. Спідницю часто одягали 

так, щоб з-під неї виглядав вишитий поділ 

(низ) сорочки.                                                                                                      

 

                                                                               

  Мешканка села Шаповалівка, 

Конотопщина, Сумська область, 

1993 рік. Архів Сумського центру 

культури 
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ФАРТУХ 

Спідницю часто доповнювали фартухом. Побутували фартухи білого 

чорного, зеленого та інших кольорів. Оздоблювалися вони смугою 

вишивки в нижній частині, плисом, мережкою тощо. 

  

 

Світлина кінця 1940-х років

Фото з архіву Ямпільського районного краєзнавчого музею 

Дівчата у весільних вінках

Фольклорний колектив 

села Кривоносівка, 

Середино-Будщина, 

Сумська область.  

Архів Сумського центру 

культури 
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КОРСЕТКА, САРАФАН 

Корсетка чи сарафан (могли бути й інші місцеві назви), які вдягалися 

на сорочку, мають свої відмінності в залежності від місцевості. Корсетки 

були переважно темних кольорів – чорного, синього, коричневого, 

оздоблені плисом чи стрічками. Різнилася також довжина, крій, кількість 

складок ззаду – «вусів». Корсетки побутували як на Поліссі, так і на 

Слобожанщині. А сарафани (або «спідницю з нагрудником») носили тільки 

на Поліссі, і вони могли бути червоного, зеленого, синього кольорів тощо.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Село Чупахівка, Охтирщина, 

Сумська область. 

Фото з мережі 

 

Ямпільщина, Сумська область. 

Фото з архіву Ямпільського 

районного краєзнавчого музею  
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Сарафани з села Ображіївка, 

Шосткинщина.  Архів 

Сумського центру культури  

 

«Безрукавка» (місцева назва корсетки).  

село Куземин, Охтирщина. Архів 

Сумського центру культури 

«Висока в стану і 
рясики кругом». 

Виготовлялась з 
легкого полотна, 

ситцю. 
 

Учасниці фольклорного 

колективу з села 

Кривоносівка у традиційному 

вбранні, Середино-Будщина, 

Сумська область  

Архів Сумського центру 

культури  
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ПОЯС 
Пояс або крайка – невеликий, але суттєвий елемент традиційного 

вбрання. Адже він додавав образу цілісності та завершеності. А колись 

навіть слугував оберегом. Пов’язували крайки різними способами: кінцями 

наперед, на праву або ліву сторону. Ці особливості залежать від місцевої 

традиції. 

 

 

                         

 

                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1929 рік 

Світлини мешканців села  Нова Гребля, 

Роменщина, Сумська область. 

Зі збірки Ірини Полонської  
http://kresynieutracone.pl/portal/?page_id=11133  

1926 рік 

Фрагмент тканої крайки з села Яснопільщина. 

Липоводолинщина, Сумська область. 

Архів Сумського центру культури   

 

http://kresynieutracone.pl/portal/?page_id=11133
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ГОЛОВНІ УБОРИ 

У давнину головний убір був своєрідним маркером статусу жінки. 

Так, носити стрічки чи віночки дозволялося лише незаміжнім дівчатам. 

Жінки у шлюбі обов’язково ховали волосся від сторонніх очей. Вважалося 

непристойним з’являтися на людях простоволосою – «світити волоссям». 

Заміжні носили очіпки («чіпці», «чушки»), зверху на які могли пов’язувати 

хустку. У другій половині ХХ століття очіпки вже вийшли з ужитку і 

носилися тільки хустки. У цей час заборони ходити з непокритою головою 

часто вже не дотримувались.  

 

 

   

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Очіпки Полтавщини.  

Світлини з етнографічної 

збірки «Древо» 

 

 

Пам’ятайте: одруженим жінкам, жінкам поважного віку у 

жодному разі не можна одягати вінок! Це є не лише виявом несмаку, а й 

порушує давні норми вбрання. 

Баба Мотрона Пасишниченкова в 

очіпку, Роменщина (1913-1914 роки). 

З видання «Матеріали з народної 

словесності Полтавської губернії. 

Роменський повіт» 

Роменщина, 1910-і роки.  

Фото зі збірки О. Тихенка 
https://www.facebook.com/photo?fbid=159315095

434484&set=a.119113819454612  

https://www.facebook.com/photo?fbid=159315095434484&set=a.119113819454612
https://www.facebook.com/photo?fbid=159315095434484&set=a.119113819454612
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Спосіб пов’язування хустки з тороками див. на сторінці 11 

 

 

 

 

 

 

 

Один зі способів носіння хустки. 

Родинне фото С. Гуцана, 1913 рік.  

Село Комиші, Охтирщина 

Очіпок з села Кошари, пошила 

Катерина Микитівна Люта 1941 р.н. 

Фото з архіву «Приватного музею 

родини Петрич» 

https://www.facebook.com/Petrych.family.mus

eum/posts/170719261110838  

 

Парчевий очіпок, Охтирщина. 

Експозиція Охтирського 

краєзнавчого музею 

 

Село Сміле, Роменщина. 

Зі збірки В. Гавриленко 

https://www.facebook.com/Petrych.family.museum/posts/170719261110838
https://www.facebook.com/Petrych.family.museum/posts/170719261110838
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Незаміжні дівчата мали право ходити з непокритою головою. Вони 

часто прикрашали зачіску квітами або стрічками та носили віночки.  

Штучні вінки виготовлялися з тканини, воску, паперу та виглядали 

зазвичай вишукано і водночас скромно. Під вінок могли пов’язувати 

складену широкою смугою хустку. В косу вплітали атласні стрічки (лєнти, 

кісники), а заможніші дівчата могли дозволити собі жакардові стрічки з 

квітковим візерунком. Кольори квітів у вінках та забарвлення стрічок було 

природним.   

 

  

 

                              

Порада! Якщо наявні в гурті віночки не виглядають традиційними, 
краще прикрасити голову молодих учасниць однотонними стрічками 
червоного, синього, зеленого кольорів. 

Село Реутинці, Кролевеччина, Сумська область, 

1907 рік. Зі збірки Ірини Полонської 
http://kresynieutracone.pl/portal/?page_id=11133   

http://kresynieutracone.pl/portal/?page_id=11133
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Особливим дівочим головним 

убором був весільний вінок, який 

виготовлявся на замовлення або 

купувався у спеціальних майстрів. 

Весільні вінки мали свої відмінності 

залежно від місцевості. Жінки 

поважного віку, котрі в юності 

йшли заміж за давнім звичаєм, 

можуть описати власний вінок або 

й навіть показати фото. Не 

упустіть можливості дізнатися, у 

яких саме вінках ішли заміж у 

вашому селі, селищі, місті. 

 

Використання весільного вінка доцільне під час відтворення чи 

реконструкції весільних обрядів. Недоречно використовувати такі вінки 

без потреби для всіх учасниць фольклорного колективу.  

«Молода іде кликати на весілля». 

Село Бацмани, Роменщина, 

1913-1914 роки. 

З видання «Матеріали з народної 

словесності Полтавської губернії. 

Роменський повіт» 
 

 

Молоді. Село Ямне, Великописарівщина, 1961 

рік. Фото з родинного архіву В. Гавриленко 
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ВЗУТТЯ 

На Сумщині носили шкіряні черевики (див. с. 9, с. 10, с. 12), чоботи 

(див. с. 12, с. 13), личаки (див. с. 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКРАСИ 

Прикраси були обов’язковим атрибутом дівочого та жіночого 

святкового вбрання. Якщо звернути увагу на старі світлини, помічаємо, що 

дівчата прикрашали себе пишніше, в той час, як жінки поважного віку 

використовували прикраси дуже стримано. На Сумщині носили намиста з 

Важливо! Доповнити вбрання фольклорного колективу можна й 
сучасним взуттям. Варто обирати черевики або чоботи без пряжок, 
написів, надміру металевих ґудзиків та прикрас. Слід надавати перевагу 

взуттю на низьких підборах, уникаючи підборів-шпильок. 

Чоловічий та жіночий чоботи з села Подільки, 

Липоводолинщина, Сумська область.  

Фото з архіву Сумського центру культури  
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коралу або штучних матеріалів, часто одягаючи поверх один або навіть 

декілька хрестів, ланцюжки або дукачі (див. світлини вище). На Охтирщині 

зустрічалися намиста з монет, які вдягалися на особливо урочисті 

випадки. У ХХ столітті набули поширення намиста з дутого скла (див. фото 

молодих на с. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Учасниці фолклорних колективів з Недригайлова (зліва) та Паліївки 

(Ямпільщина, справа) у намистах із дутого скла   

Світлина з етнографічної 

кімнати Хухрянського 

СБК, Охтирщина 
 

Дівчата з 

Великописарівщини. 

Родинний архів В. Гавриленко 
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Як бачимо, дівчата носили декілька разків намиста. Корали та інші 

коштовні прикраси були дуже дорогими, а тому передавалися від матері 

донькам і слугували сімейною реліквією. Зараз далеко не кожна родина 

може похвалитися таким спадком. Тому для доповнення образу 

фольклорного колективу можна обирати і сучасні намиста, намагаючись 

підібрати доречні прикраси.  

 

ЧОЛОВІЧЕ ВБРАННЯ 

Традиційний чоловічий одяг вийшов з 

ужитку раніше, аніж жіночий, зазнавши 

значного впливу міської моди. Проте деякі 

світлини, зроблені на початку ХХ століття 

на теренах Сумщини, дозволяють скласти 

уявлення й про традиційне вбрання 

чоловіків. 

Чоловічі сорочка здебільшого була із 

зібраними манжетами,  викладеним або 

стоячим коміром, зібраними манжетами, які 

прикрашали вишивкою, або з прямим 

рукавом. Сорочки заправляли в штани, які 

до кінця XIX ст. шили переважно широкими. 

Зимовим верхнім одягом був кожух – 

прямоспинний і під стан. Штани носили 

Світлина з міста Ромни,  

початок ХХ століття 

Село Сміле, Роменщина. 

Зі збірки В. Гавриленко 

Коралові намиста з експозиції Сумського обласного краєзнавчого музею    

Павло Луцик з села Вирівки на 

Конотопщині, 1919 рік. 
https://www.tumgir.com/fromsyantodon  

https://www.tumgir.com/fromsyantodon
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полотняні, подекуди прикрашені вибійкою. Поверх штанів чи свити і 

кожуха пов'язували пояс. Головними чоловічими уборами вважалися 

смушеві шапки і шапки з овечої шкіри. Взували чоботи, личаки. 

 

 

 

                   

 

 

  

Микола Махота з села Вирівка на 

Конотопщині, 1919 рік. 

Світлина з фб-сторінки 

«Українці. Хто ми та які ми» 
https://www.facebook.com/ukrainica/photos/a.

532304447166535/329930560737259/?type=3 

 

Жителі села Оксютинці (тепер – 

Пустовійтівка), Роменщина. 

Фото з мережі 

Місто Ромни, 1911 рік 

Вибійчані штани, пояс і чоботи, 

Роменщина. Експонати 

Роменського районного 

краєзнавчого музею 
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Шановні керівники та учасники  

фольклорних колективів Сумщини! 

Пам’ятайте, що саме від вас залежить збереження унікальної 

пісенної спадщини нашої області. Намагайтеся донести правдиву співочу 

традицію, яка передавалася віками з покоління в покоління. Важливим є і 

зовнішній вигляд гурту, адже завдяки вбранню ви презентуєте 

традиційну культуру свого краю більш повно.  

Зичимо вам успіхів у самореалізації,  

натхнення та невтомності! 
 

НАШ ДОСВІД  

2017 року на замовлення Сумського обласного науково-методичного 

центру культури і мистецтв сумська майстриня Олена Шевченко-

Герасимова відтворила чотири комплекти традиційного вбрання з різних 

частин Сумської області. За зразки було взято автентичний одяг з 

музейних та приватних архівів. Загалом відтворено костюми із 

Шосткинського, Ямпільського, Охтирського та Лебединського районів. 

  

 

Фольклорний пошуково-дослідницький гурт «Толока» Сумського обласного 

науково-методичного центру культури і мистецтв 

під час проведення перформансу «Толока в центрі міста», вересень 2017 рік 
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