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Впродовж історичного розвитку українських зе-
мель внаслідок підсвідомого потягу до прекрас-

ного традиційна ноша українців у цілому та подолян 
у т. ч. стала важливим матеріальним і духовним куль-
турним спадком нашої нації, який яскраво відобра-
жає її світобачення, світосприйняття й світорозумін-
ня. Невід’ємною складовою частиною народного 
комплексу вбрання вважається головний убір, як 
найменш змінна й архаїчна частина традиційного 
костюма. Саме головний убір здавна, крім захисної, 
знакової, оберегової і практичної, виконував ще й 
естетичну та особливу функцію завершення і ціліс-
ності ансамблевого строю. 

Починаючи вже з другої половини ХІХ ст. роз-
почався процес дослідження особливостей націо-
нальної одежі та головних уборів як обов’язкової 
складової комплексу вбрання України загалом, а піз-
ніше її окремих історико-етнографічних регіонів, зо-
крема й Поділля. Вивчення цієї проблематики три-
ває й до сьогодні, не втрачаючи своєї актуальності. 
Разом із тим, повертається й мода на вжиток еле-
ментів народного костюма сучасним поколінням у 
побуті, що сприяє зростанню національної свідомос-
ті українців та їх самоідентифікації. Аналогічні яви-
ща спостерігаємо і в нас на Поділлі. Однак до сих 
пір не створено єдиної комплексної праці, яка б де-
тально й всебічно характеризувала усі спільні та від-
мінні загальноукраїнські й регіонально-локальні 
ознаки оригінального народного убрання подолян і 
їх головних уборів усіх субрегіонів Поділля (Буко-
винського, Західного, Східного і Центрального).

Дослідження головних уборів українців Поділля 
ХІХ — першої половини ХХ ст. тісно пов’язане, на-
самперед, з формуванням їх класифікації, чому й при-
свячується наша стаття. Найперші класифікації народ-
ної ноші та головних уборів, у т. ч. українців, у загаль-
ному створили такі відомі науковці й етнографи ХХ ст., 
як: Х. Вовк (1928) [22], О. Воропай (1966) [23], 
Я. Прилипко (1970) [46], К. Матейко (1973, 1977) 
[39; 40], З. Тканко (1988) [50] та Н. Гурошева (1990) 
[27]. За незалежності України вдосконаленню запро-
понованих класифікацій сприяли ґрунтовні роботи за-
рубіжних і вітчизняних учених, а саме: Л. Бурачинської 
(1992) [20], Я. Кожолянко (1994) [34], М. Кости-
шеної (1996) [37], К. Матейко (1996) [41], Т. Ніко-
лаєвої (1994, 1996, 2005) [43; 44; 45], Г. Кожолян-
ка (1999) [33], М. Білан і Г. Стельмащук (2000) [18], 
З. Васіної (2006) [21], О. Косміної (2008) [36] та 
Г. Врочинської (2008) [24]. Дослідженню лише тра-© Л. ІВАНЕВИЧ, 2015
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диційних головних уборів українців присвячені змістов-
ні праці Г. Стельмащук (1993, 2013) [48; 49]. Пев-
не значення для формування класифікації головних 
уборів подолян мають статті: Л. Волинець (1994) 
[19], В. Косаківського (2002) [35], Т. Гончарук 
(2005) [26], Л. Дяк (2005) [28], Т. Марченко 
(2005) [38], Г. Савки (2008) [47], Г. Медведчук 
(2010) [42] та Л. Іваневич (2014) [29; 30; 31; 32]. 
Проблему різноманіття головних уборів українців 
Східного Поділля розкрили у своїх статтях М. Юкаль-
чук (1998) [51] та Л. Гальчевська (2008) [25]. 

Отже, як бачимо, окремої класифікації народних 
головних уборів українців усіх локальних зон Поді-
лля до сьогодні ще не створено. Тому на основі ана-
лізу існуючих матеріалів і опрацьованих власноруч 
фондових колекцій традиційного вбрання подолян 
Національного музею українського декоративного 
мистецтва України [7] і Українського центру народ-
ної культури «Музей Івана Гончара» [17] у Києві, 
Музею етнографії та художнього промислу Інститу-
ту народознавства НАН України [5] і Національно-
го музею ім. А. Шептицького у Львові [6], Вінниць-
кого [2], Тернопільського [11], Хмельницького [14] 
та Чернівецького [15] обласних краєзнавчих музеїв, 
Одеського державного історико-краєзнавчого музею 
[9], Вінницького [3] та Чернівецького [16] обласних 
художніх музеїв, Бершадського [1], Оратівського 
[10], Тиврівського [12] та Тульчинського [13] район-
них краєзнавчих музеїв Вінницької області, 
Кам’янець-Подільського державного історичного 
музею-заповідника [4] та навчально-наукової лабо-
раторії етнології Кам’янець-Подільського національ-
ного університету ім. І. Огієнка [8] (Хмельниччина) 
ми здійснимо спробу вперше сформувати розширену 
й узагальнену класифікацію традиційних головних 
уборів українців Поділля з урахуванням їх регіонально-
специфічних та локальних ознак. 

Передусім науковці, зокрема К. Матейко, Т. Ні-
колаєва, Г. Стельмащук та ін. поділяють народні го-
ловні убори за статтю на жіночі й чоловічі. В свою 
чергу жіночі убори розрізняють за такими ознаками, 
як: вік (дівочі та жіночі); конструктивна форма (він-
коподібні, обручеподібні, платові, шапкоподібні); ма-
теріал (убори з живих і штучних квітів, пір’я, плете-
них шнурів, стрічок, шовкової тканини тощо) [41, 
с. 115; 44, с. 98—100; 49, с. 124—159]. Відповідно 
чоловічі убори розділяють за ознаками: вік (парубоць-

кі та чоловічі); форма (зрізано-конічні, конічні, напів-
сферичні, «рогаті», циліндричні); матеріал (повстяні, 
солом’яні, сукняні, хутряні); спосіб виготовлення (ва-
ляні, в’язані, зшиті, плетені; домашнього або реміс-
ничого виробу); сезонність (літні та зимові); функці-
ональне призначення (буденні, обрядові, святкові) 
[41, с. 130—131; 44, с. 100—101; 49, с. 101]. Пого-
джуємося із зазначеними класифікаціями, причому 
переконані, що жіночі головні убори можна аналогіч-
но класифікувати й за способом виготовлення, сезон-
ністю та функціональним призначенням. Разом з тим, 
при складанні власної класифікації вважаємо за не-
обхідне передусім для зручності користування нею ви-
окремити такі класифікаційні ознаки як стать і вік для 
поділу головних уборів на групи, та конструктивна 
форма і спосіб носіння уборів — для поділу на під-
групи. Проте, якщо за віком дівочі й жіночі головні 
убори варто розділяти в окремі групи, то парубоцькі 
й чоловічі доречніше залишити в одній групі, оскіль-
ки їх головні убори різнилися не конструктивною 
формою, а кольором, оздобленням і дещо способом 
носіння, про що краще зауважити додатково. Також 
вважаємо за потрібне зазначати локальну приналеж-
ність певних різновидів складових цієї групи поділь-
ської ноші за наявністю такої інформації. В усіх ін-
ших випадках маємо на увазі поширення зазначених 
назв головних уборів у кожному субрегіоні Поділля. 
Крім того, до дівочих головних уборів віднесемо «ві-
ночок золотий», «віночок збираний», «віночок су-
хенький» і «згардочку з волочкою», які дослідниця 
Г. Врочинська виокремлює як дівочі прикраси голо-
ви [7, с. 166—167].

Пропонуємо розширену й узагальнену класифі-
кацію безпосередньо традиційних головних уборів 
українців усіх локальних зон Поділля залежно від 
статі і віку, зокрема:

1) Дівочі головні убори (на відміну від жіночих, 
не повністю покривали голову), серед яких за озна-
ками конструктивної форми і способу носіння ви-
окремимо:

а) вельон (велян, вильон) — фата весільна (Зах., 
Сх. та Центр. Под.);

б) вінки (віночки, в які подолянки дрібні квіти 
вплітали спереду, а великі — ззаду, причому поти-
лиця обов’язково мала бути відкритою; подільські 
вінки з заходу на схід поступово зменшувалися, але 
пишно декорувалися):
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• виті (звиті) вінки із зілля (вікові, звичаєві, 
магічні й ритуальні вінки з: барвінку, батіжків хме-
лю, безсмертника, василька, любистка, м’яти, рути, 
шавлії й інших лікарських рослин) або з воску, лою 
та парафіну:

• «білі» весільні вінки (лойові — Вінниччина, Сх. 
Под.) — білі вінки, виготовлені з лою та парафіну;

• вінець — весільний вінок нареченої;
• восковий віночок (лойовий — Вінниччина, па-

піровий, парафіновий, терновий — с. Стіна Томаш-
пільського р-ну, Вінниччина, Сх. Под., парусовий ві-
нок — воскований вінок з довгими китицями) — бі-
лий або кольоровий вінок з воску, лою та парафіну;

• рутв’яний (рутяний) віночок — святковий 
або весільний головний убір дівчини (с. Зятківці Гай-
синського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• вінки-шнури (у вигляді стрічки, оздобленої різ-
нокольоровими кульками з вовни чи квітами зі стрі-
чок, намистин та бісеру або у вигляді сплетених у 
шнур стрічок чи цупких кольорових ниток):

• віночок збираний — виготовлений із кольоро-
вої стрічки, густо наморщеної «городочками» і пере-
низаний дрібними скляними дутими намистинами;

• вінки площинні (з картону, обшитого тканиною 
або стрічками та оздобленого різноманітними намис-
тинами чи бісером):

• «вінок» — дівочий весільний головний убір у вигля-
ді вузької картонної смужки (коробки), до якої прикріп-
лювали вінок, передньою частиною нахиляючи на лоб, 
зверху вінок заповнювали штучними квітами і сухозло-
тою та додатково оздоблювали дзеркальцями, кольо-
ровою тканиною, монетами тощо (Буковин. Под.);

• вінок дівочий на картоні з атласними стрічками, 
декорований паперовими квітами, вовняними обру-
чами, металевими оздобами та пір’ям (Зах. Под.);

• плетені (сплетені) вінки із зілля, польових (во-
лошки, маку, ромашки) та інших квітів (мальви, рожі 
(ружі)) й ягід (вишні, горобини, калини): обрядові 
(весільні) та святкові (гаївкові, купальські, петрів-
ські, обжинкові тощо):

• барвінкові вінки — весільні вінки нареченої, 
сплетені з барвінку;

• золотий вінець — весільний вінок молодої з 
барвінку, покритий позолотою (с. Гордіївка Тростя-
нецького р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• квіточка — частина весільного головного убо-
ру молодої, виготовлялася із тих самих матеріалів, 

що й вінок, та накладалася посеред голови (с. Зят-
ківці Гайсинського р-ну і с. Осолинка Літинсько-
го  р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• квіточки — перев’язані червоними нитками два 
пучечки барвінку, з яких починали плести вінок мо-
лодій, а інші квіточки вінка складалися з чотирьох 
стебел барвінку і стебла василька (с. Стіна Томаш-
пільського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• шиті (зшиті) вінки у вигляді зшитих між собою 
квітів із зілля, паперу, стрічок, стружки або тканини:

• барвінкові вінки — старовинні весільні вінки 
нареченої (на Поділлі листочки барвінку нашивали 
на стрічку червоного кольору (на Буковин. Под. — 
на стрічку або вербову кору) та часто покривали 
зверху золотистою фарбою);

• весільні вінки із штучних квітів з різнокольо-
рового паперу і стружки; 

• весільний вінок із штучних паперових квітів, 
листочків і пуп’янків, покритих воском та двох бу-
кетиків з трави по обидва боки вінка, покритих 
жовтою фарбою (Хмельниччина, Центр. Под.);

• вінки зі штучних квітів, прикрашені скляними 
намистинами й стрічками (Буковин. та Зах. Под.);

• віночок золотий — виплетений із соломи і по-
критий сусальним золотом; 

• віночок з оксамитових стрічок, на які нашиті 
квіти, виготовлені теж зі стрічок (Дунаєвецький р-н, 
Хмельниччина, Центр. Под.);

• віночок сухенький — з квітів безсмертника, на-
шитих на червону тасьму;

• дрібниці (кагальці, трисульки) — віночки зі 
штучних квітів зі стрічками (Буковин. Под.);

• суботній вінок — обрядовий вінок молодої зі 
стружки, який вона одягала під час запрошення на 
весілля у суботу (с. Сосонка Вінницького р-ну, Ві-
нниччина, Сх. Под.);

• чубатий вінок — весільний вінок молодої округ-
лої форми з тканини та паперу, який одягали з ве-
льоном і підвіночком (с. Сосонка Вінницького р-ну, 
Вінниччина, Сх. Под.);

в) вінкоподібні головні убори:
• ввиванка — дівочий головний убір у вигляді ва-

лика з чорних ниток, накручених на солом’яну пле-
тінку та декорованих різнокольоровими скляними 
намистинками і зі стрічками-зав’язками з обох бо-
ків (с. Сапогів, Борщівський р-н, Зах. Под.);

• вінкоподібні убори з живих квітів;



853Регіонально-специфічні ознаки класифікації традиційних головних уборів українців Поділля…

ISSN 1028-5091. Народознавчі зошити. № 4 (124), 2015

• вінок-обруч — дівочий головний убір у вигляді 
обруча, обтягнутого стрічками, які декоровані ряд-
ком блискучих скляних намистин; плетений з вовня-
них ниток обручеподібний убір (Зах. Под.);

• вінок-обруч «наушник» — дівочий головний 
убір у вигляді стрічки з рядком блакитних намистин 
над чолом, а від скронь до потилиці нашитих на чор-
ну стрічку рядком розеток (найчастіше сім), зробле-
них із картону, який обтягнутий різнобарвними нит-
ками (Сх. та Центр. Под.);

• весільний вінок-зав’язка, виготовлений з білої 
хустки;

• весільний вінкоподібний убір із налобної чер-
воної гарусівки, на який нашитий віночок із кульок-
кутасиків розміром як волоський горіх із блакитної, 
жовтої й червоної вовни (Сх. та Центр. Под.);

• волочкові вінки (катаси) — дівочий головний 
убір у вигляді чорної тасьми (основа) й різнокольо-
рової тасьми і чорного плису (деталі), на які нашива-
ли вовняні кульки (кутасики), намистини, нитки, па-
цьорки і різнобарвні ґудзики (Сх. та Центр. Под.);

• галянок — дівочий головний убір із бісеру (По-
ділля; с. Четвертинівка Тростянецького р-ну, Ві-
нниччина, Сх. Под.);

• згардочка з волочкою — у вигляді смужки плю-
шу, вишитої вовняними нитками та намистинами; 

• капелюшиння — вінкоподібний дівочий весіль-
ний або святковий головний убір у вигляді високого 
картонного циліндра, оздобленого навколо рядками 
ґерданів, скляними намистинами, смужками парчі, 
шовковою тасьмою, понизу стрічками з монетами, 
спереду — квітами з оксамиту, паперу і шовку, іно-
ді дзеркальцем, а позаду — різнокольоровими стріч-
ками (Буковин. Под.);

• карабуля (карабулі, коробулі) — вінкопо-
дібний дівочий святковий головний убір, виготовле-
ний з картону, який оздоблювався ґерданами, мали-
ми скляними перлами, павиним пір’ям та стяжками 
(Буковин. Под.); вінкоподібний убір у формі коро-
ни з картону, який був суцільно вкритий штучними 
квітами з паперу і яскравої вовни, ззаду прикраше-
ний стрічками, а з середини заповнений травою ко-
вили (Буковин. Под.);

• «квітки» — дівочий головний убір у вигляді 
стрічки з нашитими на потилиці однією великою 
квіткою посередині між двома меншими квітками з 
призбираних стрічок, прикріплених до кружечків із 

вовняної тканини, які в свою чергу оздоблені бісе-
ром, вовняними кульками (кутасиками з лучки) і 
намистинками (Сх. та Центр. Под.);

• кибалка (обруч) — головний убір у вигляді об-
руча із товстого паперу, на який над чолом наклада-
ли вузеньку стрічку із золотої парчі, а потім клали 
стрічки одна вище іншої так, щоб було видно пру-
жок (кибалку і косу прикрашали квітами із різно-
кольорових вузьких стрічок — Сх. Под.);

• кода (кодина) — вінкоподібний дівочий весільний 
або святковий головний убір у вигляді високого луб’яного 
циліндра, обтягнутого яскравою тканиною й оздобле-
ного по колу штучними квітами з марлі та паперу, бісе-
ром, вузликами зі сріблястих і золотистих ниток і мета-
левими карбованими пластинками, ззаду — широкою 
стрічкою, з боків — навушними прикрасами, а з сере-
дини — пучком жовто-білої ковили (Буковин. Под.);

• коробка — вінкоподібний дівочий весільний або 
святковий головний убір за конструкцією подібний до 
кодів, у якому до нижнього краю основи крім штуч-
них квітів пришивали монети, що звисали по всьому 
убору, а верхній край прикрашали пір’ям павича (с. По-
горілівка, Заставнівський р-н, Буковин. Под.);

• коруночка — дівочий вінкоподібний головний 
убір із квітів та кількох обручиків (с. Рахни-Лісові 
Шаргородського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• кутаси — дівочий головний убір у вигляді ря-
дів вузьких та широких кольорових стрічок, що за-
кінчувалися мотузками для зав’язування тасьми (такі 
стрічки виготовляли із зеленої чи червоної лучки, на 
яку нашивали ґудзички або скляні намистини (па-
цьорки) — Сх. та Центр. Под.);

• навушники (заушники, підвушники, позаушни-
ки) — дівочий головний убір у вигляді стрічки з наши-
тими по обидва боки квітами з призбираних стрічок, 
прикріплених до кружків з вовняної тканини, що оздо-
блені бісером, кутасиками з лучки (вовняними кулька-
ми), намистинами (Сх. (с. Стіна Томашпільського р-ну, 
с. Сосонка Вінницького р-ну, Вінницької обл.) та 
Центр. Под. (с. Борсуки, Новоушицького р-ну, 
Хмельницької обл.); заушники  — Зах. Под.);

• обручі з ґерданами, квітами, пір’ям, стекля-
русом та стрічками;

• чільце — дівочий головний убір у вигляді стріч-
ки з металевими прикрасами, який прикріплювали 
над чолом (Буковин. Под.); 

г) начільні головні убори:
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• бинди (лєнти, лянти, стрічки, стьонжки) — 
начільні пов’язки-стрічки (парчеві або шовкові, зо-
лотисті або сріблясті) без оздоблення або декорова-
ні вишитими квітковими узорами (нитками чи бісе-
ром); ткані стрічки з різнокольоровими орнаментами; 
одноколірні гладенькі шовкові стрічки;

• смужки тканини або стрічки, обшиті скля-
ним намистом чи дрібними розеточками з ниток 
(«пупчиками»); 

• стрічки (лянти) — ткані стрічки з нашитими 
квітами та листочками (Зах. Под.); стрічки, обши-
ті квітами, намистинками (пацьорками) і неширо-
кими ґерданами з бісеру;

• стрічки-намушниці — начільні стрічки, декоро-
вані намистинами і золотим позументом (Зах. Под.); 

ґ) платові весільні головні убори: 
• гимбер (имбер, імбер) — головний убір білого ко-

льору, яким покривали молоду (Поділля; с. Маньків-
ка Бершадського р-ну, с. Перепільчинці, Рахни-Лісові 
Шаргородського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• нафрама (нафрамиця) — хусткоподібний убір, 
яким молодій у день весілля жінки пов’язували голову;

• рантух (рантушок) — платовий весільний го-
ловний убір білого кольору з домотканого полотна, 
як фата (Поділля; сс. Левків і Соколівка Крижо-
пільського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• серпанок — головний убір, яким покривали мо-
лоду поверх каптура, очіпка, чепця, виготовлений із 
тонкого прозорого домотканого полотна білого ко-
льору; фата (смт. Брацлав, с. Годіївка Тростянець-
кого р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

д) стрічкоподібні уплітки у коси:
• волічкові упліти (волічки, уплітки) — вузень-

кі стрічки або шнурки з різнокольоровими вовняними 
кульками (кутасиками) (Буковин. та Зах. Под.);

• гарасівка — вузька червона стрічка, яка підтри-
мує коси (Вінниччина);

• кісники (випліточки, вплітки, косники) — 
вузенькі биндочки, стрічки (стенжки, стьожки — 
Сх. та Центр. Под.) або шнурки, які дівчата вплі-
тали у коси (Поділля; с. Вільшанка Крижопільсько-
го р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• машки — банти зі стрічки у коси (Буковин. Под.);
е) хусткоподібні убори:
• рубок (рубочок) — хустка, якою покривають 

молоду (с. Хоменки Шаргородського р-ну, Віннич-
чина, Сх. Под.);

• хустки — пов’язували на голову вінкоподібно, 
щоб маківка була відкрита; у холодну пору року хуст-
ки носили поверх вінкоподібних головних уборів;

є) прикраси до дівочих вінків чи у коси:
• «затикані кучері» — прикраси до дівочих го-

ловних уборів у вигляді пухнастого качиного пір’я, 
яке фарбували в чорний колір (Буковин. Под.);

• китички скроневі — різнокольорові вовняні 
кульки, скріплені металевими ланцюжками (Буко-
вин. Под.); 

• фавори — штучні (зі стрічок) квіти з нашити-
ми лелітками, як прикраса до дівочих вінків, зокре-
ма, весільних (Зах. Под.);

• фарбоване гусяче пір’я та квіти — прикраси, 
які дівчата занурювали в розплавлений віск і оздоблю-
вали позолотою (шумихою), щоб вплітати у коси;

2) Жіночі головні убори, серед яких за ознаками 
конструктивної форми і способу носіння виділимо:

а) обручеподібні убори:
• валок (кичка) — головний убір заміжньої жін-

ки у вигляді валика, скрученого та зшитого з полот-
на, як підкладка під очіпок (Зах. Под.);

• кибалка (кибалочка) — головний убір заміж-
ньої жінки у вигляді валика, скрученого та зшитого 
з полотна, як підкладка під очіпок (с. Зятківці Гай-
синського р-ну, с. Стіна Томашпільського р-ну, Ві-
нниччина, Сх. Под.); дерев’яний обруч, що добре 
підтримував хустку (Зах. Под.); обруч, вирізаний 
із товстого паперу під очіпок (Сх. Под.);

• кічка (кичка) — обручик з конопляного пря-
дива, який одягали під каптур (Вінниччина; с. Уя-
ринці Тиврівського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.); 

• кичка — обруч, виготовлений на щільній осно-
ві та обтягнутий товстими льняними нитками, який 
обов’язково використовували для підтримання 
складчастої форми перемітки (Буковин. Под.);

б) рушникоподібні убори:
• намітка (перемітка — південь Зах. Под.; плат 

— Зах. Под.) — рушникоподібний убір з лляної, 
зрідка конопляної або взагалі прозорої (часом під-
крохмаленої) тканини; довге полотнище з вишитим 
чи тканим орнаментом по обидва боки (забори), пе-
реважно білого (іноді сірого, коричневого та навіть 
чорного) кольору, яке носили заміжні жінки поверх 
очіпка (Зах., Сх. та Центр. Под.); рушникоподібний 
убір з поєднанням кольорових тканих смуг червоно-
го, червоно-жовтого і червоно-оранжевого кольорів 
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із поліхромною вишивкою, який доповнювали квітка-
ми, стрічками або хустинами (Буковин. Под.);

• намітка-убрус (убрус) — рушникоподібний 
убір, який починали носити після весільного обряду 
розплітання коси;

• нафрама (нафрамиця) — серпанковий голо-
вний убір (Вінниччина, Сх. Под.); обрядова шов-
кова однотонна хустка світлого кольору з тороками 
і нашитим хрестом (Тульчинський р-н, Вінниччина, 
Сх. Под.);

• перемітка — рушникоподібний головний убір бі-
лого кольору довжиною близько двох метрів, складе-
ний у вісім складок, з обшитими краями основи вузь-
кою вовняною кольоровою смужкою («пальцями») та 
квадратним шматком домотканої орнаментованої тка-
нини червоного кольору на одному з країв основи («ву-
хом»), який одягався на «кичку» (Буковин. Под.);

• рантух (рантушина, рантушок) — головний 
убір заміжньої жінки білого кольору з тонкого до-
мотканого або фабричного полотна; 

• рубок (рубочок) — крамна, купована намітка 
(с. Хомутинці Калинівського р-ну, Вінниччина, Сх. 
Под.);

• рушник — полотнище прямокутної форми три-
дільного поділу із тканим узором по всьому полю, 
краї якого додатково декорувалися фігурним одно— 
чи різнокольоровим тканим орнаментом, вишивкою 
бісером або нитками (Буковин. Под.); полотнище 
прямокутної форми тридільного поділу з тканим узо-
ром лиш на краях, які додатково ще оздоблювалися 
вишивкою бісером або кольоровими нитками (с. По-
горілівка, Заставнівський р-н, Буковин. Под.);

• рушник-перемітка — полотнище прямокутної 
форми тридільного поділу з тканим узором, вишив-
кою бісером, лелітками і нитками та бахромою на 
краях (сс. Горішні Ширівці й Задубрівка, Застав-
нівський р-н, Буковин. Под.);

• серпанок — обрядовий або святковий головний 
убір жінок похилого віку XIX — початку XX ст. 
(Сх. та Центр. Под.);

в) хусткоподібні убори:
• платина — невелика прямокутна хустка переваж-

но білого чи світло-жовтого кольору, виткана із воліч-
ки або заполочі та оздоблена вузенькими смужками із 
зубців або дрібненькою кліткою (Буковин. Под.);

• хустка (платок, хустина, хустинка, хусти-
ночка, хусточка, фуска, фустинка, фустка, фус-

точка) — головний убір у вигляді білого або кольо-
рового квадратного (прямокутного) шматка полотна, 
бавовняної, вовняної чи шовкової тканини (з вишив-
кою або без, з тороками (китицями, кутасами, френ-
зелями) або без) чи в’язаного виробу: байкова хуст-
ка; баранкова хустка (чорна з френзелями  — с. Де-
ренівка, Теребовлянський р-н, Зах. Под.); бараш кова 
хустка з кутасами (бомбалами  — Сх. Под.); волош-
кова хустка (кольорова, вовняна — с. Сосонка Ві-
нницького р-ну, Сх. Под.); вибійчані хустки з бавов-
ни; маланкова хустка (одноколірна з тороками, с. Сті-
на Томашпільського  р-ну, Вінниччина, Сх. Под.); 
маланкова бронзова хустка (прикрашена шовкови-
ми (бронзовими) тороками, с. Стіна Томашпільсько-
го р-ну, Вінниччина, Сх. Под.); мушлінка (тернав-
ка — фабрична квітчаста хустка, с. Якимівка Ора-
тівського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.); немирівські 
фабричні хустки з шовку і вовни; оксамитова хуст-
ка; платок шовковий (82 x 82 см, фабричний жов-
того кольору з китицями, вишитий гладдю на кутах  — 
с. Коржівці, Деражнянський р-н, Хмельниччина, 
Центр. Под.); полотняна клітчаста хустка 
(67 x 72 см, домоткана з білих, червоних і чорних ко-
нопляних ниток — с. Шелестяни, Новоушицький 
р-н, Хмельниччина, Центр. Под.); ріпсова хустка з 
тороками (у різнокольорові однотонні й орнаменто-
вані смуги  — Тульчинський р-н, Вінниччина, Сх. 
Под.); ряба хустка (54 x 54 см, клітчаста домоткана 
з фабричних білих і чорних ниток — с. Песець, Но-
воушицький р-н, Хмельниччина, Центр. Под.); сар-
жева хустка набивна з тороками і квітковим орнамен-
том (142 x 136 см, тороки — 15 см; Літинський р-н, 
Вінниччина, Сх. Под.); стоклетка (стоклітка, 
столітка — домоткана хустка у біло-чорну клітин-
ку — Сх. Под.); тернова вовняна хустка з торока-
ми і квітковим орнаментом по краях (155 x 155 см, то-
роки — 15 см); тканні (домоткані) хустки; хуст-
ка американка (з рослинно-геометричним узором і 
блискучою ниткою — Тульчинський р-н, Вінниччи-
на, Сх. Под.; Поділля); хустка на штири (чотири) 
боки (дні) (або штириднева хустка фабрична, тло 
якої поділене на чотири різнокольорові частини — 
с. Гущинці, Калинівський р-н, Вінниччина, Сх. Под.); 
шалянова хустка (з тонкої вовняної тканини «шаля-
нівки» — с. Шляхтинці, Тернопільський р-н, Зах. 
Под.); штапельна хустка;

г) шапкоподібні убори:
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• каптур (каптура, каптурчик) — різновид 
очіпка з круглим дном із кольорової тканини та стін-
ками з обох боків (Зах., Сх. та Центр. Под.);

• керпа — конусоподібна шапочка, під яку хова-
ли волосся (Буковин. Под.);

• кічка (кичка) — головний жіночий убір у ви-
гляді очіпка (Сх. Под.);

• очіпок (чепець, чепчик) — м’який (чепець, чеп-
чик) чи твердий головний убір складної форми з тка-
нини (бавовняної, вовняної або шовкової, іноді роз-
рідженого ткання) або в’язаний (плетінка) техні-
кою «брання», поверх якого обов’язково пов’язували 
намітку або хустку;

• сіточка — в’язаний головний убір початку 
ХХ ст. (Сх. та Центр. Под.);

• фес — маленька шапочка на жорсткій основі 
(картонному каркасі), обтягнута червоною вовняною 
тканиною, під яку ховали волосся (Буковин. Под.);

3) Чоловічі головні убори, серед яких за ознаками 
конструктивної форми і способу носіння виокремимо:

а) капелюхи:
• капелюхи солом’яні (зі сплетених вузьких сму-

жок із стебел пшениці або жита («в зубці» або «зуб-
цями», «в рівну стрічку» або «гладенько», «косич-
кою»), з яких зшивалась верхня частина і поля) з 
різною висотою та формою (конусоподібною чи ци-
ліндричною) верхньої частини: 

• брилі (як головний убір нареченого бриль прикра-
шався вінком або квіткою — Сх. та Центр. Под.); 

• весільні або святкові парубоцькі солом’яні ка-
пелюхи з ґерданами, квітами з бісеру, волічки, папе-
ру й шовку, павичим пір’ям і дзеркальцем (Буковин. 
Под.), а також ковилою, перами качура чи півня, 
стрічками (с. Погорілівка, Заставнівський р-н, Бу-
ковин. Под.);

• весільні або святкові парубоцькі солом’яні капе-
люхи з ґерданами та павичим пір’ям (Зах. Под.);

• крисаня — парубоцький капелюх із солом’яних 
плетінок (Зах. Под.);

• капелюхи суконні — головні убори літніх 
чоловіків:

• габик — чоловічий святковий капелюх синього 
або чорного кольору 

м’який з широкими крисами чи твердий з вузьки-
ми крисами (Зах. Под.);

• капелюхи повстяні або фетрові:
• кресаня — чорний фетровий капелюх;

• повстяний капелюх — парубоцький сірий ка-
пелюх із широкими полями і високим наголовком, 
прикрашений вовняними круглими помпонами, кві-
тами й тканими стрічками (китайками) (Сх. Под.); 
як головний убір нареченого капелюх прикрашався 
вінком або квіткою (Сх. та Центр. Под.); 

б) каптурі:
• башлик — каптур сукняний з довгими кінцями-

китицями, який вдягали поверх шапки;
в) картузи — головні убори із фабричної або домаш-

ньої полотняної чи суконної тканини з чорними козир-
ками із блискучого твердого матеріалу «сапи» (набули 
загального поширення з другої половини ХІХ ст.);

г) кашкети (кепки, козирки, фуражки) — го-
ловні убори із зеленого, синього, рідше чорного сук-
на з більшими розмірами козирків («сапами») ніж 
у картузів (набули поширення на поч. ХХ ст.; чор-
ні вовняні й оксамитові парубоцькі кашкети з ви-
шитими оточками (обичайками) — Зах. Под.; як 
головний убір нареченого кашкет прикрашався 
квіткою — Поділля);

ґ) шапки (на відміну від чоловічих парубоцькі 
шапки були не чорних, а сивих кольорів та носили-
ся заломленими на бік або назад):

• барашкова шапка — шапка із сивих або чор-
них смушків (з овчини) (Сх. та Центр. Под.);

• заяча шапка — шапка з заячого хутра, як озна-
ка бідності;

• каракуля — шапка смушкова сферо-конічної 
форми з підкладкою із тканини та клоччя для уте-
плення (чоловіча — чорного кольору, парубоча — 
сивого (сірого), Сх. та Центр. Под.; Літинський р-н, 
Вінниччина, Сх. Под.);

• клапаня — шапка, підбита всередині овечим ху-
тром та обшита довкола лисячим хвостом (Залі-
щицький р-н, Тернопілля, Зах. Под.);

• ковпачок — чоловічий головний убір у вигляді 
шапки (Сх. та Центр. Под.; с. Зятківці Гайсинсько-
го р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• конічні шапки із сірого і чорного овечого смуш-
ка, підбиті всередині дешевим хутром;

• кубанка — шапка з широким смушковим око-
лишем і плоским верхом (Сх. Под.; с. Війтівка Бер-
шадського р-ну, с. Вільшанка Крижопільсько-
го  р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• кучма — висока конусоподібна або циліндрич-
на шапка з овчини чи іншого хутра; конусоподібна 
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шапка з сірого (носили хлопці та молоді чоловіки) 
або чорного (носили літні чоловіки) смушка (Буко-
вин. Под.);

• мазниця — шапка чорна смушкова циліндрич-
ної форми із суконним дном (Сх. та Центр. Под.); 

• папаха — шапка висока з хутра або повсті; свят-
кова шапка з овечого хутра (барашкова шапка) із 
заломленим верхом (с. Стіна Томашпільського р-ну, 
Вінниччина, Сх. Под.);

• смушкові шапки — високі чорні (зрідка сиві) 
шапки (чоловічі — вищі, парубоцькі — нижчі), із су-
конним темним (коричневого, чорного, рідше блакит-
ного або вишневого кольорів) верхом (Зах. Под.);

• шапки на завісах — циліндричні зимові високі, 
смушкові, чорні (сірі) з суконним (синім чи зеленим) 
верхом шапки, з розрізом позаду або збоку, який стя-
гувався пришитими стрічками (на Зах. Под. — чер-
воними чи синіми; на Поділлі — червоними);

• шапка-кримка — кругла смушкова шапка (Сх. 
та Центр. Под.);

• циліндричні шапки із суконним зеленим або си-
нім наголовком та розрізом ззаду або збоку, який 
зверху зав’язувався стрічками (на Поділлі — чер-
воними стрічками);

• шапка з бобрами — шапка, опушена хутром 
бобра (Сх. та Центр. Под.; с. Зятківці Гайсинсько-
го р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• шапки з червоного або синього сукна, викладе-
ні всередині шкірою та обшиті довкола хутром (ли-
сячими хвостами);

• шапка козацька — шапка-кабардинка з видри 
або кошлата вовняна бурка-вільчура (Сх. Под.);

• шапки округлої форми з суконним верхом та 
хутряним бортом, які носили літні чоловіки (Буко-
вин. Под.);

• шапка сива — шапка, виготовлена із хутра сі-
рих молодих баранців (Сх. та Центр. Под.; с. Зят-
ківці Гайсинського р-ну, Вінниччина, Сх. Под.);

• шапка стовбата — висока бараняча зимова 
шапка із заокругленим дном або сферична кучма (Сх. 
та Центр. Под.);

• шличок — чоловічий головний убір у вигляді 
шапки (Сх. та Центр. Под.);

• чорні баранячі шапки конусовидної форми зі 
стоячим чи загнутим всередину верхом.

Отже, починаючи від середини ХІV ст. традицій-
ні головні убори подільських українців сформувались 

як невід’ємна складова частина національного кос-
тюма і з широкого вжитку вийшли наприкінці XIX  — 
на початку XX століття. Однак у сільській місцевос-
ті вони залишаються складовою частиною весільної 
обрядовості ще й досі, передусім в обряді покриван-
ня голови. У цілому традиційні головні убори укра-
їнців Поділля ХІХ — першої половини ХХ ст. 
включали більшість загальнопоширених в Україні їх 
різновидів. Проте існували окремі регіональні зраз-
ки головних уборів, особливо дівочих і жіночих, які 
були характерні лише для подолян. А деякі з них по-
бутували тільки в певних локальних зонах поділь-
ського історико-етнографічного регіону, тобто на Бу-
ковинській, Західній, Східній або Центральній. На 
нашу думку, це зумовлено взаємовпливами межуван-
ня Поділля з найрізноманітнішими колоритними 
історико-етнографічними регіонами, а саме Волин-
ню, Південно-Степовою Україною і Середньою Над-
дніпрянщиною та етнографічними районами, зокре-
ма Буковиною, Опіллям і Покуттям. Представлену 
класифікацію вважаємо не повністю завершеною, бо 
в процесі подальших музейних та польових етногра-
фічних досліджень у рамках дисертаційної роботи 
плануємо її уточнення. 
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Lilia Ivanevych

ON REGIONAL AND SPECIFIC ASPECTS  
OF CLASSIFICATION AS FOR TRADITIONAL 
HEADWEAR BY UKRAINIANS OF PODILIA 
REGION (ХIX— FIRST HALF ХХ cc.)
On the basis of analysis and systematization of both famous 
and less-known works and museum collections the problem of 
formation as for unified classification in traditional headwear by 
Podilian Ukrainians through ХIX and first half ХХ century 
has been presented. The attempt to create extended general 
classification for headwear by Podilian Ukrainians with taking 
of their regional and specific aspects has been made.
Keywords: Ukrainian folk artistic, historical and geographical 
regions, the Ukrainians from Podilia, local zones, complex of 
clothes the Podilian Ukrainians, museums, traditional head-
wear, classification, regional and specific aspects.

Лилия Иванэвыч

РЕГИОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ 
ТРАДИЦИОННЫХ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
УКРАИНЦЕВ ПОДОЛИИ  
(ХІХ — первая пол. ХХ вв.)
В статье благодаря анализу и систематизации материалов 
известных и малоизвестных работ и музейных фондовых 
коллекций раскрывается проблема формирования единой 
классификации традиционных головных уборов украинцев 
Подолии ХIХ — первой половины ХХ века. Представ-
лена попытка создания расширенной и обобщённой клас-
сификации головных уборов подолян с учётом их регио-
нально-специфических признаков.
Ключевые слова: украинская народная одежда, историко-
этнографические регионы, украинцы Подолии, локальные 
зоны, комплекс одежды подолян, музеи, традиционные го-
ловные уборы, классификация, регионально-специфические 
признаки.


