
Особливості українського етнічного стилю інтер'єру 

Український стиль інтер’єру ґрунтується на народних традиціях. Він відтворює етнічні 
мотиви сільських будинків — це насамперед природні обтічні форми, використання 
масивних дерев’яних меблів та великої кількості елементів декору (мал. 16). Сьогодні 
сучасний інтер’єр в українському стилі органічно доповнюють елементами етнічних 
стилів інших народів, а іноді й елементами класичних стилів. 

 

Мал. 16. Приміщення в українському стилі 

Характерними рисами українського етнічного стилю є вишивка, кераміка, ікони, 
дерев’яні вироби, різноманітні обереги тощо. Так, досить часто в сучасних квартирах і 
будинках можна побачити «мішечок достатку», він символізує багатство й достаток 
(мал. 17). На такому мішечку обов’язково розміщують різнотрав’я, червоний перець та 
насіння, які означають довголіття, любов, сімейне щастя. 

 

Мал. 17. «Мішечок достатку» — елемент інтер'єру в українському стилі 

Дзвоник також є елементом українського етнічного стилю (мал. 18). Традиційно він 
символізує хід часу, а його звук — весілля й перемогу. 

 



Мал. 18. Глиняний дзвоник 

У більшості регіонів роль оберегів виконують декоративні віники з аплікаціями-
символами (мал. 19). Такі віники традиційно прикрашають стрічками, сухоцвітами, 
горішками, горохом, зернами злакових культур. Кожний елемент має давній 
символічний зміст, відповідно до якого в оселю приходили багатство, здоров’я, щастя 
тощо. 

 

Мал. 19. Декоративні віники-обереги 

Килими, виготовлені вручну, рушники й серветки з ручною вишивкою, панно з 
деревини й кераміки, декоративні подушки, орнаменти на стінах — усе це створює 
єдиний простір краси, тепла й затишку (мал. 20-24). 

 

Мал. 20. Гобелен «Весільні ворота», Національний музей народного мистецтва 
Гуцульщини 

 

Мал. 21. Сучасна косівська кераміка, Гуцульщина 



 

Мал. 22. Рушники в сучасному інтер'єрі 

 

Мал. 23. Панно з деревини 

 

Мал. 24. Українська традиційна вишивка в інтер'єрі 

Серед інших виробів українських народних промислів, здатних прикрасити будь-який 
сучасний інтер’єр, варто назвати різьблені дерев’яні вироби, іграшки, розписані 
глечики й тарілки, плетені кошики, вишиті скатертини тощо (мал. 25, с. 14). 



 

Мал. 25. Предмети інтер'єру в українському стилі 

Експерти вважають, що, правильно організувавши деталі в просторі, український 
стиль можливо відтворити навіть у міській квартирі, а не тільки в заміському будинку. 
Строкаті килимки, дерев’яні меблі, світлі стіни та багато ручної роботи — ось основні 
особливості традиційного для нашої країни оформлення оселі (мал. 26). 

 

Мал. 26. Варіанти використання українського етнічного стилю в сучасному 
інтер'єрі 

Етнічний стиль в інтер’єрі — це запорука краси та комфорту. 

 


