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Лекцiя #19:  
 

 



 

    Різьблення по де́реву або сница́рство 

це вид декоративно-вжиткового 

мистецтва.  

    Різьба по дереву має в Україні давні 

традиції. 

    Дерево різблення знаходиться по цілій 

Україні. Проте особливо визначається 

на Гуцулщині і Полтавщині. 





  В Україні люди 

залюбки 

прикрашають як 

і зовнішні 

частини хати, 

так і дерев’яні 

частини 
всередині хати.     



 Різьблені стовпи ґанку. 



 Різьблені 

одвірки 

вікон і 

дверей. 



 Різьблений 

сволок. 



 Різьблений мисник 

і полиці. 



 Різьблені скрині. 



 Різьблені 

лавки. 



 Різьблений 

ослін. 

   Різьблений 

стіл. 





 Різьблений дерев’яний 

посуд – тарілки, горнятка, 

ложки, бочки, кошики, 

тощо. 





 Деревяні 

музичні 

інстументи, 

бандура, 

цимбали. 



 Деревяні 

музичні 

інстументи, 

сопілки, ліра, 

та багато 

інших. 



  Вози, сани, ярма 

для худоби. 

  Люльки. 

 Топірці, палички. 



  Пістолі, рушниці. 

 

  Порохівниці. 





  В Україні люди теж віддають час щоб 

прикрасити свої церкви та релігійні 

предмети в хаті. 

  Релігійні 

предмети 

включають 

трисвічники, 

ручні хрести, і 

так далі. 







   В церквах часто різьблені з дерева 

іконостаси, вівтарі, тетраподи свічники, 

павуки… 









   По цілій Україні, часто на перехрестях, на 

цвинтарях, чи місцях пам’яті чи жалоби, 

знаходимо різьблені хрести.  



  У дереворізьбі українського народу, 

найбільше використовуються геометричні 

орнаменти . 

  Трикутники, 

квадрати, зірки, 

розетки, ломані 

і хвилясті лінії, 
кола і повкола. 







  На східних землях України, поширені 

також рослинні та тваринні орнаменти. 

  Виноград, квіти, птиці, та звірі. 



  Найкраще на різьбу надається дерево 

явора (sycamore), клена (maple), горіха 

(walnut), дуба (oak), груші (pear), берези 

(birch), бука (beech), сосни (pine), смереки 

(spruce), кедра (cedar). 

  Колись уживали ніж та долото, а 

пізнійше дріт щоб різьбити дерево. 

  Тепер уживають металевий 

гострокутний різець, і заокруглене різною 

глибиною долото. 







  Найбільш популярне, це нарізування 

дерева. 



 Інкрустація  

 В поверхню дерева врізують шматочки 

різного іншого матерялу. 





 Інтарсія або дерев’яна мозаїка. 

 В поверхню дерева вкладають кусочки 

дерева різних порід. 



 Випалювання. 

 Здіснюється за допомогою металевих 

штампів або горячого випалювача-олівця. 


