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Майстер- клас: виготовлення оберегів. 

 
З глибини століть до наших днів дійшов звичай прикрашати своє 

житло. Якщо звернутися до історії то помітимо, що обереги здавна 

наповнюють наші будинки світлом і радістю. Вони не лише дуже красиві, але 

і глибоко символічні. Перші обереги з'явилися ще в язичеські часи, коли 

люди вірили в сили природи, які були здатні захистити самих людей і їх 

житло від злих духів, різних бід та хвороб. Людина з прадавніх часів 

прагнула захиститися за допомогою оберегів. Зараз без оберегів не 

обходиться жоден український будинок.  

Традиція прикрашати житло оберегами — прикрашеними віничками, 

підковами, гірляндами, ложками, мішечками — бере свій початок ще від 

древніх слов'янських народів. Люди вірили, що в кожному будинку живе 

домовий, якого потрібно задобрювати, інакше він почне сердитися і шкодити 

мешканцям. Аби задобрити свого домового, українці вішали для нього різні 

дарунки. Один з найбільш відомих оберегів — це підкова. Раніше знайти на 

дорозі підкову непросто, така знахідка символізує великий успіх і гроші, а 

зараз і поготів, тому виготовляють оберег у вигляді підкови. Він може бути 

виготовлений з металу, дерева, лози а найчастіше просто з цупкого картону, 

обтягнутого мішковиною. Підкову вішають над дверима, адже згідно 

повір'ю, нечиста сила завжди ходить кругами і, добираючись до одного кінця 

підкови, вимушена розвернутися і піти назад і не потрапляє до оселі. 

Ще дуже часто служать оберегом декоративні вінички, вони 

виготовляться з проса, трави, прикрашаються зернами злаків, сухими квітами 

та плодами, фігурками з солоного тіста. Кожен елемент на оберегу має 

древнє символічне значення, відповідно якому він приносить в будинок 



багатство, здоров'я, родинне щастя і ін. Такий віничок розміщають над 

дверима, або навпроти дверей і він ставав оберегом дому. 

Також досить часто в оселях можна помітити "мішок достатку", що 

висить в домі і наповнює родинну чашу багатством і достатком. На цьому 

оберезі обов'язково мають бути присутніми кукурудза, горох або квасоля, 

червоний перець, часник, насіння, мак. Виготовляється він дуже просто: з 

природного матеріалу, найкраще з мішковини, шиється мішечок, який 

заповнюється різними цілющими травами чи стружкою з дерева, зав’язуємо і 

прикрашаємо, наклеюючи на нього елементи, які Ви обрали, залежно від того 

що вони означають. 

Кожен оберіг здатний захистити житло від негативного впливу. Він 

допомагає зробити будинок затишніше, чистіше і світліше. І, звичайно ж, 

приносить господарям успіх і благополуччя, кохання і гармонію. Головне, 

аби обереги були "правильними", а не лише красивими. Найсильніші обереги 

це ті, в яких відбивається культурна спадщина національних символів. 

Оберег не обов’язково купувати а можна і навіть бажано виготовити 

самостійно, треба лише знати символіку та значення елементів, що 

розміщують на ньому знаходяться та мінімальні навички та вміння та 

головне бажання, позитивний та радісний настрій. Адже слід пам’ятати, що 

оберіг це енергетичний елемент і тому при його виготовленні думки і 

помисли повинні бути світлими. Адже при його створенні він буде 

набиратись енергії, яку потім буде нести в Вашій оселі чи в оселі людей де 

буде знаходитися. 

За основу можна взяти віничок, плетінку з лози чи рогозу, «косу» з 

ниток мішковини, мішечок, дерев’яну ложку чи тарілку і т.д., підбираємо 

елементи згідно їх значення і наклеюємо перетворюючи звичайну основу на 

оберіг. Кожен елемент оберегу має певну символіку та зміст:  



злаки і боби — символ достатку, ситості і фізичної сили,благополуччя; 

мак — виконання бажань, довголіття; 

квітка соняшнику – успіх;  

пшоно — від пристріту; 

часник — від нечистої сили, на здоров’я; 

хатинка — єдність і фортеця сім'ї; 

горобина і шипшина — жіноча краса і молодість; 

перець — міцний дух, чоловіче здоров'я; 

насіння гарбуза — родючість; 

насіння соняшнику — здоров'я дітей і енергія сонця; 

лавровий лист — слава і успіх в справах; 

гречка — родючість і достаток; 

глечик — повна чаша в будинку; 

колоски – достаток в сім’ї; 

горіхи – розум; 

шишки – довголіття; 

ракушка –міцність сім’ї та дому. 

лікарські трави – здоров’я сім’ї; 

безсмертник – довге життя, здоров’я родини; 

підкова – на щастя; 

коса – оберег сім’ї, шлюбу; 

мішковина – порядок в усьому; 

дуб – могутність і довголіття; 

Оберіг — прекрасна прикраса родинного вогнища і чудовий подарунок 

до будь-якого свята на всі випадки життя — день народження, весілля, 

новосілля, і просто на добру згадку про Вас. Тож зробіть собі оберіг і нехай 

він принесе у Ваш дім добробут, благополуччя і здоров’я.  

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


