
НІНА ЯЦЕНКО 
НАЗВИ ВІЙСЬКОВОГО ОДЯГУ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

«І всіх в мундири нарядивши, 
К присязі зараз повели». 

І. Котляревський 
 

Військова форма одягу — це загальна назва всіх предметів обмундирування, 
спорядження, знаків розрізнення, прийнятих для особового складу збройних сил держави. 
Вперше така форма одягу у вигляді мундирів особливого крою була встановлена в 1670-
1672 роках у Франції. Варто зазначити, що до 1917 p., починаючи з часу зникнення 
Запорізької Січі та післямазепинських часів (десь з XVIII ст.), самостійного українського 
війська не існувало. Військові терміни запозичалися з російської (на Східній Україні) і 
австрійської армій (на Західній Україні). 

На думку М.Фасмера, слово мундир починає функціонувати в російській мові з часу 
створення Петром І на початку XVIII ст. регулярної російської армії. В російську мову 
воно прийшло з французької через посередництво німецької, а з російської перейшло в 
українську. 

Лексема мундир існує в словниковому складі переважної більшості слов’янських мов 
(пор. рос. мундир, болг. мундир, блр. мундзір, пол. mundur, чеськ. mundur, схв. мундир). 

У сучасній українській літературній мові мундир вживається в прямому значенні 
(«парадний або буденний одяг певної форми») і в переносному — «організація, посада 
тощо, честь якої хто-небудь захищає» (СУМ). Звідси походить і відомий фразеологізм 
честь мундира: «Не повезло йому... або прокрався, чи ще що трапилося, ну, під суд не 
віддають, бо честь мундира бережуть, — треба йти з полку» (Г.Хоткевич). 

Значна кількість спільнокореневих похідних утворень свідчить про активне 
побутування слова в сучасній українській мові: обмундировка, обмундирування «дія за 
значенням обмундирувати», «комплект форменного одягу»: «Тільки привезли нас в 
частину, «діди» відразу ж забрали нове обмундирування» (газ. «Голос України»); 
обмундирований: «Ми вже готові брататися з віденським поповненням, проте чекаємо, 
щоб гості, так ладно обмундировані, перші підійшли» (Р.Іваничук). Словник Б.Грінченка 
фіксує різні варіанти лексеми мундир: мундер, мундур і под. 

До назв військового одягу належить також слово уніформа, що вживається часто як 
синонім до слова мундир. «Цікавиться хтось долею усіх цих приречених «людішек», 
зданих на милість хлопчаків у єжовських уніформах» (І.Багряний). Це слово є 
запозиченням з французької мови (фр. uniforme) в російську, а звідси — в українську. 
Деякі українські словники (11-томний словник української мови, «Російсько-український 
словник для військовиків» А.Бурячка, М.Демського, Б.Якимовича та ін.) фіксують назву 
однострій як відповідник до слова уніформа. Фактично це штучна калька (буквальний 
переклад) слова уніформа. 

Одним із предметів форменного одягу військових в арміях багатьох держав є шинеля, 
шинель. У сучасній українській літературній мові це слово вживається в значенні «верхній 
формений одяг особливого крою — із складкою на спині й хлястиком (переважно для 
військових, певної категорії учнів, службовців і т. ін.)» (СУМ). До цього витлумачення 
варто додати ще одну характеристику шинелі «з грубого сукна». 

У листах Д.Фонвізіна до рідних, у творах М.Гоголя та ін. російських письменників це 
слово активно вживалося в іншому значенні: «плащ, пальто». З кінця XVIII ст. почало 
позначати специфічний військовий одяг. Українська мова запозичила слово шинель «у 
готовому вигляді» (як назву військового одягу). У словнику Б.Грінченка в цьому значенні 
фіксується слово шенелія. 

Слово має чимало похідних: шинелька, шинелина, шинельчина, шинельний. Вони 
вносять у текст художнього твору виразне семантичне забарвлення. Наприклад: 
«Низенький партизан у шинельчині осів на місці, клюнув головою у сніг» (Григорій 



Тютюнник) або «Вбрід річку отакої ось пори переходили, а потім три доби в мокрих — 
кригою взялися — шинельках під вогнем німецьким лежали, думав, там і капець, аж ні, 
розходився» (В.Дрозд). Субстантивований прикметник шинельна вживається у сучасній 
українській мові в значенні «приміщення, де залишають шинелі, верхній одяг». Згорнута 
трубкою і зв’язана на кінцях шинель, яку носять через плече, називається скаткою. 

Серед назв форменого одягу, призначених для осіб військових професій, виділяємо 
також слова кітель і гімнастерка. У 11-томному академічному словнику української мови 
знаходимо про слово кітель: «формена однобортна куртка із стоячим коміром». Слово, як 
свідчить ЕСУМ, є запозиченням з німецької мови (пор. нім. kittel «блуза») й вживається з 
дещо розширеним значенням у ряді слов’янських мов. Так, у польській мові це слово має 
значення «полотняний плащ-халат»; чеській — «проста груба одежа»; словацькій — 
«спідниця»; болгарській — «літня офіцерська блуза». У «Словарі російсько-
українському» (М.Уманець, А.Спілка) трапляються слова полотнянка і катанашка, що 
відповідають рос. китель, однак у літературному вжитку вони не закріпилися. 

У 1869 р. у Туркестанському військовому окрузі до білої полотняної сорочки 
(видавалась солдатам царської армії для гімнастичних занять) введено припряжні погони 
й було дозволено носити її у строю та поза строєм у спекотну погоду. Таким чином ця 
сорочка стає військовим одягом і одержує назву гимнастерка. Слово вперше фіксується в 
російській мові у творі В.Вересаєва «На Японской войне» (1907—1908 pp.; 
«Этимологический словарь русского языка» под. ред. Н.М.Шанского). 

Російське гимнастерка походить від застарілого гимнастер «гімнаст» (отже, 
буквально «сорочка гімнаста»), утворилося, можливо, з нім. gymnast «гімнаст» або пол. 
gimnastic за допомогою суфікса -ер. В українській мові безпосереднє запозичення 
гімнастьорка витискається закономірною для неї формою гімнастерка з передачею фр.  
-eur як -ер; зах. гімнастівка є калькою російського слова. 

Отже, на позначення військового одягу в сучасній українській мові існують слова 
мундир, уніформа, шинеля, кітель, гімнастерка. Назви військового одягу в українській 
мові відображають складний історичний шлях формування української військової 
термінології. 


