
(до Дня вишиванки)



Вишиванням споконвіку займалися жінки. Цей вид 
рукоділля відтворює душу і характер жінки, бо у вишивку 
вона вкладає свої почуття та мрії, щоб принести радість 

собі та людям.



Цікаво, що перші вишивки на території України з'явилися ще за 
скіфів. Археологічні розкопки підтверджують, що знайдені на 

Черкащині фігурки чоловіків, створені ще у VI столітті, в своєму 
оздобленні мають не тільки структурні особливості українського 

одягу XVIII-XIX століть, а й елементи давнього орнаменту. 



Майже кожна область, кожен регіон, часто і окремі села, від

матері до дочки передавали свої узори. Тому за кольором, 

орнаментом вишивки завжди можна визначити місце її

виготовлення. 



У книзі вперше подано українське народне вишивання 
як навчальну дисципліну, сформульовано предмет та 

завдання, визначено роль і місце її серед фахових 
дисциплін декоративно-прикладного мистецтва. 

Сусак, К. Р.

Українське народне вишивання [Текст] = Ukrainian

Folk Embroidery : техніки, методологія, методика :

рек. МОН України як навч. посіб. для студ. ВНЗ

/ К. Р. Сусак, Н. А. Стеф'юк ; Косівський державний

ін-т прикладного та декоративного мистецтва. –
Київ : Науковий світ, 2006. – 281, [2] c. : фотоіл. –
Бібліогр.: с. 279–281.



Здебільшого в Україні  переважали вишивки червоними та 
чорними нитками. Вишиванням займалися кожну вільну 

хвилину довгими осінньо-зимовими вечорами.



Книга знайомить читача з історією української вишивки та 

особливостями самобутньої народної вишивки різних 

регіонів України. Книга стане корисним помічником для тих, 

хто прагне навчитися вишивати.

Кара-Васильєва, Т.

Українська вишивка [Текст] / Тетяна Кара-

Васильєва, Алла Чорноморець. – Київ : Либідь,

2002. – 158, [2] с. : рис. – Бібліогр.: с. 159.



У часи Київської Русі мистецтво

художньої вишивки дуже високо

цінувалося. Сестра Володимира

Мономаха Анна Янка організувала в

Києві в Андріївському монастирі

школу, де молоді дівчата вчилися

вишивати золотом і сріблом.

Вишиваємо хрестиком [Текст] / авт.-упоряд. 

Шпаковська Т. Л. – Київ : Мистецтво, 1991. –
[7] c. : іл.



У даному ілюстрованому виданні, побудованому на матеріалах музейних
колекцій України, повно і широко висвітлено історію розвитку української
вишивки. В альбомі показано також роль і місце вишивки в оформленні

народного одягу та житла. Розрахований як на спеціалістів, так і на типове
коло любителів народного мистецтва.

Українська вишивка [Текст] : альбом / автор тексту 

та упоряд. Тетяна Кара-Васильєва. – Київ : 

Мистецтво, 1993. – 263, [1] c. : фотоіл. – Резюме та 

перелік іл. - рос., англ., фр., нім. – Бібліогр.: в 

підрядкових прим.



У книзі розглядаються різні види вишивки: гладь, вишиванки, 
мережки та ін. Також запропоновані візерунки вишивок на всі 

випадки життя і дано короткий опис їх виконання.

Гасюк, Е. О.

Художнє вишивання [Текст] = Художественное

вышивание : альбом / Е. О. Гасюк, М. Г. Степан. – Вид. 

3-тє, переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1984. –
103, [1] c., [144] арк. іл. : іл. – Текст укр. та рос. мовами.



Народна вишивка - це
мистецтво, яке постійно
розвивається. Це величезне
багатство, створене
протягом віків тисячами
безіменних талановитих
народних майстринь.



Свято вишиванки підпадає на кінець весни – на теплий
сезон, коли ми вже прощаємося з набридлими пальтами та 

куртками, а значить, можна сміливо демонструвати
самобутній національний одяг.



Вишиванка - це духовний символ українського народу, 

рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. 



З року в рік це ошатне національне свято проводиться в 
третій четвер останнього весняного місяця. Таким чином, 

День вишиванки в 2019 році Україна відзначила 16 травня.

Шитье. Вязание. Вышивка [Текст]. – Киев : 

Орион, 1994. – 248, [1] c. : рис., табл.



Веселкою сплелися кольори
На вишиванці, наче доля.
На ній — тобою прожиті роки,
Усі достоту, з радощами й болем.
Усе на ній: вечірняя зоря,
І росами умите раннє сонце,
На ній і сльози, й посмішка твоя,
Хатинка рідна і твоє віконце.



День вишиванки: історія і значення свята в Україні

Вперше з ініціативою відзначати День вишиванки в
Україні виступила в 2006 році студентка Чернівецького
національного університету Леся Воронюк. На цю ідею її
надихнув зовнішній вигляд її друга, який постійно носив
вишиванку. Дівчина вирішила сама втілити в життя таку
цікаву традицію і запропонувала своїм однокурсникам в
один з днів прийти на заняття в національній сорочці. Тоді
ж у вишиванки вбралися і студенти, і викладачі.



Черноморец, А. Д.

Ажурная вышивка и игольное кружево [Текст] 

/ А. Д. Черноморец. – Киев : Час, 1992. – 207, [1] 

c. : рис. – Предметный указатель: с. 207–208.



Глинская, Е. Б.

Азбука вышивания [Текст] / Е. Б. Глинская. –
Ташкент : Мехнат, 1994. – 231, [9] c. : рис.



Незабаром ця студентська ініціатива хвилею прокотилася по всій
Україні, і тепер в теплий весняний день на вулицях багатьох міст

країни все частіше можна побачити людей, одягнених в це
національне українське вбрання.



Українська вишиванка — самовираження українського
народу, вона є відображенням цінностей, традицій, культури

та історії.



Особливо старанно вишивали рушники, якими прикрашали оселі. 

Не було тоді жодної хати в селі, в якій би вони не красувалися. 

Видовжені прямокутники рушників формою нагадують поля, 

дороги. Засіяні зерном орнаментів, вони певною мірою є 

символом долі, життєвої стежки.

Кара-Васильева.

Учитесь вышивать [Текст] / Кара-Васильева,

А. А. Заволокина. – Киев : Реклама, 1988. –
95, [1] c. : ил. – Содержание: История

украинской вышивки ; Общие сведения об

организации труда ; Основная техника

украинской вышивки.



Нас, українців, по вишиванкам та чарівних рушниках-оберегах 
упізнають в усьому світі. Українська жінка і сорочку синові вишиє

на щастя, і рушника на долю. Тому рушник і став синам та 
донькам оберегом, бо це — сама материнська любов і щира 
молитва, що оберігають її дітей від біди в далеких дорогах.

Знаки: 155 стародавніх українських вишивок [Текст] :

[альбом] / [упоряд. та автор вступ. статті Т. О.

Островська]. – Київ : Молодь, 1992. – 71, [1] c. : іл. –
(Бібліотечка журналу "Соняшник").





Вишивала я узори... [Текст] : [альбом]

/ [ред.-упоряд.: М. Совенко, І. Бартецька]. –
Вип. 3. – Київ : Посредник, 1994. – 12 с. : іл.



Відповідно до історичного розвитку країни в цій книзі показано, 
як на всіх етапах розвитку декоративного мистецтва впродовж 
століття митці були в пошуках “великого стилю”, але по-різному 

його розуміли і втілювали у своїх творах.

Кара-Васильєва, Т. В.

Декоративне мистецтво України ХХ

століття. У пошуках "Великого стилю"[Текст]

/ Тетяна Кара-Васильєва, Зоя Чегусова. – К. :

Либідь, 2005. – 275, [5] с. : фотоіл. – Бібліогр.:

с. 275–276 та на полях книги.



Звідки пішли витоки українського народного декоративного
мистецтва і в чому виявляється його самобутність. Які
особливості розвитку українського народного мистецтва за
кордоном? На ці та інші запитання дасть відповідь
запропонований навчальний посібник.

Захарчук-Чугай, Р. В.

Українське народне декоративне мистецтво [Текст] : навч.

посібник : рек. МОН України / Р. В. Захарчук-Чугай,

Є. А. Антонович. – Київ : Знання, 2012. – 342, [1] с., [І-ХХХІІ] с.

окр. паг. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 338–340 та в тексті.



Видання «Жива традиція: майстри народного мистецтва
Черкащини» буде корисним для всіх, хто цікавиться 

традиційним і сучасним народним декоративним мистецтвом 
(вишивкою), вивчає, творить чи популяризує матеріальну 

культуру України.

Жива традиція: майстри народного мистецтва Черкащини 

[Текст] : [альбом] / [упоряд. О. В. Теліженко, Т. М. Теліженко ; 

редрада: Теліженко О. В., Мартинова О. М., Отнякіна О. М., 

Теліженко Т. М. ; автор вступ. статті та статей до структурних 

підрозділів Теліженко О. В.]. – Черкаси : [Бізнес-стиль], 2009. –
237, [1] c. : фотоіл. – Видання присвячується 55-й річниці утворення 

Черкаської області. – Бібліогр.: с. 237.



Вишите весільне вбрання                       Весільний рушник





Дякуємо за увагу!


