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          Вічна пісня барв і кольорів, 

                    Неповторна музика натхнення! 

             Шепіт трав і шелест яворів, 

             І дзвінкі турботи сьогодення 

                 Хрестиком покладено в рядки, 

                    Поспліталось, блиснуло веселкою 

              Ніжність материнської руки 

       Пісні ще весільної, веселої. 

          Дух народу в колір заплете, 

           Проросте і піснею, і цвітом. 

                    А над світом, гляньте, а над світом 

                    Українська вишивка цвіте! 

    У третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. 

Цього року свято випадає на 16 травня. У цей день українці вдягають 

вишиванки на роботу, навчання або просто прогулюються вулицями 

своїх міст. Свято покликане популяризувати українську культуру і 

традиції. 

   Ідея акції Всесвітній день вишиванки 

зародилася у 2006 році і належить 

одній із студенток Чернівецького 

національного університету Лесі 

Воронюк. Її надихнув одногрупник, 

який завжди ходив на пари у 

вишиванці. Тоді Воронюк 

запропонувала одногрупникам і 

студентам вибрати день і прийти усім у 

вишиванках. Спочатку ініціативу 

підтримали кілька десятків студентів і 

викладачів, але пізніше свято розрісся 

до всеукраїнських масштабів. У 2011 

році був встановлений рекорд за кількістю людей у вишиванках в 

одному місці. На центральній площі Чернівців зібралося чотири 

тисячі людей у вишиванках. У 2015 році з’явилася акція «Подаруй 

вишиванку захиснику», в якій взяли участь 38 країн світу. Вишиванки 

передавали бійцям АТО, які беруть участь в бойових діях в Донбасі. 

    Всесвітній день вишиванки, як наголошують його організатори, 

минулого року відзначався вже у 60 країнах світу. Там підхопили 

флеш-моб «Вишиванка єднає українців», акцію «Народжені у 

вишиванці» та інші, влаштовували покази мод на зразках аїнського 
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автентичного народного одягу, організовували концерти, ходи, 

виставки, ярмарки. 

     Красива вишита українська сорочка з льону з давніх-давен 

вважається символом здоров'я та краси, щасливої долі й родової 

пам'яті, любові та святковості; оберіг і захист від злого ока і слова.  

    Нині вишиванка переживає піднесення і відродження, адже 

українці згуртувалися так, як ніколи, з любов'ю підтримуючи власні 

традиції. Елементи української вишивки все частіше 

використовуються в дизайні одягу, і не лише українці – навіть 

голлівудські красуні залюбки одягають ніжну вишиту вдяганку.  

Тепер носити вишиванку стало не тільки патріотично, а й модно та 

ексклюзивно. 

      Чим же насамперед є вишиванка для українця – оберегом, 

святинею, місточком між поколіннями чи красивим елементом одягу? 

Звернемося до історії вишиванки – основних її етапів, кожен з яких – 

цікавий факт, який, можливо, відомий не всім. 
 

 

       

 

 

       Історія народної вишивки на Україні сягає 

своїм корінням у глибину віків. Дані 

археологічних розкопок та свідчення 

мандрівників і літописців доводять, що 

вишивання як вид мистецтва на Україні існує з 

незапам`ятних часів. Вишивкою, за свідченням 

Геродота, свій одяг оздоблювали ще скіфи. 

Знайдені на Черкащині срібні бляшки з 

фігурками чоловіків, датовані VІ ст., при 

дослідженні показали ідентичність з вишивкою 

українського народного костюма XVІІІ-XІX ст. 

Арабський мандрівник Х ст.н.е. у своїх 

розповідях про русів зазначав, що вони носили вишитий одяг. На 

жаль, пам`ятки української вишивки збереглись лише за останні 

кілька століть, але й цього достатньо, щоб виявити, що елементи 

символіки орнаментів української вишивки співпадають з 

орнаментами, які прикрашали посуд давніх мешканців території 

України доби неоліту, трипільської культури. 

Історія вишиванки 
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    Вишивання не було роботою чи наукою, швидше магією, вмінням 

передати своє світовідчуття, свою внутрішню енергію, закодувавши її 

на полотні. Дивовижно, та зауважте, що саме слово «вишивка» 

походить від «вишній», божественний і перекладається на грецьку як 

«космос». 

      Перші вишиванки відігравали не стільки функцію одягу, як, за 

повір'ями, оберігали їх власників від зла. Саме тому сорочки 

оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб 

малюнок торкався тіла. Для 

кожного ритуалу була особлива 

вишиванка. Дітям при народженні 

дарували вишиту сорочку, аби та 

оберігала їх від злих духів. 

      Першу школу вишивки в 

Київській Русі було створено ще в 

ХІ столітті. Її заснувала Анна, 

сестра Володимира Мономаха. У 

ній дівчата опановували мистецтво 

гаптування золотом і сріблом. 
 

 

 

 

       

      

    Якими різноманітними є сучасні вишиванки: однотонні та 

різнобарвні, багаті та ніжні, вишиті квітами та геометричним 

візерунками… Та чи знаємо ми, що за узори насправді прикрашають 

наш одяг, якими древніми є їхні основи, що вони означають та чому 

виглядають саме так. 

    Яка сакральна геометрія 

захована у скарбах бабусиних 

скринь? Це ж не просто кола, 

ромби, гілки і спіралі, ці фігури 

створювались десятки століть 

тому як унікальні символи. У 

часи, коли наші предки 

володіли магічним зв’язком зі 

світом Природи,  символами 

Сонця, Землі, Всесвіту, Роду 

Таємничі коди предків: 12 головних символів 

української вишивки 
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вони малювали свою долю, відтворюючи їх на полотні, виписуючи 

таємничі древні знаки як заклинання, як обереги, як коди свого роду. 

Цікаво, що тоді жінки не копіювали чужі узори, не відшивали їх з 

інших виробів чи схем. Їх роботи були індивідуальними. Жінка 

володіла «мовою» орнаментального письма, де через кольори, лінії, 

візерунки створювала абсолютно унікальну річ, закодовану на добру 

долю для себе, чи рідної людини. А от відшити чужий узор для 

сорочки, наприклад, означало взяти на себе чужу долю. Характерна 

ознака стародавньої вишивки – її лаконічна довершеність. Тут нема 

нічого зайвого, кожна деталь не випадкова. Узори вишивок – це 

особливі письмена. Не дарма на Гуцульщині серед вишивальниць 

заведено було говорити: «Я таку сорочку випишу».  

   Протягом багатьох віків безпосередній конкретний зміст символів 

на вишивках втрачався , але традиції використання їх не зникли. За 

мотивами орнаменти вишивок поділяються на три групи : 

геометричні, рослинні, зооморфні (тваринні) й відображають 

елементи символіки стародавніх вірувань, культів . 

     Геометричні орнаменти, наприклад, притаманні всім видам 

народного мистецтва і всій слов`янській міфології. Різноманітні 

кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії , хрести символічно 

відображали уявлення нашіх предків про світобудову, тож їхнє 

значення відповідне. На основі стародавніх космологічних символів у 

народі створенна своя система назв. Це «баранячі ноги», «кучері», 

«гребінчики», «кривульки», «сосонка», «перерва» тощо. 

    В основі рослинного орнаменту лежить культ поклоніння природі, 

рослині. Крім поширеного символу «дерево життя», який 

зображається стилізовано у формі листя або гілок, у вишивках з 

рослинним орнаментом популярні стилізовані зображення Берегині , 

використання таких мотивів, як «виноград» – символ добробуту,  

щасливого одруження, «барвінок» – символ кохання тощо. 

      На зооморфних вишивках зображуються тотемічні й солярні 

тварини, а також звірі, що позначають три яруси «дерева життя» .  

Але  самими найстарішими орнаментами є: 

                                                        Коло 

    Відомо, що найбільш древніми є прості геометричні орнаменти. 

Коло є одним із початкових. Як символ сонця воно походить із 

язичницької релігії, де означає божественну, життєдайну енергію. 

Коло це також безперервність буття і вічність. Загалом цей символ, 

що може зображатися у багатьох варіаціях, має чи не найбільше 
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різноманітних значень. Круг із крапкою всередині є центром 

світобудови, в українській  

символіці – це також символ 

сонця. Круг як символ 

божественної чистоти для нас – це 

вінок нареченої. Коло як сонце із 

променями, що виходять на зовні, 

дарує силу та енергію. Водночас 

промені, обернуті всередину – 

навпаки забирають енергію, таке 

коло може символізувати пустоту. 

«Чистий» символ кола нечасто 

можна зустріти саме у вишивці 

(більше на дерев`яних виробах чи у писанках), та він завжди 

присутній у поєднанні з іншими фігурами, як елемент складнішого 

візерунку. Круг можна розпізнати у Дереві життя, зокрема на 

весільних рушниках. 

                                           Квадрат 

      Ця фігура є однією із 

центральних в орнаментах 

багатьох культур. Вона символізує 

досконалість, гармонію, порядок. 

Перехрещений квадрат, який часто 

вишивають зокрема на чоловічих 

сорочках, означає «земне поле». 

Квадрат в українській традиції є 

одним із символів землі. Ідея цієї 

фігури – у розмежуванні простору, 

виділенні якоїсь частини (поля). 

Духовно квадрат символізує Матерію, як коло – символ досконалості 

– дух. Тобто, квадрат протилежний до кола. Квадрат – знак 

особливого числа 4, яке українці розуміли як символ першоелементів. 

Це чотири точки земної кулі: сторони світу; пори року; життєві 

цикли; частини доби…Квадрати на вишивках можна зустріти 

розташованими у ряд в стрічкових композиціях, також як частини 

складніших елементів. 

                                                     Ромб   
     Ромб є архаїчним знаком. Його пов`язують із плодючістю людини 

і землі. Основою розшифрування значення символу є чоловіче та 
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жіноче начало. Він складається з двох 

трикутників. Та найцікавіше те, що в 

праукраїнському розумінні три кути ромба 

тримає жінка (як три кути оселі), а лише 

четвертий – чоловік, який завершує 

цілісність. Ромб (із крапкою посередині) є 

символом засіяного поля, яке мало 

надзвичайно велике значення для наших 

предків, означало достаток і добробут. 

       Ромб, або як його ще називають, 

Трипільський квадрат – це також образ 

борони – інструмента, що готує землю до 

засіву. Крім простого ромба на українській 

вишивці дуже часто зустрічається ромб з 

гачками (вусиками). Цей знак називають «жаба» і символізує він 

плодючість. Адже ця тварина у давніх віруваннях пов`язувалась із 

небесною вологою, яка дає життя. 

     Ромбоподібні узори вишивали на весільних рушниках та на 

весільному одязі молодої. Одяг із вишитими ромбами молода жінка, 

завагітнівши, мала носити аж до народження дитини. Адже цей 

символ слугував сильним оберегом. 

                                   Світове дерево 

     Його ще називають Деревом життя. Цей 

символ зустрічається у мистецтві тих 

народів, модель світобудови яких містить 

три складових: підземне царство, земний 

світ і небесне царство. Дерево зображає: 

корінням – минуле, стовбуром – сучасне, 

кроною – майбутнє. В українській вишивці 

цей символ можна впізнати не лише у 

розгалуженому дереві (яке є як 

симетричним так і асиметричним), а й у 

колоску, снопі, гілці, навіть виноградній 

лозі. У ньому водночас закладено істину 

єднання трьох світів та образ роду, 

продовження життя. Зустрічаються 

складніші композиції, де мотив дерева 

замінює жіночий образ. Жінка із піднятими руками– це Велика 

Богиня або Праматір, яка є втіленням самого життя. Узори зі 
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Світовим деревом найбільше пасували великим вишитим рушникам. 

Розмірами у 3-4 метри, вони прикрашали оселі та храми. (Найбільш 

поширеними були у Центральній Україні).  

                                           Шеврони 

       На старовинних українських 

вишивках ми бачимо подібні до 

трикутника фігури – шеврони – це ті 

ж трикутники, які не мають основи 

(незамкнуті). Ті з них, які обернуті 

вершиною вниз, означають жіночу, 

або матеріальну сутність, вершиною 

вгору – чоловічу, духовну. Шеврони з 

направленою вниз вершиною 

порівнюють з жіночим лоном, 

вмістилищем, у якому зароджується і 

виношується нове життя.  Лінійний орнамент із шевронів виглядає як 

зубчастий узор, ламана стрічка з ритмічним чергуванням. Шеврон із 

точкою перетину ліній вгорі вважається одним із найдавніших 

орнаментальних знаків, що зустрічався ще у малюнках палеоліту і 

означав гору або землю. Давні зразки вишитих рушників із 

символами шевронів були знайдені зокрема на Чернігівщині. 
                                  Спіраль 

      Хвилясті лінії, сигми, зигзаги 

пов`язують із водою. Дослідники 

давньої символіки відзначають, що 

малюнок вертикально розташованих 

паралельних зигзагів позначав дощ, 

що падає зверху, а горизонтальні 

зигзагоподібні або прямі лінії могли 

символізувати небесну вологу.   

Фігура спіралі також означала 

плинність часу та циклічний рух 

сонячного диска. У спіралі наші предки бачили схематичне 

зображенням еволюцiї Всесвiту, його безкінечності. Навіть структура 

людського ДНК подібна до схеми цього орнаменту: адже у кожній 

клітині безперервно відбувається плин енергій життя. 

     На давніх зразках зустрічався символ так званої трипільської 

спіралі – у вигляді кола чи півкола що поступово збільшується у 

діаметрі. 
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                          Хрест 

   Хрест (зокрема різні його модифікації) 

– один із найпоширеніших знаків у 

світовій культурі загалом. Він 

багатогранний і невичерпний та, на 

відміну від кола і квадрата, символізує 

ідею центричності, а не розмежування 

простору. 

   Цікаво, що прямий хрест – це символ 

Сонця, Творця, чоловічого начала. 

Косий хрест – уособлення жіночого 

начала, Місяця. Накладання цих двох 

фігур дає подвійний хрест, або 8-

променеву зірку – символ об`єднання двох начал. Відомо, що ще у 

дохристиянські часи хрест служив оберегом від злих духів. 

Перехрещення двох ліній символізувало зустріч Земного з Небесним. 

Хрест означає також гармонію чотирьох стихій: вогню, води, землі і 

повітря. Хрест у колі – астрологічний символ Землі. 

                                Сварга 

    Відомий під назвою свастика – це той 

самий хрест, але у русі. Символ 

сонячного культу, в магічну силу якого 

вірили усі древні народи. В давніх 

українців він асоціювався із силою 

домашнього вогнища, родинним щастям.     

Сварга може бути ліво- та 

правосторонньою. Лише остання означає 

рух за сонцем. Сварга, повернута  проти  

годинникової стрілки, вважалася  

символом оберегового духовного  

полум'я, а за годинниковою стрілкою –  

символом родинного вогнища. 

     Досить частим в українському 

вишитті (особливо на Правобережжі) є мотив так званої повної 

сварги (накладання лівооберненої свастики на правообернену). В 

народі його ще називають круторіжки. Це символ гармонії, створений 

двома врівноважуючими потоками. В українській вишивці він 

відомий ще як «колядник», знак єднання із мудрістю предків. Сварга 

– давній, енергетично дуже сильний знак. 
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                             Ключі 

     Вишивальниці різних регіонів 

України називають цей символ 

по-різному: на Поділлі кажуть 

«гесики», на Наддніпрянщині «s-

мотиви». За формою цей знак – 

половина свастики, візуально – 

половина вісімки (8). Тому йому 

приписують символами здатен 

оберігати енергетику людини від 

негативних впливів. 

       Дослідники кажуть, що у 

давнину для нашого народу 

символ сигма означав змію, яка 

асоціюється з водою. Змій як охоронець підземного світу 

символізував чоловічу сутність трактування як «шлях до 

досконалості». Символ S – хвиляста лінія. Це знак земних «важких» 

вод (відмінних від небесних), материнської вологи Землі. Знак води, 

яка дає життя урожаю. Одяг із «ключовими», родючість і 

запліднення. Він являвся в образі блискавки на дощовому небі. Край 

подолу жіночих сорочок вишивали рядами сигм, що своєю силою 

оберігали материнську сутність. 

                                      Повна рожа  

      Рожечка, або восьмипроменева зірка утворюється накладанням 

прямого хреста (символ чоловічого начала, Сонця) і косого хреста 

(символ жіночого начала, 

Місяця). Поєднання цих двох 

сутностей закономірно дає життя 

усьому. Повну рожу називають 

також Зіркою Матері. Саме такий 

символ ми часто бачимо на 

іконах Богородиці. 

    Восьмикутна зірка – один із 

найпопулярніших геометричних 

мотивів в українській вишивці. 8 

– невипадкове число. Біофізики 

кажуть, що саме така зірка – 

октаедрон – зображає модель 

побудови енергетичного поля 
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довкола будь-якого живого організму. Людська зигота після поділу 

має саме 8 клітин, 8 енергетичних потоків, які надалі формують 

фізичну і духовну основу ембріона.  

                                        Кривий танець 

       Знак, який ще називають 

безконечником і меандром. 

Остання назва грецька і 

походить від місцевої ріки 

Меандр. Та вченими доведено 

використання цього символу 

на території України ще 20 

тис. років тому. В давній 

українській символіці його 

більш м`які вигини асоціюють з водою, гармонійним плином життя. 

Він утворює «вічний» безконечний орнамент, який снується, наче 

нитка долі, але завжди повертається до Першоджерела. Він зображає 

життєвий шлях і водночас є символом вічного буття. 

         Називаючи такий орнамент кривим танком, його пов`язують із 

обрядовим танцем, який українські дівчата традиційно виконували 

навесні, заряджаючи своїми рухами землю. Найчастіше символ 

безконечника можна зустріти на вишивках Гуцульщини, Волинi, 

Київщини, Кубанi та Полтавщини. Меандрові візерунки часто 

прикрашали саме чоловічі сорочки, символізуючи на них силу і 

життєву енергію. 

Трикутник 

     У давніх віруваннях це 

символ вузької брами, що 

веде до вічного життя. 

Символ єдності трьох світів: 

земного або явного, 

підземного або невидимого, 

небесного або духовного. Це 

три стихії — вода, вогонь та 

повітря. Три рівні буття, 

тривимірність світу, Свята Трійця у пізнішій християнській релігії – 

про значення числа 3, яке відображає трикутник, нам відомо багато.   

Символ трикутника здавна асоціюється зі стихією Вогню. Деякі 

дослідники вважають сучасною варіацією трикутника знак тризуб. 

Трикутники, що доторкаються вершинами один до одного, 
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нагадуючи «пісочний годинник», символізують Світ та Антисвіт. А 

місце їх дотику є своєрідним місцем переходу із одного світу до 

іншого. Інколи між трикутниками зображають лінію, що зветься 

«Кільцем Великого Світіння», яка символізує дзеркало, де один світ 

віддзеркалюється в іншому і навпаки. Такий символ часто прикрашає 

вишиті рушники Середньої Наддніпрянщини та Слобожанщини.  
 

(Джерело: http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/taemnichi-kodi-predkiv-12-

golovnih-simvoliv-ukrayinskoyi-vishivki-17943. Сайт http://acc.cv.ua/) 

 

 

 

 

 

      

   В Україні вишивати вміли у всіх регіонах. Кожна область, інколи 

навіть село, володіли своїми унікальними техніками вишивання. 

Дівчаток із наймолодшого віку привчали до вишивання. У деяких 

областях це ремесло любили навіть чоловіки. Вишиванки  

відрізняються фасонами, кольором, способом вишивання, 

орнаментом і візерунками. 

    Проаналізувавши старовинні та сучасніші зразки вишивок, можна 

умовно скласти своєрідний  атлас регіонів України за типовими 

для них візерунками, орнаментами і символами, техніками і 

кольорами. І хоч чітких меж використання певної техніки вишивки 

ніколи не було (бо люди, спілкуючись, передавали, навчали одне-

одного особливостей ремесла свого краю) та все ж спробуємо 

виокремити ті головні риси, які відрізняли кожну область від іншої.  

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
   Якщо розглянути сорочки межі XIX–

XX століть – на них побачимо 

переважно чорно-червоні кольори (у 

чоловічих) та різнокольорові квадрати 

(на жіночих). І чоловіки, і жінки 

носили вишиванки з комірами. Ці 

деталі одягу обов`язково прикрашали 

візерунками. Вирізняє Харківщину від 

інших регіонів те, що орнаменти 

вишивок виконували саме грубою ниткою – для створення своєрідної 

Вишиванка кожного регіону - унікальна 

 

http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/taemnichi-kodi-predkiv-12-golovnih-simvoliv-ukrayinskoyi-vishivki-17943
http://acc.cv.ua/news/chernivtsi/taemnichi-kodi-predkiv-12-golovnih-simvoliv-ukrayinskoyi-vishivki-17943
http://acc.cv.ua/
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рельєфності. Характерний для Харківської губернії мотив вишивки 

— «Дерево життя». Під мотивом «Дерева» знаходився або 

зигзагоподібний орнамент (меандр), що символізував підземну воду, 

або квіти, перевернуті голівками донизу, котрі символізували 

підземний світ. 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ 

      Відомо, що вишиванки Східного 

регіону мають переважно рослинні 

орнаменти. Особливістю луганських 

вишивок є поліхромні візерунки, 

виконані хрестиком, грубою ниткою, 

завдяки чому створюється враження 

рельєфності. Традиційним є поєднання 

різних за фактурою ниток, що також 

також додає рельєфності візерунку. Тут здавна вишивали хрестом і 

гладдю. Вміння вишивати на Луганщині передавалось із покоління в 

покоління. Цікаво, що народному ремеслу навчали дівчаток вже 

дошкільного віку. Бо, за традицією, на день сватання у юнки мало 

бути не менше 12-ти вишитих рушників.   

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ 

   Стародавніми класичними техніками 

на Дніпропетровщині було вишиття 

низзю та ажурними мережками. 

Вишивки хрестиком здебільшого 

геометричні, а також рослинні, що 

набули геометричного характеру. 

Дослідники, які розглядали найстаріші 

колекції вишивок Дніпропетровського 

краю, говорили: «Такого розмаїття 

ромбів, хрестів, косих хрестів, 

свастик, зірок, трикутників, квадратів, 

їх поєднання, вписування одних елементів в другі.., важко собі 

уявити.» 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

    Гама кольорів тепла вирізняє донецьку вишивку від інших. В ній 

багато сонця. В ній більше червоного, ніж чорного. Орнаменти 

яскраві, чорно-червоні на світлому (білому) тлі. Якщо були рослинні 

мотиви – то це пишні квіти, цілі букети і дерева. Зображали й птахів. 

(на весільних рушниках, наприклад, птахи сприймаються як елемент 
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чарівності, казковості). На Донеччині 

вишивали різними техніками, окрім 

хіба що яворівки і низинки. Кольори 

ниток, якими вишивали жіночі й 

чоловічі сорочки – традиційно 

червоний, чорний і білий. 

Оздоблювали рукави, рідше коміри та 

поділ. 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ 

     Відомою на всю Україну була чоловіча, так звана, чумацька 

сорочка – з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювався лише 

комір. (Цікаво, що такий рукав служив своєрідним прапором для 

подачі сигналу при переправі через 

дніпровські пороги). Чумацькі 

сорочки завжди добірно вишивалися. 

Комір здебільшого — лиштвою, 

пазуха — вирізуванням, а рукава 

вирізуванням з лиштвою. У 

Запорізькій області використовували 

всі основні геометричні фігури та їхні 

поєднання: кола (символи сонця), в 

середині яких розміщуються розетки, 

складені з ромбів; ромби можуть бути однією фігурою та поділені на 

частини, також з крапками посередині. 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 

     Для Полтавської вишивки 

характерна ніжна кольорова гама,  
пастельні тони. Найчастіше це 

вишиття білим по білому 

геометричних орнаментів (у народі 

асоціювалось із морозними 

візерунками), а також поєднання їх з 

рослинними. Щоби підсилити ефект – 

додавали нитки попелястих кольорів. 

Кажуть, саме полтавська вишивка є 

найскладнішою зі всіх українських. 

«Рідною» для полтавчанок здавна 
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була техніка лічильна гладь (лиштва). Наприклад, жіночу полтавську 

вишиванку можна впізнати за дуже багатим, складним, та водночас 

ніжним за кольорами, «тонким» оздобленням рукавів. 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 

       Жіночі сорочки-вишиванки 

Сумщини — переважно полтавського 

типу. Вишивка білими нитками 

гладдю,вирізуванням, набируванням, 

використання різних видів мережок. 

Характерні тут також багатоколірні 

візерунки. Це ніжне вишиття дрібним 

хрестиком і напівхрестиком, а також 

рельєфне грубою ниткою. Вишивали 

геометричні та рослинно-

геометризовані взори. Серед 

зооморфних мотивів переважали птахи: орли, лебеді, качки, голуби. 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

      Вишивкам Херсонщини 

притаманний рослинно-квітковий 

орнамент. Він почав з`являтися на 

жіночих та чоловічих сорочках ще з 

середини XІХ століття. Одна з 

найпоширеніших ідеограм – 

«Світове дерево», це образ 

прародительки – Матері-Землі. 

Частими були також символічні 

зображення тварин: зозулі, півня, 

коня та оленя. Старовинні херсонські сорочки часто вишивали 

чорними нитками. Побутувала на Херсонщині й вишивка білим по 

білому. 

                     АР КРИМ 

     Кримські татарки теж любили 

вишивати. Природно, що їхня 

вишивка відрізняється від більшості 

типових на материковій Україні.  

Важливими тут є контрасти (які 

можна побачити й на народному  

верхньому одязі). Вони часто вико-

ристовують квітчасті орнаменти з 
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ніжними кольорами, правильно підбираючи кожну квітку. Головні 

знаки, використовувані майстрами тут такі: жіночій знак — вигнута 

гілка (егрі дал) — означає мінливість, динамічність, розвиток.  

Чоловічий — родове дерево — надійність, стійкість та сила. Гвоздика 

– літня людина. Тюльпани символізують молодих хлопчаків, а рози – 

жінок. Є також символ «марам», який досить часто зустрічається на 

вишивці та орнаментах, особливо головних покривалах і поясах з 

широкої вовняної тканини (учк’урах) – це «дерево життя». 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

     Жіночі сорочки цього регіону 

України були особливими. Їх 

вирізняли чотирикутний виріз 

довкола шиї та вільні, без зборок 

у зап`ясті рукави. Сильно 

стилізовані рослинні мотиви. Це 

сосонки, дубове листя і шишки 

хмелю, різноманітні квіти та 

квітучі гілки. Цікаво, що такий 

елемент як лінія, що 

використовувався як розмежувальний компонент вишивки був 

символом землі або межі між добром і злом. Не менш популярними 

були зооморфні мотиви. 

                         КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ 

     На старовинних вишивках Кіровоградщини збереглася символіка 

ранніх землеробів. Образ 

Великої богині, якій 

поклонялись трипільці. 

Зображалась у вигляді пташки і 

світового дерева. Також 

зустрічались такі цікаві символи 

як двоголовий орел – відображає 

чоловічу та жіночу сутність 

одночасно (звідси взяли для себе 

його росіяни). Пізніше 

поширеними були пишні 

різнобарвні рослинно-геометризовані орнаментальні мотиви з 

вазонами, квітами, листям, бутонами. Оригінальним був шов під 

назвою «солов'їні вічка»,  коли на полотні виколювались дірочки. 
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ 

    Черкащина – тут дуже красива 

витончена вишивка, яка 

потребувала неабиякого вміння та 

великих затрат часу. Дрібні стібки 

утворювали складний переважно 

геометричний візерунок. 

Відмінним від решти регіонів тут 

було горизонтальне розміщення 

узорних ліній на рукавах жіночих 

сорочок. Свою особливу вишивку мало відоме село Суботів. Тут 

любили золотисті відтінки: від жовтого до вишневого. У південних 

районах Черкащини вишивали основним білим із дрібним 

вкрапленням червоного та чорного кольорів. 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ 

      На Київщині вишивали дрібні 

геометричні та рослинні мотиви: 

зірки, квіти, виноградні грона. Для 

жіночих сорочок обирали червоні, 

жовті, сині кольори, підкреслені 

чорним. Київська вишивка була 

контрастною – на білому полотні 

рясніли насичені кольори червоно-

чорних узорів. Ажурні мережки 

використовували і на жіночих і чоловічих сорочках. З часом більш 

поширеними ставали квіткові орнаменти. Ними прикрашали навіть 

чоловічі вишиванки, що виглядало як масивна нагрудна прикраса. 

Цікавою технікою володіли майстрині Іванківського району: 

візерунок, яким вишивали сорочку, спершу малювався на полотні, 

потім контур обводився чорною ниткою, а далі зашивався іншими 

кольорами. 

         ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

    Для цього краю характерні білі 

вишивки. Геометричний або 

рослинний орнамент вишивається 

білими нитками або ж із 

вкрапленням червоного і чорного. 

Виконується дуже дрібними 

стібками, що нагадує бісерні 
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вишивки, характерні для чернігівських сорочок. Використовувалися 

дуже тонкі нитки, що вимагало від рукодільниць надзвичайної 

майстерності. Щоби підсилити загальну виразність вишивки, в ній 

використовували два або більше типів швів: наприклад, прозорі з 

гладдю. Дуже популярною була й ажурна вишивка. 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 

     На одеську вишивку мали 

вплив східноподільський, 

молдовський та румунський 

способи декорування. 

Поширеними тут були чорні 

геометричні мотиви. 

Уставкова вишивка у вигляді 

композицій з 2 чи 3 рядів, 

доповнених жовтими або 

червоними смугами.Часто 

використо-вувались мотиви 

церковної корони, хреста та двоголового орла. Одеська вишиванка 

кольорова. Загалом багатство барв українських  сорочок збільшується 

з півночі на південь. 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 

    Техніки, які тут 

використовували найчастіше – 

це занизування та дрібний 

хрестик. З кольорів – 

поєднання синього із 

червоним та чорним.  З 

геометричних фігур 

найпоширенішими були 

хрести, ромби, круги, зигзаги 

та особливо розетки. Ці фігури 

мали глибоке символічне 

значення, а оздоблена ними сорочка мала захищати господаря від 

негативного впливу. Та не менш популярні на Житомирщині 

квітково-рослинні орнаменти: найдавніші – барвінок і берізка, далі 

хміль, виноград, ружки, яблучка, листочки, які зустрічались й на 

інших предметах народної творчості (наприклад, писанках). 
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ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

     Велике багатство технік 

вишивання характерне для 

Вінницької області: низь, 

хрестик, вишивка штапівкою, 

настилання, верхошов 

(верхоплут), зерновий вивід, 

вирізування; різноманітні види 

чорних, білих і кольорових 

мережок. Більшість автентичних 

сорочок Вінничини оброблені 

саме низинкою. Поряд з основними швами застосовуються і 

допоміжні — вишивка штапівкою, шов «уперед голкою», контурні 

шви, якими обрамляють і з’єднують окремі елементи композиції. 

Темно-вишнева та червоно-чорна гами, де домінував чорний. 

Ритмічне чергування двох кольорів у квадратах. Улюбленим був 

колір стиглого жита у поєднанні із чорним. Додавали також невеликі 

зелені та жовті елементи. 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

    В орнаментах подільських 

вишивок переважає один колір 

— чорний з великим або 

меншим украпленням 

червоного, синього, жовтого або 

зеленого. Найпоширеніші 

одноколірні (червоні та чорні) 

вишиванки, рідше — дво- і 

триколірні. Для Хмельниччини 

характерною була техніка 

вирізування. Геометричний 

орнамент із простих прямих, скісних, ламаних, зубчатих ліній. Строго 

геометрична низь. 

        ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ 

     Найдавніші зразки вишивок, 

знайдені у цьому краї, були виконані 

одним кольором. Зооморфні мотиви 

вишивали білою гладдю чи дрібним 

хрестом, штапівкою, крученим 

швом. Використовували навіть 
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срібні та золоті нитки, бісер, шовк, вовну, металеві блискітки. 

Характерна вишивка Заставнівського району – це поперечні смуги (2-

7) дрібних геометричних елементів. Поширені жовті та світло-зелені 

кольори. У Кіцманському районі вишивали досить великі рослинні 

візерунки, зокрема букети руж; зустрічалися також птахи. 

РІВЕНСЬКА ОБЛАСТЬ 

      У вишивці домінували прості 

геометричні візерунки червоного 

кольору з краплинкою синього. 

Жіночі сорочки часто вишиваються 

тільки червоною заполоччю та 

дуже простим орнаментом. 

Червоною ниткою на білому-

сірому тлі льняної полотнини. 

Характерні вишивальні техніки: 

занизування, верхоплут, 

настилування. Вишивка цього регіону — вишукано проста та чітка за 

композицією. Домінуючим є найдавніший монохромний 

(одноколірний) геометричний орнамент. 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ 

    У більшості районів Терно-

пільщини майстрині віддавали 

перевагу геометричним узорам. 

Насичені темні кольори. Особливо 

на Борщівщині – регіоні, який 

прославився на весь світ саме 

своїми унікальними вишиванками. 

Це зашиті повністю рукави із 

сильним переважанням чорного 

кольору (що символізує трагічні 

сторінки історії краю), також 

поздовжні косі смуги з повторюваними елементами. а ще мотив 

калини – один з улюблених на Тернопільщині. Ягідні галузки часто 

зображали між двома пташками. Типовою тут була вишивка 

вовняними нитками. Тернопільські візерунки чіткі, контрастні, з 

об`ємними елементами. 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

Вишивки Івано-Франківщини прикрашають чіткі геометричні фігури, 

які часто з`єднуються в одну широку лінію, утворюючи динамічний 

http://www.uamodna.com/articles/borschivsjka-sorochka-chervone-imdash-to-lyubov-a-chorne-imdash-to/
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орнамент. Старовинними місцевими 

техніками є «колення» і «кручення», які є 

досить складними у виконанні. На Івано-

Франківщині завжди пишно декорували 

рукави. На одній сорочці поєднували багато 

технік вишивання: від «білих по білому» до 

«писаних» – суцільно «замальованих» 

нитками елементів. Особливими є вишивки 

села Космач. Яскраві жіночі сорочки з 

горизонтальними уставками, на яких 

переважає красива осіння гама. А от 

снятинські сорочки славились «рукавами-

червонянками», вишитими бавовняними нитками. Цікавими були 

покутські вишиванки. Чого варті лише місцеві назви візерунків: 

кучері звіздаті, чубаті, вусаті цілі, клинчасті головочки, зерняткові, 

чубаті, черковці, сливкові 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ 

     Волинська вишивка проста та вишукана 

водночас. Для цього краю характерним є 

ритмічне повторення різних геометричних 

фігур: зірок, ромбів, ламаних ліній. Дрібні 

елементи, що вписувались один в одний, 

переплітаючись, утворювали гармонійний 

візерунок.  З  усіх кольорів переважав 

червоний, також вишивали синім і чорним.  

Суто західноволинським прийомом було 

розміщення вузької смужки вишивки на 

згині рукава при манжеті. Крім хрестика, 

поширеним було занизування – дуже давня 

техніка, що імітує човникове ткацтво, 

створюючи чіткі та прості композиції. 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

     Львівська вишивка має свою особливість: білий простір між 

елементами малюнка, завдяки чому сорочка виглядає прозорою і 

легкою. Львівські вишивки, виконані переважно хрестиком та 

стебнівкою, нагадують тонке мереживо. Дрібна павутинка квіток 

чорного кольору, поєднаного із червоним, жовтим, зеленим та синім. 

Яворівський район мав свою унікальну техніку: дрібні елементи 

складали з окремих фігурок: сосонок, клинців, кривульок…, вишитих 
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різнобарвними нитками: блакитною, 

синьою, зеленою. У жіночих 

сорочках вишивали манжети 

рукавів та самі рукави, на грудях 

робили невеличкий виріз. 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

    Закарпатська вишивка – це дуже різнобарвна та густа вишивка – 

традиційними тут були більше десятка кольорів. Чи не кожне село 

тут мало свою «улюблену» гаму: від 

чорно-фіолетової та вишневої до 

зелено-голубої. Якщо червоний 

поєднувався з чорним – при цьому 

дин колір обов`язково виділявся. 

Найпоширеніші техніки: низинка, 

кучерявий стіб, пряма та коса гладь. 

Основні фігури – ромб, який 

прикрашався іншими елементами – і 

так звані кривульки (зиґзаґ). 

Найдавніша закарпатська вишивка – це геометричні форми, та вже у 

ХХ столітті сюди проникають рослинні мотиви. 

 
 

 

   

 

 

      Ще кілька років тому носіння вишиванок асоціювалося з 

політичністю та націоналізмом 

громадян, а вишиті сорочки одягали 

на свята чи з інших особливих 

приводів. Натомість сьогодні зростає 

кількість українців, які обирають 

вишиванки на буденний день. 

Мотивація проста – це модно, 

стильно, практично та й демонструє 

патріотизм як не як. 

    Вишиванка вражає своєю красою 

весь світ, сьогодні – це мода 

світового рівня. Всесвітньо відомі 

Вишиванка – це стильно 

https://fakty.com.ua/wp-content/uploads/2017/05/17/Odezhda-s-vushivkoi-Dolce-Gabbana-566x512.jpg
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актори, музиканти, моделі — уже давно мають в гардеробі цей 

модний одяг з українським орнаментом. 

    Серед шанувальників нашого одягу, такі зірки як Мадонна, Міла 

Куніс, Діта фон Тіз, Сандра Буллок, Різ Уізерспун, Кейт Мосс, Джекі 

Чан, Ніколь Кідман. Одна з найпопулярніших поп-виконавець Адель 

– позувала у вишиванці для журналу VOGUE. 

    І мода ця прийшла не зненацька — навіть ще у 70-х роках, 

легендарний лідер гурту «The Doors» Джим Моррісон, красувався на 

фотосесії у традиційній українській вишитій сорочці. 

        Але все ж першим модником, 

який почав носити вишиванку, як 

повсякденний сучасний елемент 

гардеробу — українець. А саме 

Іван Франко, котрий так і 

зображений на 20 українських 

гривнях — в сучасному піджаку, 

одягненому на вишиванку. 

   Орнаменти, якими прикрашають 

вишиванки, стали настільки 

популярними, що тепер ними оздоблюють не тільки сорочки! 

Останнім часом в українців з’явився новий 

тренд – автовишиванка. Автомобілісти 

прикрашають свої транспортні засоби 

спеціальними наліпками. Для кожного 

замовника створюється особливий дизайн. 

 Розробники розповідають, що «вишивані» 

наліпки замовляють не тільки власники 

авто, адже їх 

можна 

почепити на 

будь-яку рівну поверхню. До речі, 

популярністю вони корис-туються по 

всій Україні. Розповідають також, що 

замовлення на автовишиванки 

надходять і з інших країн: Німеччини, 

Австралії, Нової Зеландії! 

     Традиційні орнаменти почали 

наносити вже й на тіло. Патріотичні 

татуювання сьогодні стали трендом 



25 
 

№1 серед української молоді. Хтось вважає це неймовірно вдалим 

варіантом для такого рішення, а хтось називає безглуздістю. Що ж, 

смаки у всіх різні. Та якщо вже говорити про татуювання, погодьтеся: 

такий малюнок виглядає куди краще і змістовніше, ніж незрозумілі 

фрази. 

     До речі, вишиванки одягли не 

тільки автівки. Домашні улюбленці 

теж підхопили патріотичну 

тематику. Чи то правильніше 

сказати, їх хазяї. Все більше 

котиків та собачок з’являються в 

інтернеті та на вулицях в 

українських національних 

костюмах. Знову ж таки, це дещо 

суперечливо, і комусь може не 

сподобатись. Та погодьтесь, це 

виглядає мило. 

      Таким чином, ми бачимо, що 

українська вишивка - етнічний 

бренд, перевірений історією. Характерно і показово: символіка 

новітніх українських вишиванок у своїх образах збігається з 

орнаментами давніх трипільських часів. В цьому – спадкоємність 

наших культурних виявів. Вишиванка – це символ приналежності до 

роду та нації, ознака українськості, а у наш час ще й один із символів, 

за яким вирізняється українець у багатомірному, багато-вбраному 

глобалізованому світі. Яскраві кольори, фантастичні візерунки-

символи, багатство фантазії майстрів – усе це і є вишиванка. 

    Вишиванка ще й ознака приналежності до свідомої спільноти, яка 

усупереч всьому пробиває собі шлях і утримує ідентичність України. 

На цьому тлі поява у багатьох українських містах і селах сотень 

людей у вишиванках у святкові дні виглядає як справжній сплеск 

патріотизму, як пошанування Дня Незалежності держави. Тож носімо 

на долю і щастя вишиванку, це наш український космос і наш 

національний оберіг… 
 

 Крилаті вислови про вишиванку, або як її просто називали в 

народі – сорочку: 

1. Бідний на сорочку старається, а багатий і кожуха цурається. 

2. Як мати рідненька, то й сорочка біленька. 
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3. Рукави — як писанка, а личко 

— як маків цвіт. 

4. Хочеш сорочку мати — не 

треба зівати. 

5. До Великодня сорочка хоч і 

лихенька, аби біленька. 

6. З світу по нитці — голому 

сорочка. 

7. Трясця тим багачам, що багато 

сороччя, а в мене одненька, та 

щодня біленька 

8. Якщо дощ намочив перший раз одягнену сорочку — на багатство. 

9. Якщо сорочку прогризли миші — в ногах буде слабість. 

10. У наших хазяйок по сто сорочок, а в мене одна — та й та біла 

щодня. 
 

Вислови видатних українців про вишиту сорочку: 

*«Вишиванка — це генетичний код нації» — вислів, котрий 

відомий зараз усім і став крилатим. Хто ж його автор, мало хто знає. 

Слова ці належать Лесі Воронюк, засновниці свята вишиванки. 

*«Вишиванка для мене — це гордість за красу моєї країни!» — 

каже В’ячеслав Узелков, український боксер, виходячи перед боєм у 

вишитій сорочці. 

*«Вишиванка для мене — це сорочка, зроблена маминими 

руками!» — Василь Вірастюк, Заслужений майстер спорту України, 

також полюбляє виходити в люди у національному одязі. 

*«Вишиванка — це документ украінського народу! Це оберіг! В 

орнаментах вся магія любов і історія кожного регіону моєї 

улюбленої країни!» — так Ксюша Жданова-Форманчук, актриса 

театру і кіно, з любов’ю висловлюється про українську сорочку. 

*«Вишиванка для мене — це символ краси та національної 

ідентичності українського народу.» — Уляна Смирнова, 

чемпіонка світу з карате, також позувала на фото саме у вишитій 

сорочці. 
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   Вишиванки: 10 цікавих фактів 

. 
 

1. Історія народної вишивки в Україні сягає 

своїм корінням у глибину століть. Про це 

свідчать і результати археологічних розкопок, 

і свідчення мандрівників і літописців. 

Приміром, вишивкою, за свідченням Геродота, 

був прикрашений одяг скіфів. Знайдені 

наЧеркащині срібні бляшки з фігурками 

чоловіків, датовані VIст., при дослідженнях 

показали ідентичність не тільки одягові, але і 

вишивці українського народного костюма 

XVIII–XIXст. Арабський мандрівник X ст. у 

своїх розповідях про усів згадує, що вони носили вишитий одяг. На 

жаль, пам’ятники української вишивки збереглися тільки за останні 

кілька століть, але і цього досить, щоб 

з’ясувати, що елементи символіки 

орнаментів української вишивки збігаються 

з орнаментами, що прикрашали посуд давніх 

жителів території України періоду неоліту, 

трипільської культури. 

2. Київський художник Юрій Нікітін 

написав і подарував студентсько - 

викладацькому храму преподобного Федора 

Острозького, що у Національному 

університеті «Острозька академія», де 

Богоматір та Ісус Христос зображені у вишиванках. Ікона написана 

на дерев'яному щиті, її розмір 1,10 м на 0,8 м.«Іконописом займаюся з 

1983 року. Однак, писати Матір Божу та 

Ісуса у вишиванках довелося вперше. Ідею 

підказав мій добрий товариш краєзнавець з 

Острога Микола Бендюк. Наснаги додала 

патріотична атмосфера, яка панує в 

Острозькій академії», -розповів художник. 

3.На межі ХІХ і ХХ століть вишивана 

українська чоловіча сорочк  а відривається 

Вишиванка: 10 цікавих фактів 
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від традиційного костюмуі починає носитися в поєднанні з 

європейським одягом. Провідну роль в започаткуванні моди вдягання 

вишиванки під піджак часто надають Іванові Франкові, який 

«відрізнявся од загалу своїм костюмом —вишиваною сорочкою серед 

пишних комірців і краваток». Самеу костюмі й вишиванці  Франко 

зображений на 20-гривневій купюрі, знайомій кожному з нас. 

4. Орнаменти вишивок за 

мотивами прийнято поділяти на 

три групи: геометричні (абстрак 

тні), рослинні, зооморфні 

(тварини) та антропомопфічні 

(людина). 

   Геометричні орнаменти 

властиві всій слов’янській 

міфології. Вони дуже прості: 

кружечки, трикутники, ромби, 

зиґзаґи, лінії, хрести (прості й 

подвійні). На їхній основі в народній вишивці широко 

використовуються такі мотиви, як «баранячі роги», «кучері»,  

«кудрявці», «гребінці» тощо. В основі рослинного орнаменту лежить 

прагнення принести у вишивку красу природи. Навіть гранично 

умовні візерунки виникли в результаті спостереження реально 

існуючих у природі форм. В українській вишивці часто 

використовуються такі мотиви, як 

«виноград», «хміль», «дубові листи», 

«барвінок» тощо. Деякі з них несуть у 

собі відображення древніх символічних 

уявлень народу. Так, мотив «барвінку» 

є символом нев’янучого життя, 

візерунок «яблучне коло», розділений  

на чотири сектори, з вишиванням 

протилежних частин в одному кольорі 

— символом любові. У сучасній 

вишивці зустрічається і древній символ 

«дерево життя», зображуваний 

переважно стилізовано у формі листів і 

гілок. Увишивках зооморфних 

(тваринних) орнаментів зображуються такі тварини як кінь, заєць, 

риба, жаби; ізптахів—півень, сова, голуб, зозуля; ізкомах—муха, 
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метелик, павук, летучі жуки. Антопоморфічні орнаменти зображають 

стилізовану людину. 

5. Вирішальний плив на характер орнаментальних мотивів мають  

різноманітні вишивальні шви, так звані «техніки». Їх в Україні відомо  

близько сотні! Серед найвідоміших технічних прийомів вишивання  

–гладь, хрестик, низь,мереження, бігунець, плетіння 

6. Кожен регіон України має свої 

особливості вишиванок. Про їх 

розмаїття може свідчити бодай 

саме лише перелік типових узорів 

волинського краю: цвіткі, хміль, 

лапатий хміль, хмелик, лапатий 

хмелик, виноград, ягідний хміль, 

хміль ягідки, хрести гречкою, 

хрести, безконечник, хрести повії, купчаті, кукурузка, огірочки на дві 

половинки, звізди, кошички, кошичаста рожа, вилка, баранячі роги, 

таргачики, рутка, чорнобривці, очка, ягідки, цимбали, кучері, рожа 

повна, рожа клинчаста, рожа шулякова, рожа барвінкова, рожа 

шулякова повна, сокирки, копита, копитка, розбиті хрести, хрести, 

сливочки, дубове листя, полоничник на дві половинки, полоничник 

хрещатий, полоничник! 

7. Надзвичайно оригінальними є борщівські вишиванки, назва яких 

походить від регіону виникнення - Борщівського району на 

Тернопільщині. Саме тут майстрині вигадали свій особливий тип  

вишивання –декорування рукавів сорочок дуже 

щ  ільною вишивкою чорними нитками. Чорний 

колір на борщівських вишиванках став 

переважати не просто так. Подейкують, що 

колись турки й татари знищили усіх місцевих 

чоловіків, і жінки з навколишніх сіл вирішили  

впродовж декількох поколінь вдягати чорні 

сорочки..До речі, у борщівському храмі 

Успіння Пречистої Діви Марії знаходиться 

особлива ікона Богоматері з Ісусом. Діва Марія 

одягнена у червоно-чорну вишиванку! 

8. 20 травня 2012 року під час ювілейної ХХ молодіжної пішої прощі 

Стрийської єпархії до Гошівської чудотворної ікони Богородиці, яка 

перебуває на Ясній горі у монастирі отців Василіян с.Гошів на Івано-

Франківщині, встановили рекорд України —у пішому ході взяли 
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участь 15027 осіб у вишиванках. Досягнення занесли до 

Книгирекордів України. Загальна кількість прочан за різними 

підрахунками складала від 20 до 25 тисяч, а загальна відстань 

маршруту —28км. 

9.Першим українським телеведучим, який 

провів новини у вишиванці, став Андрій 

Шевченко: 21 листопада 2004 рокув в  

ефірі «5 каналу» він відкрив телемарафон «Ніч 

виборів» у вишиванці з косівським орнаментом 

у жовтогарячих та салатових тонах. 

10.Найбільша кількість людей у вишиванках, 

які зібрались в одному місці,–саме такий рекорд 

встановили на день Незалежності в 2006 році на 

центральній площі Рівного —майдані Незалежності. Організаторам 

акції вдалося зібрати святкового дня на майдані аж 3298 людей у 

вишиванках Вшанування борщівської Богородиці у вишиванці-від 

пересічних рівнян до відомих чиновників і політиків! У 2011-му 

рівненський «вишитий рекорд» побили у Чернівцях - тут у вишитих 

сорочках одночасно зібралося аж 4189 людей. Але того ж року Рівне 

повернуло собі першість: у День Незалежності на центральний 

майдан міста прийшло 6570 людей у вишиванках! 

 

      До Всеукраїнського дня вишиванки пропонуємо провести в 

библиотеці ток-шоу «Україна Шевченкова квітне, бо вишивана у 

неї душа». 

   До програми заходу пропонуємо включити: 

 Інформ – година «Спадок нації», Прензентація «Легенда про 

вишиванку» 

 Майстер-клас з вишивки 

«Вишиваймо візерунки долі», 

«Закодовані імена в українській 

вишиванці» 

 Дефіле «Вишиванку одягай –

Україну кохай!» 

 Фотосесія «Вишиванка – модний тренд» 

 Музичне караоке «Заспіваймо про вишиванку» 

 Виставка – інсталяція «Вишиванка: код життя. Исторія. 

Традиції. Украна» 

http://coma.in.ua/wp-content/uploads/2018/03/content_full-5.jpg
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 фотовиставка «Родинна вишиванка» 

 конкурс-дегустація національнихукраїнських страв 
 

Електронний ресурс: 
 

1.Від студентської акції до Всесвітнього дня вишиванки 

https://www.facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky/videos/2059127867688552/ 

2.Вишиванка: код жття. Исторія. Традиції. Україна. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9pQ-YuM0ew 

3.Закодовані імена в українській вишиванці. (майстер-клас) 

https://uamodna.com/articles/zakodovani-imena-v-ukrayinsjkomu-

ornamenti/ 

4. Прензентація Легенда про вишиванку 

https://www.youtube.com/watch?v=XpM6HFia2Sg 

5. Символіка українського орнаменту 
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3VpY4543A 

6. «Спадок нації»: фільм про символ і оберіг» 

https://www.youtube.com/watch?v=9FlzQieNLFs 

7. Українська вишиванка  
https://www.youtube.com/watch?v=Bq45NwC2mBs 

        

Пісні про вишиванку 

1.Вінник Олег.Вишиванка https://www.stb.ua/ru/2018/08/23/oleg-

vinnik-rasskazal-o-premere-pesni/ 
Вінник О.Вишиванка https://www.youtube.com/watch?v=z1KuGYz2kg8 

Вінник О.Вишиванка https://www.youtube.com/watch?v=FNc2nZQ3IdU 

2.«Вишиванки цвітуть!» 

https://www.youtube.com/watch?v=ISJRvyJS41c 

3. 10 неймовірних віршів та пісень про 

вишивнку. 

https://korali.info/usna-tvorchist/10-neimovirnih-

virshiv-ta-pisen-pro-vishivanku.html 

4. МАТУСИНА ВИШИВАНКА 
https://www.youtube.com/watch?v=Mqyv7VEmy

m0  

5. Т.Повалій «Два кольори» 
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDT

M 

6. ЯК ВИШИВАНКА – УКРАЇНА (пісня) 
https://www.youtube.com/watch?v=9gAnl1yEnrU 

https://www.facebook.com/vsesvitniydenvyshyvanky/videos/2059127867688552/
https://www.youtube.com/watch?v=Q9pQ-YuM0ew
https://uamodna.com/articles/zakodovani-imena-v-ukrayinsjkomu-ornamenti/
https://uamodna.com/articles/zakodovani-imena-v-ukrayinsjkomu-ornamenti/
https://www.youtube.com/watch?v=XpM6HFia2Sg
https://www.youtube.com/watch?v=xJ3VpY4543A
https://www.youtube.com/watch?v=9FlzQieNLFs
https://www.youtube.com/watch?v=Bq45NwC2mBs
https://www.stb.ua/ru/2018/08/23/oleg-vinnik-rasskazal-o-premere-pesni/
https://www.stb.ua/ru/2018/08/23/oleg-vinnik-rasskazal-o-premere-pesni/
https://www.youtube.com/watch?v=z1KuGYz2kg8
https://www.youtube.com/watch?v=FNc2nZQ3IdU
https://www.youtube.com/watch?v=ISJRvyJS41c
https://korali.info/usna-tvorchist/10-neimovirnih-virshiv-ta-pisen-pro-vishivanku.html
https://korali.info/usna-tvorchist/10-neimovirnih-virshiv-ta-pisen-pro-vishivanku.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mqyv7VEmym0
https://www.youtube.com/watch?v=Mqyv7VEmym0
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM
https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM
https://www.youtube.com/watch?v=9gAnl1yEnrU
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