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«Вишиванка –
це символ краси та 

національної ідентичності 
українського народу»



Вишиванка —
це документ 
українського 

народу! 
Це оберіг!



Перші вишивки мали здебільшого

релігійний зміст і оберігали своїх

власників від зла. Існували

особливі вишиванки для релігійних

ритуалів та святкових подій.

Топ-10 цікавих 
фактів про 
вишиванку

Дітям при народженні

дарували вишиту сорочу,

як оберіг від злих духів.

Давньогрецький історик

Геродот стверджував, що

вишивка прикрашала одяг

скіфів, які довгий час

мешкали на території

сучасної України.

Археологи навіть знайшли

на Черкащині зображення

чоловіків в українських

національних костюмах,

датовані VI ст. н. е.

Вишиванку завжди майстрували

жінки, тому вона символізувала

добро, любов і вірність. Одна з

традицій зобов'язувала дівчат

вишивати своїм нареченим

сорочку до весілля.

Існує легенда, що чумаки

довіряли прання своєї сорочки

тільки одній єдиній дівчині. Так

хлопець підтверджував вірність

своїй коханій і нікого не допускав

до такого сакрального ритуалу.



Першим новатором, який поєднав

вишиванку зі світським піджаком,

був Іван Франко. Навіть на 20-

гривневій купюрі письменник

зображений у своєму улюбленому

стилі.

Топ-10 цікавих 
фактів про 
вишиванку

Дуже багато орнаментів

сягають своїм корінням ще

до язичницьких часів.

Наприклад, знаки сонця,

вітру чи громовиці.

Однією з найгарніших

вишиванок вважають

Борщівську. Її особливість

полягає в тому, що вона

рясно розшита чорними

нитками. Навіть у

Борщівському храмі

знаходиться унікальна

ікона, на якій зображена

Марія, вдягнута саме в

таку вишиванку.

Кожен регіон України має свою

особливу вишивку, яка

відрізняється від інших технікою

та орнаментом.

Орнаменти вишиванки

нині красуються не лише на

сорочках, але й на

автомобілях, татуюваннях чи

на одязі домашніх улюбленців.

Українська вишиванка

заполонила майже весь світ.



Навіть світові зірки полюбили українське вбрання. Так, у вишиванці були

помічені Сильвестер Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Джонні Деп, Міла

Йовович, Ума Турман, Холлі Беррі, Кейт Мосс, Енн Хетуей, Лана Дель Рей, Майк

Тайсон, Адель, Різ Уізерспун, Ніколь Кідман, Сандра Буллок, Джекі Чан, Діта фон

Тіз та інші. А такі модні бренди, як Dolce&Gabbana та Valentino, взагалі

випустили колекції з українськими етнічними мотивами у вишитих сукнях.



У скрутні часи для нашої країни ЦПР «Освітня 
траєкторія» ДМР запропонував вчителям 

освітніх галузей «Мистецтво» та «Технології» 
закладів освіти долучитися до міської акції 

«Оберіг, що захистить мене та нашу Україну».

Протягом трьох місяців школярі міста Дніпра 
під керівництвом учителів виконували вишивку 
оберегів, сувенірів, ляльок, серветок, рушників, 

сорочок тощо. 

Таким чином до скарбнички творчих надбань 
увійшли понад 250 учнівських робіт.

http://otd.dniprorada.gov.ua/oberih-
shcho-zakhystyt-mene-ta-nashu-ukrainu-2/

http://otd.dniprorada.gov.ua/miska-aktsiia-
oberih-shcho-zakhystyt-mene-ta-nashu-ukrainu/

http://otd.dniprorada.gov.ua/oberih-shcho-zakhystyt-mene-ta-nashu-ukrainu-2/
http://otd.dniprorada.gov.ua/miska-aktsiia-oberih-shcho-zakhystyt-mene-ta-nashu-ukrainu/


«Підтримай Героя – подаруй йому оберіг»
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«Підтримай Героя – подаруй йому оберіг»



«Хата без рушників, що родина без дітей»



«Хата без 
рушників, 
що родина 
без дітей»



«Рукави — як писанка, а личко — як маків цвіт»



«Рукави —
як писанка, 
а личко —
як маків 
цвіт»
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«Рукави — як писанка, а личко — як маків цвіт»



Учись, дитино, гарно вишивати —
Це творчість і поезія душі.

У вишивці закладено багато...
Від неї відцуратись не спіши.

У ній краса, билина, дума й казка,
В ній подих вітру, шепіт квітів й трав,

Любов, турбота, ніжність мами, ласка,
Чарівність й диво сонячних заграв.

Учись, дитино, гарно вишивати,
У вишиваночку вдягнеш колись дитя

І будеш колискової співати.
Усе повториться, таке воно — життя.

https://youtu.be/OoCECorpbsg

Це наше і це твоє. 
Знана у всьому світі вишивка - наша!

https://youtu.be/OoCECorpbsg


А українська вишиванка — диво,
У ній народу код, його душі.

І кожному в ній зручно і красиво,
Вдягнути ж вишиванку поспіши.

І гордо йди у ній по цілім світі,
Та мовою своєю розмовляй!

Легенда про історію вишиванки

https://youtu.be/inL6GFGT87I

https://youtu.be/inL6GFGT87I


Майстер клас 
до Дня Вишиванки

https://youtu.be/zcamQ5MYdVw

Мене матуся вчила вишивати
Узори й квіточки на полотні.
Традиції навчала пам’ятати
Й пісні народні — світлі і ясні.
І рідну мову ніжну, солов’їну,

І жарти, й думи, чарівні казки.
Любити вчила рідну Україну,
Її ліси, поля, красу, стежки.

https://youtu.be/zcamQ5MYdVw


Символіка народної  вишивки
Уявіть собі День Перемоги!!!

Уся Україна вдягне вишиванки і вийде на вулицю. Яскраве сонце і сльози щастя будуть засліплювати

наші очі. Лунатиме українська пісня і дитячий сміх. Але в наших серцях назавжди залишиться

глибокий відбиток страшної війни у формі…?

Як виявилося, серед десятків орнаментів на вишиванках немає символу такого горя, яке нам

довелося пережити. Щоб зробити цей висновок, ми заглибились в історію виникнення вишиванок і

тлумачення їх орнаментів.

З давніх-давен люди зображували на одязі різноманітні знаки та символи, що виконували захисну та

декоративну функцію. Абсолютно кожен елемент вишивки мав певне значення, згідно з яким його

використовували.

Щоб дізнатися, що символізує орнамент на вашій вишиванці та яке коріння у нашого національного

одягу, розгляньте фото.



Символіка народної  вишивки



https://www.facebook.com/watch/?v=720293658085861

Кожна область, 
інколи навіть село 
володіли своїми 
унікальними 
техніками 
вишивання

https://www.facebook.com/watch/?v=720293658085861


https://www.facebook.com/1000004
86827767/videos/516151540152060/

My Ukrainian 
Madonna

Вишиванка — це гарно, 
це наше, рідненьке,

Це стремління душі 
і політ до краси.

Вишивати для діток 
старалася ненька…

Тож свою вишиванку 
з любов’ю носи.

https://www.facebook.com/100000486827767/videos/516151540152060/


«Вишиванка —
це гордість за красу нашої країни!»


