
Щороку в третій четвер травня в Україні важлива 

подія - День вишиванки! 

 

Вишиванка - оберіг українського народу, символ здоров'я, краси та 

щасливої долі. В рамках цьогорічного Дня вишиванок в бібліотеці 

Ковельського фахового  медичного коледжу підготовлено виставку-

інсталяцію « Україно, моя вишиванко!»На виставці представлено  рушники, 

вишиванки та літературу за темою виставки. Відвідавши виставку-

інсталяцію ви дізнаєтесь про історію свята, традиції святкування, дізнаєтесь 

що символізує вишита сорочка, традиції вишивки української сорочки. 

У  невичерпній  спадщині  духовної  культури  українського  народу  

є особлива, винятково важлива її частина – вишивка. Українська вишита 

сорочка втілює в собі одну з основних функцій, якої дотримувалися з давніх 

часів, — бути оберегом, а вишиванка — це не тільки символ краси, 

молодості, наслідування, а й наш генетичний код. 

Історія української вишиванки – це історія українського народу. З 

вишиванки, як з книги, можна зчитати, якими талановитими були і є 

українці, якими гарними були господарями та майстрами, як бідували, коли 

Україну захоплювали чи намагалися зруйнувати, чи коли знищували нашу 

культуру і сам ген українства (заборона одягати вишиванки, виключення з 

університету, ув’язнення, позбавлення майбутнього…). 



 

Вишиті  сорочки  та  вишиванки  будуть  оберігати  нас,  наділяти  силою 

рідної землі, тому що символи, вишиті на них, мають глибоке значення, яке 

закладене тисячі років тому. 

Вишиванка – це символ, який єднає українців і презентує Україну у світі. 

Вишиванка – це генетичний код та дрес-код української нації. 

 

  Вірші до свята 

Вишиваночка 

Щоб вишиваночку вдягати, 

Вагомий привід нам не треба мати. 

Її ми хочемо носити кожен день, 

Співать народних в ній пісень! 

(Автор невідомий) 
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Я вишию сорочку 

Я вишию сорочку кольорову 

Й по білім світі гордо в ній піду. 

У ній зустріну пору світанкову 

І щастя світле я у ній знайду. 

Я – українець! Дуже гордий з 

цього. 

Несу у світ традиції свої 

Для себе в Бога не прошу нічого, 

Все в мене є: і гори, і гаї, 

Поля родючі, повноводні ріки, 

Озера сині, чисті небеса... 

Я син землі від роду і навіки, 

В краю, де поруч казка і краса. 

Я – українець з щедрою душею, 

На вишитому рушникові хліб 

несу. 

Горджуся Україною своєю 

І в серці бережу її красу, 

Історію, традицію і пісню, 

Й правдиве слово-думу 

Кобзаря... 

То ж вишиванку я до серця тисну 

І вірю, що зійде моя зоря. 

(Надія Красоткіна) 

Якщо людина хоче вишивати 

Якщо людина хоче вишивати, 

Знайдеться в неї голка, нитка, час... 

Зуміє всі відтінки підібрати, 

Й шедеври вийдуть з-під руки не раз. 

Якщо людина хоче вишивати, 

Побачить в цьому радість і красу. 

І по узорах буде мандрувати, 

І вишиє на квіточці росу, 

І створить диво, первозданну казку, 

Їй усміхнеться сонечко в вікні, 

Бо відіб’ється і любов, і ласка 

У хрестиках на білім полотні. 

 

(Надія Красоткіна) 

 



День 

вишиванки 

День вишиванки. Це великий 

день, 

Бо люди згадують сім’ю, родину. 

Як шила мати і вела пісень, 

Сорочку гарну вишивала сину. 

Лягав собі узор на полотні, 

А мати шила і думки вплітала. 

Так долю вишивала день при дні, 

Щоб добра доля сина не минала. 

А як же вишивала рушники 

І дарувала дітям на дорогу… 

Щоб діти подолали всі шляхи 

Й верталися до рідного порогу. 

В тих вишиванках думи і пісні, 

Про щастя мрії, туга за синами, 

Тривога вічна, гарні дні ясні, 

До Бога звернення — молитва 

мами. 

(Надія Красоткіна) 

 

Сорочка-вишиванка 

Сорочка-вишиванка! Модно й гарно! 

Всі різні, двох однакових нема, 

Як і людей знайти подібних марно, 

Однакових нема, усе дарма. 

Робота кожна індивідуальна, 

Узор чи колір треба замінить. 

Для сина він тепер уже сакральний, 

Це оберіг, що завжди захистить. 

Вкладає мати душу в вишиванку 

І вся любов у хрестиках живе. 

Буває, що й не ляже до світанку, 

А за вікном он Місяць вже пливе 

І заглядає в хату, заглядає… 

Свій промінець, мов ниточку, дає. 

А мати і часу не помічає, 

Все вишиває й думає своє… 

(Надія Красоткіна) 



 

Вдягни свою чудову вишиванку 

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! 

І хай сміється сонечко в зеніті — 

Ти рідного свого не забувай! 

Бо в ньому все — ліс, гори і долина, 

І річечка, й маленьке джерельце, 

Твій рідний край, чарівна Україна, 

І мати, й батько — пам’ятай про це! 

І хліб на вишиванім рушникові, 

І пісня, що до серця пролягла, 

І краєвиди навкруги чудові, 

І стежка, що у Всесвіт повела. 

Вдягни свою чудову вишиванку, 

Відчуй в ній ласку і душі тепло, 

І чистий ранок в ніжному серпанку, 

І те, як добре з мамою було. 

(Надія Красоткіна) 



 

 

 

 


