
Вишиванка – це не просто 

одяг, це оберіг нації. 

"А у нас сьогодні свято..." 

День вишиванки – 

всеукраїнське свято, яке 

покликане зберегти 

споконвічні народні 

традиції створення та 

носіння етнічного 

вишитого одягу.  
      З вишиванкою пов'язана вся 

багатовікова історія українського 

народу. Адже люди завжди ставилися до вишиванок як до святині. Вони передавалися з покоління в покоління, з роду в 

рід, береглися як реліквії…І які б складні часи не переживав народ наш, але любов до традиційної вишивки ніколи не 

згасала. За допомогою нитки і голки українські майстри створювали і створюють унікальні зразки впізнаваного у всьому 

світі українського вбрання. 

З нагоди даного свята  студенти АЛ11 групи та їх наставники Скрипник Є.І. та Ломачинська О.В. підготували та провели 

виховну годину  "Вишиванку одягай, Україну кохай!". Основна мета заходу – це збереження українських традицій та 

цінностей,  їх популяризація серед молоді та населення держави загалом… В залі зібралися щирі українці, котрим не 

байдужа доля рідного слова. Гармонійним доповненням цього виховного заходу були пісні, виконані студентами Бойком 

Максимом та  Мазур Світланою; гумористина постановка у виконанні студентів Ал11 групи.  

Студенти презентували «Вишиванки–візерунки всіх областей неньки-України», розповідали присутнім легенди про 

перші вишиванки, декламували вірші про українську вишиту сорочку, розповідали родинні історії, пов’язані із 

вишиванням.            Заключним акордом свята стало ВИШИВАНЕ КОЛО ЯК СИМВОЛ ЄДНАННЯ УКРАЇНИ.  

А випущені в небо різнокольорові кульки, як символічні кольорові образи вишиванок різних регіонів України, вселяли 

надію у мирне майбутнє нашої землі… 



 

В знак єдності нашої країни та 

гордості за дане ремесло сьогодні  ми 

випускаємо в повітря кульки  

з надією на краще майбутнє, як 

символ вишиванки-оберегу 

 нашого народу! 

 

  



 



Давайте завжди будемо пам'ятати:  

якою би не була в кожного з нас доля, як би не складалися обставини життя, 

 яким би не було становище в Україні та у світі,  

яка пора року не була би за вікнами наших осель, 

 нас поважатимуть доти, доки ми поважатимемо самих себе,  

доки ми пам'ятатимемо про своє коріння і шануватимемо наші традиції! 

 

 
Валентина Шинкаренко 

(виховна частина) 


