
  



 

 
 
16 листопада відзначається Всесвітній день рукоділля – 

найпоширеніше та улюблене жіноче заняття протягом багатьох 
століть. 

Фантазійні вишивки, де поєднуються традиційні та сучасні 
Візерунки, ошатні, вишукані, оригінальні прикраси, скульптури 
з бісеру, оригамі, скрапбукінг, в’язання, 
декупаж, народна лялька – сьогодні це не лише 
захоплення багатьох, а й світ творчості, креативу, 
яскравих емоцій. А ще – можливість втілити мрії в  
реальність, зберегти спогади, тепло рук, чистоту душі 
і передати це все нашим нащадкам 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

«…Червоними і  

чорними нитками» 
 

Генетичний код нації, молитва без слів,  
потаємна розповідь про людські почуття – це про  
українську вишивку. 

Пропоновані книги – про історію, красу,  
гармонію цього прадавнього мистецтва 

  



 
 
Бебешко, Л. Українська вишиванка: мальовничі узори, 

мотиви, схеми крою / Лідія Бебешко. – Харків : Клуб 
сімейного дозвілля, 2018. – 127 с. 

 
Гарна й ошатна, оздоблена символічними орнаментами 

сорочка, наша рідна вишиванка, сьогодні стала не просто 
елементом одягу, а й своєрідною міжнародною візитівкою 
українців. 

Ця книжка для тих, хто вміє  
вишивати, хто закоханий в українську 
вишивку. Тут розміщені схеми композицій 
вишивки для чоловічих та жіночих 
сорочок, які було зроблено на основі 
старовинних колекційних узорів, а 
також схеми традиційних та 
сучасних кроїв для їх пошиття. 

 
  



 
 
Чумарна, М. І. Вишивання долі: символіка і техніка 

шитва / Марія Чумарна. – Львів : Апріоріті, 2015. – 88 с. 
 
Особливістю цієї книжки є те, що вона наближена до 

потреб тих, хто практично займається відновленням зразків 
стародавньої вишивки, хто шукає нових «старих» ідей у 
творенні власного одягу. Тут  
подано 56 видів техніки шитва, розкладки  
узорів, які підготувала і систематизувала  
майстер художньої вишивки Віра Чипурко. 

Автор книги розкриває можливості  
впливу людини на долю, на здоров’я  
власного тіла, благополуччя сім’ї і роду 
через повернення до джерел  
духовного знання наших предків. 

 
  



 
 
Федишин, О. У світі вишивки та бісероплетіння / 

Олександра Федишин. – Львів : Апріоріті, 2013. – 104 с. 
 
Вишивка – це живучість українського народу, душа 

народу. Вона нарівні з піснею створює невмирущу 
священну ауру України. 

Перед вами один зі спалахів цієї аури. У  
книзі представлені зразки вишивок знаної 
майстрині декоративно-прикладного 
мистецтва та народного 
майстра - Олександри Федишин. 

  



 
 
Кристаніні, Д. Найповніший самовчитель з 

вишивання: хрест. Гладь. Гобеленова. Ажурна. Мережка / 
Джина Кристаніні, Вільма Стебелло. – Харків : Клуб 
сімейного дозвілля, 2016. – 160 с. : іл. 
 

Для вишивки, як і для шиття, потрібні певні 
інструменти і матеріали. Правильний підбір інструментів 
допоможе ідеально виконати 
вишивку. Вибір тканини, ниток – це  
відповідальний момент у процесі  
підготовки.  

Всі ці рекомендації можна знайти 
у цій книзі. А також понад 500  
покрокових ілюстрацій, стібків і  
докладних схем зібрано у цьому  
виданні. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Лукашенко, Т. Українські обереги своїми  
руками / Тетяна Лукашенко. – Харків : Віват, 2015. 

–  
224 с. : іл. 
 

Наші пращури-слов’яни здавна виготовляли 
обереги, бо добре знали про їхню дивовижну магічну силу.  
Як зробити власноруч оберег для себе та близьких? Які 
обереги сьогодні є незамінними в побуті сучасного 
українця? Відповіді ви знайдете на сторінках цієї книжки, 
що стане вашим власним оберегом на шляху до щастя, 
гармонії й родинного затишку 

 
 
  



 
 

Тарасова, О. О. Ляльки-мотанки: обереги  
для вашої оселі, що дарують успіх, багатство,  
щастя / О. О. Тарасова. – Харків : Клуб  
сімейного дозвілля, 2014. – 126 с. : іл. 

 
Лялька-мотанка – давній сакральний оберіг. 

Їй уже понад 5000 років. Такі ляльки можна  
знайти у багатьох країнах. Вважалося, що вона 
захищала людину від неприємностей і лиха. 

Чому лялька називається мотанкою,  
способи створення цих ляльок, таємниці 
виготовлення і багато іншого можна знайти в 
цій книжці. 

  



 

 

 

Тарасова, О. О. Таємничий світ ляльки-мотанки 
/ Ольга Тарасова. – Київ : Либідь, 2015. – 200 с. : іл. 
 

Лялька-мотанка є віддзеркаленням прадавньої 
культури, традицій і світовідчуття наших пращурів. 
Це потужний хатньо-побутовий оберіг і обрядовий 
атрибут, і забавка для дітей і дорослих, і 
оригінальний сувенір, і прикраса інтер’єру оселі. 

Дізнатися про різновиди й призначення  
ляльок-мотанок, традиції, обряди й звичаї, з якими 
вони пов’язані, опанувати способи їх виготовлення 
вам допоможе пропонована книга. 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красиві речі 

власноруч 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
Що допоможе зробити нашу оселю не 

схожою на інші? Як створити ексклюзивний  
подарунок та перетворити пластиковий 
непотріб у креативну садову скульптуру? 
Відповіді та практичні поради фахівців 
знайдете у запропонованих виданнях 

  



 
 

Поделки из подручных материалов / сост.  
Бондарева Марго. – Харьков : Клуб Семейного 
Досуга, 2018. – 288 с. : ил. 
 

Світ сьогодні переживає справжній бум 
хендмейда. Він охоплює різні види техніки – 
вишивка, квілінг, декупаж, різьба по дереву, 
макраме тощо. З допомогою виробів ручної роботи 
можна прикрасити своє житло. 

Ознайомившись із запропонованою книгою, 
кожен зможе обрати собі те, що йому найбільше до 
смаку, створити речі, що нададуть вашій оселі 
вишуканості та неповторності. 

  



 

Роенко, Н. П. Поделки, обереги, картины, 
открытки, украшения, подарки из природных 
материалов / Н. П. Роенко. – Харьков ; Белгород : 
Клуб семейного досуга, 2012. – 384 с. : ил. 
 

Кумедні фігурки людей і тварин, витончені 
квіти, листівки на всі випадки життя, незвичайні 
аплікації й картини, захисні обереги для будинку – 
будь-який із представлених у книзі виробів буде 
чудовим подарунком. Кілька простих інструментів, 
трішки фантазії – і звичайні шишки, жолуді, листя, 
ягоди або зерна перетворяться на оригінальні 
прикраси інтер’єру. 

 

  



 
 

Уютный дом. Шторы. Подушки. Покрывала. 
Скатерти. Салфетки. Стильные мелочи / сост. С. И. 
Лапина. – Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 
2009. – 240 с. : ил. 
 

Текстиль відіграє важливу роль у формуванні 
інтер’єру. Тканини можуть повністю змінити вам будинок, 
зробити його неповторним і стильним. 

Наша книжка підкаже як правильно вибрати 
тканину, виготовити покривала, подушки, скатертини, а 
також картини, скриньки тощо. Гарні та корисні речі ви 
зможете створити за викрійками, наведеними в книжці. 
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