
ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 7 КЛАСУ З НАРОДОЗНАВСТВА, 

Від 02/25/2023  

Оксана Заваденко 

На уроці 02/25/2023 7 клас продовжив навчатися вишивати, зокрема стебловим швом. Учні 
малювали схему та вчилися перенести її на полотно, а також почали вишивати символ дерево життя 
стебловим швом, як на емблемі музею Івана Гончара.   

 
 Пригадую всім, що голки, нитки та полотно, які я роздала, треба обов’зково приносити кожного 
уроку!!!! 
 
На домашнє завдання прошу знайти в лекції «Найпростіші шви» (знову додаю її до завдання) 
СТЕБЛОВИЙ ШОВ (остання сторінка), та уважно подивитися техніку цієї вишивки, а також відео 
пояснення, як його вишивати: https://pin.it/4GXY3mi      https://youtu.be/jnBaeXeAkkw 
 

ХТО НЕ БУВ НА УРОЦІ, ПРОШУ ВДОМА ПОТРЕНУВАТИСЯ ВИШИВАТИ СТЕБЛЕВИЙ ШОВ І 
ВИШИТИ ЦЕНТРАЛЬНУ ЛІНІЮ ДЕРЕВЦЯ (ВСІ ВКАЗІВКИ НА ФОТОГРАФІЯХ ЗА ПОСИЛАННЯМ 
https://drive.google.com/drive/folders/1Jnt-oZ4xkgas08wiUsnewzLy_zqorLlU). 

До емейлу додаю також покрокову фотоінструкцію домашнього завдання. 

Для тих, хто був на уроці і вишив центральне стебло деревця або більше, може за власним 
бажанням продовжити вишивати гілочки (це робити не обов’язково, бо ми продовжимо 
роботу в класі). 

Якщо у вас будуть питання чи нездоланні труднощі, прошу писати мені текстове 
повідомлення 586 277 44 25. 

Хто не закінчив раніше, прошу вишити (і звісно принести) подвійну рамочку на полотні швом 
вперед голкою (тобто вишити одну рамочку, і паралельно до неї іншу, для того, щоб краще закріпити 
техніку вишивання). 
 
 
З повагою, вчителька народознавства Оксана Заваденко 

https://pin.it/4GXY3mi
https://youtu.be/jnBaeXeAkkw
https://drive.google.com/drive/folders/1Jnt-oZ4xkgas08wiUsnewzLy_zqorLlU














Тема:  Основні техніки української вишивки. Найпростіші види швів. 

Розвиток вишивальних технік тісно пов'язаний з виготовленням одягу. З давніх-давен весь одяг 
виготовлявся в домашніх умовах. Матеріалом для виготовлення одягу була тканина та шкіра. Для 
того, щоб зшити окремі частини одягу використовувались різні техніки та стібки. Згодом люди 
навчилися оздоблювати одяг вишивкою . 

Збережені елементи давнього вишитого одягу X–XI століття донесли до нашого часу техніки того часу. 
Вишивали тоді вовняною, лянною, шовковою, золотою або срібною ниткою «в прокол» або 
«прикріп». 

Техніка «в прокол» полягає у тому, що тканину проколювали та наносили на лицевій стороні стібки. 
Такі стібки наносились по вертикалі і по горизонталі з різною щільністю — це так званий шов в рядки. 
Такими стібками заповнювали орнамент — ромби, квадрати. Стібки наносили на тканину також 
скісно, при цьому кожен наступний стібок починався посередині наступного, таким чином 
виконували скісні лінії — так званим косим швом. Скісні стібки накладали на тканину також колоском 
або в ялиночку, таким швом обводили переважно ромби. 

Техніка «в прикріп» полягала в тому, що нитку клали на лицеву поверхню тканини і прикріпляли 
зверху шовковими нитками. Таким самим чином виконували вишивку бісером, перлами, коралами, 
сап'яновими смужками, крученими шнурками. 

З XVI століття відомо зразки вишивки в якій поєднано стібки шовковими та золотими нитками. З 
введенням в вишивку рослинних елементів, стібки для заповнення круглих форм набули різної 
довжини. 

З введенням у вишивку бавовняних, лляних та вовняних ниток зумовило виникнення нових способів 
нанесення орнаменту. Він міг бути одноcтороннім  або двостороннім. 

Вишивки традиційно виконувалися  такими техніками: перебір (вперед голку), позад голки, 
стебнівка, штапівка, гладь, соснівка, мережка, низинка, хрестик, напівхрестик, зерношов, 
виколювання, вирізування т. ін. В різних регіонах ці техніки називалися по різному. 

В основі більшості технік лежить найпростіший шов – «вперед голку». Він виконується як справа на 
ліво, але деколи також  зліва на право або знизу вгору. https://youtu.be/mvKVru6Ai5E 

 

Шов «вперед голку» є основою технік занизування, низь (низинка), перебір , штапівка  та ін. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://youtu.be/mvKVru6Ai5E


 

Технікою «позад голки» («за голкою»), стібки наносяться безперервною лінією. Спочатку наноситься 
поверхневий стібок, а далі голку протягують знизу на таку саму кількість ниток як і лицевий стібок і 
виводять голку на лицеву сторону, роблять поверхневий стібок і проколюють тканину в тому місці, де 
закінчився попередній стібок. 

  

Ця техніка відома під назвою вистіб — на Київщині, Черкащині, строчка — Запоріжжя, стебнівка 
проста — Закарпаття, шнурок простий Гуцульщина. 

 

Стебелевий шов. При цій техніці з лицевої сторони наноситься стібок, а далі з виворітньої сторони 
справа наліво набирається певна кількість ниток і голка виводиться на лицеву сторону, посередині 
першого стібка. Всі лицеві стібки виконуються зліва направо, а виворотні вліво. Цим швом можна 
шити прямі чи скісні стрічки, а також обводити основні елементи орнаменту. Цей шов 
використовувася широко в вишивках XVII–XVIII століття. На Дніпропетровщині цей шов називали — 
стебель, стебельок, на Закарпатті — стебнівка; стебельчана, шнурок — на Дрогобиччині, прошиттє — 
на Гуцульщині. 

 

http://vishivanka.net.ua/article/5 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F
http://vishivanka.net.ua/article/5

