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Шановні Деснянці!  

До вашої уваги пропонується інформаційна довідка, 

присвячена українській майстрині художньої вишивки, 

лауреату «Книги рекордів України» Протчевої Тетяні 

Іванівні. 

Мета довідки – висвітлити інформацію про 

життя та творчу діяльність талановитої 

майстрині.  

Видання складено на базі матеріалів, 

відображених на web-сайтах Інтернету та 

представлено за розділами: біографія, творчість, 

досягнення, виставки, використані джерела.                                                                      

Сподіваємося, що  інформація буде цікава широкому 

колу читачів, особливо мешканцям Деснянського 

району, бо Тетяна Протчева – їх  землячка. 

 
 

Укладач: Івашко Н.П. 

Відповідальна за випуск: Зяліна Н.К. 

Контактна інформація: 518-73-63, 

bibliot.im.gagarina@ukr.net 
веб-сторінка Деснянської ЦБС: 

http://desnabib.kiev.ua 

 

mailto:bibliot.im.gagarina@ukr.net
http://desnabib.kiev.ua/
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Біографія 
 

  Народилася Тетяна Протчева в 1962 році в м. Києві. 

Ще з дитинства її вабила українська вишивка. Мама, 

вчителька математики, вела гурток вишивання й 

дівчина з радістю долучилася до творчого процесу. 

Але через навчання в Інституті харчової 

промисловості захоплення відійшло на другий план. 

Одружилася, має сина.   

Понад двадцять років пані Тетяна працює в бюро 

приватизації житла в Деснянському районі столиці. 
 

Творчість 
 

До призабутого хобі Тетяна Іванівна поверталася 

поступово. У вільний від роботи час вона продовжує 

вишивати. 

Картини, одяг, краватки,  листівки… Починала від 

найпростіших робіт і досягла досконалості. 

У 2010 р. Тетяна Протчева відкрила Міжнародний 

музей вишивки у Деснянському районі м. Києва (вул. 

Курчатова 23-а).  
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Колекція музею має кілька напрямків — картини, які 

відображають культуру України; посуд; квіти; 

біблійні сюжети; краватки й листівки. 

Тут представлена традиційна українська вишивка, 

вишивка різних країн, зразки тканини, вишивка на 

папері. У музеї можна познайомитися не лише з 

експонатами, а й із різними техніками вишивання, як 

української, так і іноземної вишивки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зараз роботи Протчевої можна побачити у Музеї 

вишивки GLOW ART (вулиця Михайла Грушевського, 

10, Київ) 
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Досягнення 

Вишивані ноу-хау Тетяни Протчевої тричі 

потрапляли до Книги рекордів України. Це: 

 - незвичне вишите яйце до Великодня; 

 

 

 

 

  

 

 

 

- найбільша вишита карта України; 
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 Вишивані мапи - наймасштабніші проекти Тетяни 

Протчевої. Перша її вишита карта України 

узгоджена в Інституті картографії. Друга — 

відображає орнамент різних регіонів країни. До її 

створення долучилося приблизно 136 осіб. Вишиту 

мапу світу презентувала на виставці “Експо–2010” 

у Шанхаї. До неї доклали рук представники 192 країн, 

які брали участь у виставці. Цю карту майстриня 

передала до музею Шанхая. Розпочала створювати 

мапу світу, залучаючи до проекту українців-

емігрантів. 
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  Найбільшу увагу привертають витвори 

художниці, що світяться в темряві. Правда, 

споглядати такі чудо-картини можна лише наживо, 

відео- та фотокамерам світлове мерехтіння 

передати не вдається. Відшукати унікальні сяючі 

нитки вдалося в 2005 р. в Японії. Це стало 

поштовхом вишивати ікони, адже флуоресцентні 

нитки чудово підходять для оздоблення німбів. 

Найцікавіша ікона, яку включено до Книги 

рекордів України – Христос у терновому вінку, де 

світиться образ Ісуса, вінок і пасмо волосся. 
 

 

 

Виставки майстрині 

Протягом останніх років колекція унікальних 

робіт (картини на біблійну тематику, що світяться 

у темряві) експонувалася: 

 в Експоцентрі України,  
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 Києво-Могилянській академії,  

 Національній бібліотеці України імені 

Вернадського, 

  музеї Павла Тичини, 

  Британській Раді,  

 Верховній Раді України. 

  Творчість Тетяни Іванівни знана не тільки в 

Україні, але й далеко за її межами: в США, Франції 

(посольство України), Японії (ЕХРО 2005), Китаї 

(ЕХРО 2010), Шотландії, Ізраїлі, Бразилії та ін.  

Вишиті роботи майстрині знаходяться  в 

музеях світу і приватних колекціях представників 

української та закордонної еліти.  

Тетяна Протчева гідно репрезентує сучасне 

мистецтво української вишивки на світовому рівні. 

Використані джерела: 
 

1. В Ізраїлі представили унікальну 
українську вишивку [Електронний ресурс] // 
GLOBAL UKRAINE. – Електронний текст. – Режим 
доступу: https://global-ukraine.com/ru/2017/04/v-
izrayili-predstavyly-unikalnu-ukrayinsku-vyshyvku/, 
вільний (дата звернення: 26.04.2017). – Назва з 
екрана. – Мова укр. 
 2. Вдовенко, Н. Картини з секретом народної 
майстрині Тетяни Протчевої [Електронний ресурс] // 
Національний технічний університет України. 
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського”. – Електронний текст. – Режим доступу: 
http://kpi.ua/1214-5-photo, вільний (дата звернення: 
12.04.2012). – Назва з екрана. – Мова укр. 

 

https://global-ukraine.com/ru/2017/04/v-izrayili-predstavyly-unikalnu-ukrayinsku-vyshyvku/
https://global-ukraine.com/ru/2017/04/v-izrayili-predstavyly-unikalnu-ukrayinsku-vyshyvku/
http://kpi.ua/1214-5-photo
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 3. Вишивальниця Тетяна Протчева хоче, аби 
в світі більше знали про Україну [Електронний 
ресурс] // Хрещатик, газета Київської міської ради. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3869/art/1300991150.
html, вільний (дата звернення: 25.03.2011). – Назва з 
екрана. – Мова укр. 
 4. Географічні координати України 
"закодували" люмінесцентними нитками 
[Електронний ресурс] // Інформаційний портал Good 
News. – Електронний текст. – Режим доступу: 
http://ukrainegoodnews.com/geografchn_koordinati_ukr
ani_zakoduvali_lyumnesczentnimi_nitkami.html, 
вільний (дата звернення: 10.09.2014). – Назва з 
екрана. – Мова укр. 

5. Майстер-клас з виготовлення ляльки-
мотанки від Тетяни Протчевої [Електронний 
ресурс] // ГО “Українська Родина” у Туреччині. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
http://www.ukraile.com/majster-klas-z-vigotovlennya-
lyalki-motanki-vid-tetyani-protchevo%D1%97/, 
вільний (дата звернення: 21.09.2017). – Назва з 
екрана. – Мова укр. 

6. Майстриня оригінальної вишивки Тетяна 
Протчева провела майстер-клас в Антальї 
[Електронний ресурс] // Ukr-Ayna. – Електронний 
текст. – Режим доступу: http://www.ukr-
ayna.com/uk/maistrinia-originalnoi-vishivki-tetia/, 
вільний (дата звернення: 22.09.2017). – Назва з 
екрана. – Мова укр. 

7. Майстриня Тетяна Протчева вишила 
“звукову” карту України [Електронний ресурс] // 
Сайт Вікна. – Електронний текст. – Режим доступу: 
http://vikna.if.ua/news/category/crime/2016/02/23/4988
9/view, вільний (дата звернення: 23.02.2016). – Назва 
з екрана. – Мова укр. 

8. Мигидюк, Мирослава. Тетяна Протчева 
вишиває банкірам долари [Електронний ресурс] // 
Gazeta.ua. – Електронний текст. – Режим доступу: 
https://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_tetyana-
protcheva-vishivaye-bankiram-dolari/637960, вільний 

http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3869/art/1300991150.html
http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/3869/art/1300991150.html
http://ukrainegoodnews.com/geografchn_koordinati_ukrani_zakoduvali_lyumnesczentnimi_nitkami.html
http://ukrainegoodnews.com/geografchn_koordinati_ukrani_zakoduvali_lyumnesczentnimi_nitkami.html
http://www.ukraile.com/majster-klas-z-vigotovlennya-lyalki-motanki-vid-tetyani-protchevo%D1%97/
http://www.ukraile.com/majster-klas-z-vigotovlennya-lyalki-motanki-vid-tetyani-protchevo%D1%97/
http://www.ukr-ayna.com/uk/maistrinia-originalnoi-vishivki-tetia/
http://www.ukr-ayna.com/uk/maistrinia-originalnoi-vishivki-tetia/
http://vikna.if.ua/news/category/crime/2016/02/23/49889/view
http://vikna.if.ua/news/category/crime/2016/02/23/49889/view
https://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_tetyana-protcheva-vishivaye-bankiram-dolari/637960
https://gazeta.ua/articles/people-newspaper/_tetyana-protcheva-vishivaye-bankiram-dolari/637960
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(дата звернення: 21.07.2015). – Назва з екрана. – Мова 
укр. 

9. Міжнародний музей української вишивки у 
Києві [Електронний ресурс] // Новини для гарного 
настрою LovelyLife. – Електронний текст. – Режим 
доступу: 
http://lovelylife.in.ua/tvorchist/kultura/mizhnarodnyj-
muzej-ukrayinskoyi-vyshyvky-u-kyyevi.html, вільний 
(дата звернення: 08.10.2016). – Назва з екрана. – Мова 
укр. 

10. Музей української вишивки в Києві 
[Електронний ресурс] // PROSTIR.MUSEUM. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
http://prostir.museum/ua/file/1204, вільний (дата 
звернення: 2016). – Назва з екрану. – Мова укр. 

11. Олійник, Євгенія. У Києві з’явився 
інтерактивний Музей української вишивки 
[Електронний ресурс] // Сайт Радіо Свобода. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
https://www.radiosvoboda.org/a/24302324.html, 
вільний (дата звернення: 19.08.2011). – Назва з 
екрана. – Мова укр. 

12. Протчева, Тетяна. Дізнайтесь таємницю 
музею вишивки [Електронний ресурс] : [сайт] / 
Тетяна Протчева – Київ, 2012-2017. – Електронний 
текст. – Режим доступу: http://protcheva.com/, вільний 
(дата звернення: 2017). – Назва з екрана. – Мова укр. 

13. Протчева, Тетяна. «Ідей зібралося на цілий 
музей…» [Електронний ресурс] : ,[бесіда з 
мисткинею / записал Володимир Тарасюк] // Перше 
екскурсійне бюро”. – Електронний текст. – Режим 
доступу: 
http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Mizhna
rodniy-muzey-ukrayinskoyi-vishivki.html, вільний 
(дата звернення: 04.2010). – Назва з екрана. – Мова 
укр. 

14. Протчева Тетяна Іванівна [Електронний 
ресурс] // Вікіпедія. – Електронний текст. – Режим 
доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0
%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0

http://lovelylife.in.ua/tvorchist/kultura/mizhnarodnyj-muzej-ukrayinskoyi-vyshyvky-u-kyyevi.html
http://lovelylife.in.ua/tvorchist/kultura/mizhnarodnyj-muzej-ukrayinskoyi-vyshyvky-u-kyyevi.html
https://www.radiosvoboda.org/a/24302324.html
http://protcheva.com/
http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Mizhnarodniy-muzey-ukrayinskoyi-vishivki.html
http://www.primetour.ua/uk/excursions/museum/Mizhnarodniy-muzey-ukrayinskoyi-vishivki.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%
D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1
%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0, вільний (дата 
звернення: 2017). – Назва з екрана. – Мова укр. 

15. Протчева, Тетяна. “Мистецтво популярне, 
якщо воно сучасне” [Електронний ресурс] : [бесіда з 
майстером художньої вишивки] / вела Людмила 
Чечель // Справи Сімейні, сімейний портал. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
https://familytimes.com.ua/mystectvo/tetyana-
protcheva-mystectvo, вільний (дата звернення: 
11.04.2015). – Назва з екрана. – Мова укр. 

16. Протчева, Тетяна. “Чим більше знають 
культуру країни, тим більше їй довіряють” 
[Електронний ресурс] : [бесіда з майстером  
художньої вишивки Т. Протчевою] / вела Дарина 
Фіалко // Урядовий кур’єр . – Електронний текст. – 
Режим доступу: 
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/tetyana-protcheva-chim-
bilshe-znayut-kulturu-krayi/ , вільний (дата звернення: 
16.12.2014). – Назва з екрана. – Мова укр. 

17. Протчева, Тетяна. “Я знаю, що підняти 
економіку зможе духовність та культура” 
[Електронний ресурс] // Жінка-українка. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
http://ukrainka.org.ua/node/5245, вільний (дата 
звернення: 05.01.2015). – Назва з екрана. – Мова укр. 

18. Руденко, Юлія. Тетяна Протчева – майстер 
української вишивки [Електронний ресурс] // Храм 
Свв. Мчч. Адриана и Наталии. – Електронний текст. 
– Режим доступу: http://xpam.kiev.ua/tetyana-
protcheva-mayister-ukra%D1%97ns-ko%D1%97-
vishivki.html, вільний (дата звернення: 2016). – Назва 
з екрана. – Мова укр. 

19. Степанок, Олена. Краса з ниток: виставка 
робіт Тетяни Протчевої [Електронний ресурс] // 
Tusovka.kr.ua. – Електронний текст. – Режим доступу: 
http://tusovka.kr.ua/news/2015/02/23/krasa-z-nitok-
vistavka-robit-tetjani-protchevoi, вільний (дата 
звернення: 23.02.2015). – Назва з екрана. – Мова укр. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://familytimes.com.ua/mystectvo/tetyana-protcheva-mystectvo
https://familytimes.com.ua/mystectvo/tetyana-protcheva-mystectvo
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/tetyana-protcheva-chim-bilshe-znayut-kulturu-krayi/
http://ukurier.gov.ua/uk/articles/tetyana-protcheva-chim-bilshe-znayut-kulturu-krayi/
http://ukrainka.org.ua/node/5245
http://xpam.kiev.ua/tetyana-protcheva-mayister-ukra%D1%97ns-ko%D1%97-vishivki.html
http://xpam.kiev.ua/tetyana-protcheva-mayister-ukra%D1%97ns-ko%D1%97-vishivki.html
http://xpam.kiev.ua/tetyana-protcheva-mayister-ukra%D1%97ns-ko%D1%97-vishivki.html
http://tusovka.kr.ua/news/2015/02/23/krasa-z-nitok-vistavka-robit-tetjani-protchevoi
http://tusovka.kr.ua/news/2015/02/23/krasa-z-nitok-vistavka-robit-tetjani-protchevoi


 12 

20. Тетяна Протчева [Електронний ресурс] // 
РУКОТВОРИ. Народне мистецтво online. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
https://rukotvory.com.ua/maystry/tetyana-protcheva/, 
вільний (дата звернення: 2016). – Назва з екрана. – 
Мова укр. 

21. Тетяна Протчева: “Вишивка – то стан 
душі, фантазія, творчість” [Електронний ресурс] // 
Офіційний веб-сайт Деснянської районної в місті 
Києві державной адміністрації. – Електронний текст. 
– Режим доступу: 
http://www.desn.gov.ua/index.php?option=com_content&vie
w=article&id=11915%3A--l------r&catid=401%3A2013-02-
21-07-41-39&lang=ua, вільний (дата звернення: 
07.05.2015). – Назва з екрана. – Мова укр. 

22. Тетяна Протчева: “Так же ціле життя 
можна вишивати!..” [Електронний ресурс] // Рідна 
Мова. – Електронний текст. – Режим доступу: 
http://www.ridnamoda.com.ua/?p=6439, вільний (дата 
звернення: 04.02.2011). – Назва з екрана. – Мова укр. 

23. У столиці презентували унікальні вишиті 
роботи [Електронний ресурс] // 24 канал. – 
Електронний текст. – Режим доступу: 
https://24tv.ua/u_stolitsi_prezentuvali_unikalni_vishiti_r
oboti_n126565, вільний (дата звернення: 19.08.2011). 
– Назва з екрана. – Мова укр. 

24. Фіалко, Дарина. Побачити світ крізь вушко 
голки [Електронний ресурс] : [майстер художньої 
вишивки Т. Протчева] // Дивен Світ. – Електронний 
текст. – Режим доступу: 
http://old.dyvensvit.org/articles/4599.html, вільний 
(дата звернення: 08.08.2011). – Назва з екрана. – Мова 
укр. 

https://rukotvory.com.ua/maystry/tetyana-protcheva/
http://www.desn.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11915%3A--l------r&catid=401%3A2013-02-21-07-41-39&lang=ua
http://www.desn.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11915%3A--l------r&catid=401%3A2013-02-21-07-41-39&lang=ua
http://www.desn.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=11915%3A--l------r&catid=401%3A2013-02-21-07-41-39&lang=ua
http://www.ridnamoda.com.ua/?p=6439
https://24tv.ua/u_stolitsi_prezentuvali_unikalni_vishiti_roboti_n126565
https://24tv.ua/u_stolitsi_prezentuvali_unikalni_vishiti_roboti_n126565
http://old.dyvensvit.org/articles/4599.html


 13 

 


