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ПЕРЕДМОВА 
 
Доба розвитку ринкових відносин в Україні та перехід від індустріалізації до 

інформаційної ери висувають високі вимоги до підготовки спеціалістів робітничих 
професій. 

Основними показниками рівня кваліфікації сучасного фахівця є його професійна 
компетентність,  яка базується не лише на тих знаннях,  які він отримав на уроках 
спеціальних дисциплін.  

Стійкий інтерес до майбутньої професії розвивають уроки української мови, де 
викладач відводить належне місце роботі з аудіювання, збагачуючи майбутніх фахівців 
сфери послуг знаннями з історії майбутньої професії, фольклорними та етнографічними 
матеріалами, текстами громадянського і філософського звучання. 

Аудіювання – це розуміння учнями прослуханого тексту, визначення його 
провідної думки. Основою аудіювання є аудіотекст, що інтонаційно оформлений, 
читається з відповідним темпом і відзначається однократністю та невідворотністю 
сприйняття, несе в собі цікаву інформацію та захоплюючу фабулу. 

Робота передбачає два рівні складності завдань: перший рівень – робота з 
аудіювання, що включає такі етапи: 

- презентація аудіотексту; 
- контроль розуміння прослуханого. 
Другий рівень – творче завдання, яке передбачає перевірку умінь учнів творчо 

думати, самостійно будувати висловлювання, розкривати порушені в тексті проблеми, 
наводити приклади з власного досвіду. 

З методичної точки зору ця робота досить ефективна, оскільки дає можливість 
перевірити розуміння учнями аудіотексту, уміння грамотно передати творчі здібності, 
пов’язати  їх із безпосередніми життєвими враженнями. 

Тексти з аудіювання, подані в посібнику, включають тематичні, описові тексти, 
легенди, бувальщини, народні перекази, уривки з літературних творів та етнографічних 
нарисів і передбачають розширення кругозору, збагачення  духовного світу учнів, 
розвиток творчої уяви, допомагають  поринути у світ народних звичаїв та багатовікових 
традицій наших далеких пращурів, зрозуміти їх красу, велич і символічний зміст, щоб 
передати в своїй майбутній професії духовну і матеріальну культуру нашої нації, сфери 
громадянського, родинного і суспільного життя, що є для душі бальзамом і надає їй 
духовної сили. 

Тексти з аудіювання – це дієвий ефективний спосіб зацікавити учнів навчанням: 
забезпечення зв’язку уроків української мови з професійною підготовкою, зацікавленість 
у знаннях своєї майбутньої професії, що переходить в усвідомлення необхідності 
здобувати знання, щоб бути високоосвіченим,конкурентоспроможним фахівцем. 

Робота з цим збірником допоможе активізувати пізнавальну діяльність учнів, 
сприятиме мотивації, розвиткові інтересу до уже обраної професії. 

Навчальний посібник призначений для викладачів української мови та учнів 
професійно-технічних закладів сфери послуг з таких професій: «Флорист», «Агент з 
туризму»,«Кухар»,«Перукар»,«Кравець». 
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Незвичайні рослини 
 
П'ятдесят років тому газети надрукували сенсаційну новину: відкрито дерево-

людоїд, яке вбиває і заковтує свої жертви. Поки Мадагаскар, Філіппіни та деякі інші землі 
залишалися невивченими -  ніхто не міг звинувачувати оповідача у брехні.  Крім того,  
вигадка підкріплювалася цілком реальними фактами. Адже деякі рослини справді 
живляться комахами та іншими дрібними живими істотами. Найбільшими з цих 
«мухоловок» є дзбанолист Борнео, чиє листя-дзбанки містить рідину, яка приваблює 
жертву, що тоне в ній, а тоді перетравлюється. Та найбільші глечики бувають завдовжки 
не більше 60 см і ростуть не на деревах, а на ліанах. 

Широковідомий як «людоїд», а точніше отруювач, у нас знаменитий анчар. Такій 
його славі дуже посприяв Олександр Сергійович Пушкін, створивши свого чудового 
вірша. Але звідки така похмура слава в цього дерева? 

Справді, молочний сік анчара отруйний, і місцеві жителі з давніх-давен 
використовували його для виготовлення отруйних стріл. Саме це породило легенду про 
смертоносний анчар. 

Коли європейці з'явилися в Малайзії, вони, звичайно, дуже швидко познайомилися 
з отруєними стрілами і дротиками. Звідки ж узята отрута? Туземці не хотіли відкривати 
своєї таємниці.  У середині XVII  століття голландський ботанік,  який жив там,  особливо 
прагнув дізнатися про таємницю місцевих отрут. Минуло добрих п'ятнадцять років, поки 
він роздобув про них деякі відомості. Та й вони були свідомо спотворені. А щоб сам 
ботанік не подумав самостійно розпочати вивчення анчара, його переконали в тому, що 
наближатися до цього дерева небезпечно. 

Довірливий Румфій переказує: «Гілки, надіслані мені в міцній посудині з бамбука, 
були такими їдкими, що, поклавши руку на посудину, я відчув поколювання». 

А коли вже все-таки говорити про якихось велетнів, небезпечних для людини, то, 
можливо, варто згадати про пекуче дерево в лісах північної Австралії. Місцеві жителі 
бояться його, як чуми. Молоде листя і гілочки дерева покриті жалкими волосками, які 
вприскують у шкіру мурашину кислоту. Це дуже боляче. 

Натураліст Ферчайлд, натрапивши на таке дерево на Філіппінах, пише: «Хто 
боїться кропиви?  Неприємне відчуття тримається певний час,  а потім зникає.  Ось що я 
подумав,  коли мене попередили,  щоб я не доторкався до листків родички нашої жалкої 
кропиви. Щоб показати свою до неї зневагу, я торкнувся вказівним пальцем до одного з 
отруйних волосків. Мою руку пронизав нестерпний біль. Я, звичайно, сподівався, що він 
швидко мине, але палець не переставав боліти кілька днів, а пучка зовсім затерпла. 

Один із видів цього кропив'яного дерева, яке росте в Австралії, обпікає так сильно, 
що натураліст Суеф, за його словами, відчував опік жалких волосків кілька місяців. Коні, 
за його свідченням, переносять такі опіки дуже важко, а от рогата худоба їх не відчуває. 

Такий світ незвичайних рослин. 
(408 слів,за В. Мезенцевим) 
Завдання 
І рівень 
1. Скільки років тому було надруковано сенсаційну новину? 
а) 100;   
б)50;   
в) 20. 
2. Для чого використовували місцеві жителі сік анчара? 
а)для виготовлення барвників; 
б)для виготовлення отруйних стріл; 
в)для виготовлення ліків. 
3. Хто не хотів відкривати свої таємниці? 
а) туземці;  
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б) індіанці;  
в) прибульці. 
4. Яку сенсаційну новину було надруковано? 
а)відкрито дерево-людоїд; 
б)знайдено хлібне дерево; 
в)відкрито шоколадне дерево. 
5. Продовжте фразу: «Адже деякі рослини справді живляться...»: 
а)комахами та іншими дрібними живими істотами; 
б)квітами; 
в)грибами. 
6. Яка частина «мухоловки» Борнео містить небезпечну рідину? 
а) листя-дзбанки; 
б)суцвіття-кошики; 
в) корінці-цибулинки. 
7. Яка рослина широковідома як людоїд? 
а) молочай;   
б) анчар;  
в) арніка. 
8. В чому переконали Румфія, коли той хотів вивчити анчар? 
а) дерево може впасти;  
б) наближатися до дерева небезпечно;  
в) дерево забирає силу. 
ІІ рівень 
Чи треба боятися нашої жалкої кропиви, яка часом обпалює тіло? 

 
Татарське зілля 
 
У давнину вважали, що по-справжньому літо починається тоді, коли приходять 

зелені святки.  У кімнатах і на стінах зовні розвішують рясне клечання –  гілки липи.  
Натрушували на підлогу траву,  клали на вікна м’яту.  То відгомін тих давніх часів,  коли 
люди поклонялися всемогутній і таємничій природі, коли богами були Сонце і Дощ. Але і 
в цьому предвіковічному святі традиції позначені не тисячоліттями, а лише століттями. 
По заплавах, болотах, озерах рвуть високу лепеху, приносять цілими снопами, розсипають 
під ногами –  у дворі,  у хаті.  І топчеться,  і тихо пахне прив’яле зілля…  Це символ,  про 
який ми уже й забули, але який ще років сто-двісті тому був широко знаний. 

На Україні відомо кілька пояснень того,  як лепеха (аїр,  татарське зілля)  була 
занесена з півдня. 

Було це дуже давно. Ще за часів татарської навали. 
У Карпатах, отам, де нині розташувалося селище Войнилів, під лісом било джерело 

з цілющою водою. Перехожі тамували спрагу, решта води в Дністер-ріку спливала. 
Дбали люди про джерело. А воно, кажуть, навіть говорити вміло людською мовою. 

Замулять його весняні дощові води, засиплють глиною чи камінням, джерело й заговорить 
до перехожого чоловіка: 

- Змилуйся, ґречний ґаздо, вичисти мене, дуже прошу. 
І добрі люди прислухалися до його голосу: спускали в джерелі воду, чистили дно і 

стіни від намулу. І знову пили цілющу воду. 
І було так доти,  доки хмари татар і турків не насунули на рідний край.  Кістками 

позасипали, кров'ю позаливали не тільки це, а й інші джерела і криниці, озера і ріки по 
всьому Підгір'ї. Хоч спрагу свою і вони хотіли втамувати. Та й коней треба було напувати, 
і страви не звариш без води. Ото прийде, було, зайда татарський до джерела, припаде до 
води цілющої спраглими устами. А джерело йому мову відбирало або голову корчило, а то 
й дух запирало. 
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Тоді й почали татари якесь коріння з собою возити, що аїром у них звалося. Нібито 
те коріння водойми очищає. Де розкидають його, воно зеленню проростає. Вважали, що 
лиш у тих місцях, де аїр виростав, можна воду пити і коней напувати, не ризикуючи 
нічим. 

Накидали того коріння і довкола джерела з цілющою водою. І воно розрослося аж 
до самого Дністра. 

Минув час. Тікали татарські орди різними дорогами на південь, порятунку шукали. 
І знову не обминули того джерела,  бо довелося вибиратися тією ж дорогою.  Але вже не 
мали ні їжі, ні питва ніякого. 

Нагнувся котрийсь татарин до джерела водиці напитися. А воно йому: «Не напою 
тебе, вороже клятий, бо багато лиха ти мені й народові нашому заподіяв». 

І розлилося на всі чотири сторони. Поміж тієї буйної зелені, що повиростала з 
татарського коріння, розтеклася вода, утворивши грузьке болото, трясовину. 

І чимдалі тяглися до води татари, тим далі вело їх джерело у трясовиння. Зайшли 
так,  що вже й не вибратися.  Засмоктала їх багнюка.  А ту зелену й пахучу рослину 
найменували татарським зіллям. Так воно називається й донині. 

Аїр тростяний - багаторічна трав'яниста рослина. Має ще народні назви: татарське 
зілля, лепеха, ірний корінь, явір. Широко застосовується в побуті. В Україні пахучим 
листям аїру застеляли у хатах глиняні долівки, прикрашали житла, вважаючи, що своїм 
приємним запахом лепеха вбиває бліх та інших комах-паразитів. 

Мабуть,  ніхто не задумувався над тим,  що батьківщиною цієї рослини є Китай та 
Індія. Аїрний корінь використовувався там для приготування чудових східних ароматів. 

(528 слів, з журналу) 
Завдання 
І рівень 
1. Про яку місцевість розповідає легенда? 
а) Крим;   
б) Закарпаття;  
в) Карпати. 
2. Чим знамените було джерело під лісом?  
а) вміло говорити людською мовою; 
б) вода у ньому була цілюща;  
в) текло у Дністер-ріку. 
3. Як змінилися водойми після нападу татар? 
а)вода в них щезла; 
б)замулились; 
в) були засипані кістками та залиті кров'ю. 
4. Чому ординці розкидали біля джерел і озер кореневища аїру?  
а) щоб озеленити місцевість; 
б) очистити водойми і не боятись вживати воду; 
в)вирощували лікарські рослини. 
5. Чому рослину називали саме татарським зіллям? 
а) його привезли татари; 
б)татари його додавали до їжі; 
в)воно росло на татарських могилах. 
6   Яку ще назву мало татарське зілля? 
а)лобода;  
б) аїр тростяний;   
в) пахучий корінь. 
7. Як помстилося ворогам джерело? 
а) розтеклося на всі чотири сторони; 
б)висохло; 
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в) потопило ворогів. 
8. Яка країна є батьківщиною цієї рослини?  
а) Туреччина та Японія; 
б) Франція та Англія;  
в) Китай та Індія. 
ІІ рівень 
Чому складали легенди про рослини і свято в них вірили? 
 
Волошки в житі 
 
У народі кажуть:  «Очі сині,  як волошки в житі».  Ці слова вже стали постійним 

образним порівнянням. Неповторна барва, своєрідна краса квітки постає в народних 
уявленнях насамперед на тлі житнього лану і від нього невід'ємна – настільки нерозлучні 
вони супутники і в природі, і як художній символ. 

Синій колір волошки став насамперед своєрідним символом незрівнянної краси, 
чистої радості. Бо з чим, як не з волошками, порівнюють найчастіше у віршах і в піснях 
прозорі й чисті, блакитні очі коханих дівчат: «Ой ви, очі волошкові...». Волошки у житі –  
це ще як клаптики неба блакитного серед хлібів.  Вони у неба бездонного,  у блакиті 
набралися такої барви. І казка про це розповідає. 

Якось небо дорікало рослинам одного поля за невдячність: багато 
квітів, мовляв, вітають мене своїми пахощами, ліси таємничим шепотом. 
Тільки ви мовчите. Я ж живлю ваші коріння вологою, допомагаю вам дозрівати. 
- Ми не невдячні. Але у нас немає засобу виявляти нашу вдячність. Ми, твої 

діти, прикрашаємо землю. 
- Добре! Якщо ви не можете піднятися до мене, то я зійду до вас. 
Небо наказало землі виростити серед колосків клаптики його самого. Так небесна 

голубінь розсипалася серед широких гонів хлібних ланів.  З того часу стебла колосків 
схиляються при кожному подиху вітру і пестять клаптики неба, нашіптуючи їм ніжні 
слова любові. 

Та хоча як художні символи, як джерело краси волошки уславилися незрівнянним 
синім кольором, насправді квітки рослини бувають різної барви. Трапляються рожеві, білі, 
нерідко утворюючи також і напівтони в забарвленні – темно-синього, світло-голубого, 
блідо-рожевого, темно-пурпурового тощо. Квітки кожного виду мають свій колір. До 
уваги треба взяти й ту обставину, що багато видів волошки здатні утворювати нові 
гібриди цілком самовільно, без втручання людини. 

Рід волошок чисельний – більш як 550 видів. Є серед них багаторічні, дворічні й 
однорічні рослини. Спробуйте вирвати стебло волошки з корінням – неодмінно 
прирветься, такі міцні повзучі кореневища має. 

Волошки поширені скрізь,  в різних місцевостях.  Але чи не найбільше росте їх у 
Середземномор'ї - на узбережжі та островах. З тих і наближених до них країв ідуть до нас 
перші легенди про рослину, перші символи і пошанування. 

Існує, наприклад, чудова легенда древніх римлян. Вродливий юнак Ціанус (по-
латині – синій) так захопився ніжними польовими квітами, що увесь час те й робив, що 
плів з них вінки і гірлянди. Прикрашений волошками, хлопець блукав ланами і ніяк не міг 
залишити їх, допоки його погляд перетинався з голубими оченятами волошок. 

Аж якось Флора,  у яку був закоханий Ціанус,  знайшла юнака мертвим.  Лежав він 
неживий у полі, а довкруж нього синіли волошки, якими хлопець так милувався за життя. 
Тоді Флора перетворила його у гарну волошку і назвала ці квіти Ціанус. 

До речі, вже в сиву давнину були відомі і цілющі властивості волошки. Відкрив їх 
ще в IV столітті до нашої ери давньогрецький лікар і натураліст Гіппократ. 

Є припущення,  що латинська назва волошки –  «кентауре ціанус»–  походить від 
грецького слова «кентавр». Ось що розповідає давньогрецький міф. Кентавр – це 
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фантастична істота, напівлюдина-напівкінь. Під час битви з кентаврами Геракл помилково 
поранив отруйною стрілою свого друга, наймудрішого з кентаврів – Хірона. Так ось, серед 
ліків, якими намагались вилікувати Хірона, згадується і волошка. 

 Цілющі властивості рослини містяться у її ніжних квітках. У народній медицині з 
напару пелюсток роблять примочки при хворобах очей. Очі й порівнюють з квіткою. 

Використовується волошка і як барвник. Відваром з неї, наприклад, фарбують 
вовну і вовняні вироби. Це надає їм ніжної барви. 

Пошанування рослини відчутне і в народних назвах. Її ще іменують волошечка, 
наголовать, чичинчик, блават, васильок. Волошку лугову з рожево-пурпуровими квітками 
різних відтінків ще називають «сердечною травою», «польовою трояндою». 

А в основу російської назви «васильок», як гадають, покладено таку легенду. 
Якось у полі сільський парубок Васильок косив жито. Саме тоді там бавилися 

русалки.  Одній з них дуже припав до вподоби Васильок.  Зачарувала вона сільського 
красеня. Не втримався хлопець, забув про все на світі і пішов за русалкою. А вона 
заманювала юнака усе далі й далі. Відтак і сама в нього закохалася, не захотіла уже назад 
красеня відпускати, з ним розлучатися. От і надумала русалка обернути Василька на гарну 
польову квітку,  що синім кольором нагадувала синь води.  Ось чому відтоді,  як 
розповідають легенди,  щороку літньої пори,  коли зацвітають сині волошки,  в житах 
бавляться русалки, плетуть з цих гарних квіток віночки і прикрашають ними свої голівки. 

Волошка – здавна ніжна улюблениця українських дівчат. Синя квітка - це символ 
краси і вроди, мрії про щастя, про вірну і взаємну любов. Є на Україні і назви поселень – 
Волошки, Волошкове.Відоме й інше, зовсім протилежне ставлення до цієї рослини. Річ у 
тому,  що як бур'ян вона завдає шкоди,  особливо там,  де росте серед жита чи пшениці,  
заважає ниві врожаїтися щедро. Вражаюча розбіжність. 

Але ж одним рослинам користь приносити, годувальниками нашими бути, а іншим 
судилося красу дарувати. Отож не лаймо природу надто. Вона завжди має рацію, завжди 
доцільна і завбачлива. 

(773 слова, за А. Кондратюком) 
Завдання 
І рівень 
1.Якими словами починається текст? 
а)У народі кажуть: «Очі, немов у жаби»; 
б)У народі кажуть: «Очі злі, як у змії»; 
в)У народі кажуть: «Очі сині, як волошки в житі». 
2.Колір квітки - це: 
а)символ великої туги і печалі; 
б)символ незрівнянної краси, чистої радості; 
в)символ мудрості і щедрості. 
3.Що наказало небо рослинам одного поля?  
а) виростити серед колосків його клаптики; 
б)поклонятися йому на знак подяки за життя;  
в) піднятися до неба. 
4.Яка чисельність видів цих квітів?  
а) існує до 100 видів цих рослин; 
б) налічується більш як 550 видів;  
в) існує біля 800 видів цих рослин. 
5.Найбільше волошки поширені у:  
а) країнах Середземномор'я; 
б) на Прикарпатті;  
в) на узбережжі Чорного моря. 
6.Ціанус по-латині - це: 
а) тендітний і ніжний;    
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б) синій;  
в) чарівний. 
7.Лікувальні властивості волошки відкрив: 
а)Аристотель;  
б) Гіппократ;  
в) Горацій. 
8.Кентавр – це:  
а)напівлюдина-напівкінь; 
б)крилатий кінь; 
в)кінь голубого кольору. 
ІІ рівень 
Опишіть свою улюблену квітку. Чим вона вас захоплює? 
 
Господь і квіти 
 
Був сонячний ранок. У райській долині квіти чекали на прихід Господа. Хоч тоді 

квітам ще дозволялося вільно рухатися по долині, цього ранку вони стояли непорушно у 
сподіванні ласки Божої. 

Ось надходить Господь. Першу помітив проліску. Вона зустріла його поглядом 
синіх оченят, в яких було стільки надії. Господь ласкаво доторкнувся квітки і промовив: 

- Будеш ранньою весняною квіткою. Виростай першою, сповіщай прихід 
весни! 

Почувши Господню мову,  фіалочка подумала:  «Щаслива проліска,  вона 
приноситиме радісну звістку. А то ж так приємно дарувати радість усім навкруги!» 

За такі хороші думки Господь нагородив фіалочку ніжними пахощами. Відтоді 
вона стала першою пахучою весняною квіткою. 

Підійшов Господь до троянди. Зарожевілася квітка від щастя і протягнулася вгору, 
щоб вдячно торкнутися Господньої руки. Від гарячого почуття захоплення і відданості її 
туго завиті пелюстки розгорталися і щораз густіше наливалися чудовими барвами. І 
почула вона слова Господа: 

- Розів'єшся пишним квітом. Будеш найчарівнішою квіткою на землі. 
Біла лілея зустріла Господа з побожно схиленою голівкою, ледве чутно шепочучи 

слова молитви-привітання. Так і зосталася вона назавжди побожною квіткою, квіткою 
чистоти.  З того часу люди несуть лілею у Божий храм і кладуть її перед вівтарем Божої 
Матері. 

Пішов Господь далі долиною. Горицвіт, шавлія, м'ята, подорожник, звіробій, 
золототисячник, валеріана, ромен і багато інших гуртом припали до ніг Милосердного. 
Господь поблагословив їх і промовив: 

- Допомагайте людям у біді!  Ростіть,  всмоктуйте соки землі,  ловіть сонячне 
проміння! Збирайте ліки у своїх листочках, у корінцях, у насінні! Кожен з вас буде мати в 
собі ліки від якоїсь хвороби. 

Була там і конвалія. 
- Господи!  -  озвалася вона несміливо.  -  Я хочу робити добро людям,  та чи 

знайдуть вони мене в лісових тінистих схованках? До того ж я мала й непомітна. 
І почула відповідь: 
- Не турбуйся, квіточко, люди будуть шукати і знаходитимуть тебе. Для того 

даю тобі дивні пахощі, а разом із цим у своїх дрібних білих квітках-дзвіночках матимеш 
дорогі ліки для серця. 

Поблизу стояв будяк. Почувши розмову, він запитав: коли невеликі квіти мають 
таке важливе призначення,  то йому -  будякові -  буде дане ще важливіше!  Він гордо 
випростався, розштовхав своїм жилавим листом менші рослини - того притиснув до землі, 
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тому обірвав гілочки -  і приступив до Господа.  То ж був покараний за зухвальство та 
зневагу до менших: 

- Нікому не буде користі з тебе! Ніяка тварина не захоче живитися твоїм 
листям,  бо на ньому виростуть тверді колючки,  -  сказав Господь і пішов далі.  Будяк 
здригнувся і в думці гірко покаявся. Тоді Милосердний повернувся і промовив: 

- Будеш рятувати верблюдів від голодної смерті в пустелях. 
Ішов Господь далі й далі. Кожній зустрічній квітці давав якесь доручення. Нарешті 

захотів присісти й відпочити. Озирнувся навкруги, а вже соняшник підставив свій міцний 
стовбур, щоб Господові було до чого прихилити спину, простяг широке листя, щоб 
зробити холодок.  Його велика квітка випнула свої жовті пелюстки,  запрошуючи бджіл 
звеселити Господа бджолиним гудінням-музикою. І нагородив Господь добру рослину за 
таку увагу: 

- Станеш у великій пригоді людям. З твоєї квітки бджоли збиратимуть нектар 
і перероблятимуть його на мед, а в насінні будеш мати цінну поживу для людей. Всі тебе 
любитимуть і шануватимуть. 

Відпочив Господь і пішов далі.  Поміж сірим камінням стояла бідна непомітна 
квітка. 

- Де ти примостилася, моя дитино, чому не йдеш до веселого гурту на зелені 
трави? - запитав Господь. 

- А це каміння, Боженьку, залишити самотнім? Без мене не буде тут життя. 
Зворушила Господа така відповідь. Він вирішив дати цій квітці особливе завдання. 
- Будь ломикаменем! Даю тобі незвичайну силу проростати крізь твердий 

грунт,  пробивати у своєму рості каміння.  Розцвітай синім і фіолетовим квітом!  Не бійся 
тяжкої праці та невигоди! Давай іншим приклад витривалості й мужності! 

Ще раз довелося Милосердному розгніватись. Гарне суцвіття бамбука виросло 
найвище від усіх квіток, але пнулося ще й ще вище. Бамбук з погордою дивився згори на 
інших. Чуючи розмову Господа з квітами, він спалахував від заздрощів і злісно шепотів: 
«Чому не мені бути найгарнішою квіткою на землі? Чому не мені дано найніжніші 
пахощі?» І, не дочекавшись, поки Господь підійде до нього, сам наблизився і спитав: 

- Господи, чи одержу я краще призначення, ніж ця дрібнота? Чи матиму славу 
й належну мені шану від людей? 

- Соромся,-  промовив Господь.  -  Грішиш гордощами.  Не прославляти,  а 
жахатися тебе будуть люди. 

Так і сталося, хоча по деяких країнах люди вирощують бамбук. Ця багаторічна 
рослина протягом кількох років дає їм їжу - поживні молоді пагони. Але коли бамбук раз 
зацвіте, він умирає, і тому люди жахаються, побачивши на ньому цвіт. 

Господь помітив, як схвильовано ворушилися листочки однієї квіточки, як голівка 
її то нахилялася, то піднімалася вгору, ніби подавала знаки. 

- Чого ти так непокоїшся, квіточко? 
- Бедрикові загрожує небезпека. Боженьку! Тут літають пташки, можуть 

схопити цю корисну комаху. Нехай би ховався під моє листячко! 
- Така ти добросердна рятувальниця? Ну, коли вже маєш до цього нахил, 

рятуй людей!  Звелю вітрам рознести твоє насіння по схилах вулканів.  Люди,  що там 
оселилися, не можуть відчути наближення підземного вибуху, а ти кожного разу перед 
вибухом розквітай червоним квітом і тим попереджуй про небезпеку.  Люди будуть тобі 
вдячні, бо матимуть час урятуватися. Називатися будеш королівська примула. 

Обійшов Господь усю широку долину, не минув ні однієї квітки. Аж ось біля самої 
вихідної брами ступив на тверде зелене листя. 

- Чого це ти, барвінку, так низенько розіслався по вологій улоговині? 
- Стелюся, Боже, килимом Тобі під ноги, щоб перейшов по сухому. 
- Ніжне серце маєш, рослино моя! За це всі й усюди тебе любитимуть, молоді 

дівчата будуть тебе садити і плекати; пісні про тебе співатимуть. Не завмирай на зиму і 
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під снігом залишайся свіжим! Весели всіх навкруги зеленим листом! А як доведеться кому 
покинути рідний край і жити на чужині, заглядай йому в душу ясним синім очком, 
злагіднюй його тугу! - промовив Господь і вийшов з долини. 

Так і до наших часів квіти виконують завдання,  їх того ранку поклав на них 
Господь Сотворитель. 

(950 слів, за Д. Лагодою) 
Завдання 
І рівень 
1.Квіти в райській долині стояли непорушно у сподіванні: 
а) сонячного дня;     
б) весни;  
в) ласки Божої. 
2.Господь нагородив фіалку ніжними пахощами за: 
а) вроду;  
б) хороші думки;  
в) гроші. 
3.Найгарнішою квіткою на землі стала:  
а)біла лілея;  
б)  фіалка;   
в) троянда. 
4.Біла лілія зустріла Господа з: 
а) піснями;   
б) усмішкою;      
в) молитвами-привітаннями. 
5.З якого приводу розхвилювалася конвалія? 
а)чи знайдуть її люди у тінистих схованках; 
б)як віднайде її Господь; 
в)чи не закриє її будяк.  
6.За що був покараний будяк?  
а) за зухвальство і зневагу до менших;  
б)за яскравий колір квіток;  
в)за високий зріст. 
7.Якого кольору квітки ломикаменя? 
а)білого і зеленого; 
б)жовтого і червоного; 
в)синього і фіолетового. 
8.Господь розсердився на: 
а)фіалку і деревій; 
б)бамбук і будяк; 
в)соняшник і пролісок. 
ІІ рівень 
Чому нас вчить легенда про зустріч Господа Сотворителя з квітами? 
 
Символ кохання - півонія 
 
Жив-був колись пристрасний любитель півоній старий Хо-Чі. Які квіти він 

вирощував! Були у нього білі, мов лебеді, оранжеві, мов захід сонця, півонії. А також  
світло-рожеві і темно-малинові, з гладенькими пелюстками й закрученими, пахучі та без 
запаху... Милувався він ними з ранку й до вечора і з вечора до ранку. Коли зацвітали 
півонії, то сад його ставав таким прекрасним, що садівникові міг би позаздрити сам 
імператор. 
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Та ось одного разу проходив мимо Чанг-Ей, син знатного мандарина, зі своїми 
приятелями – великий грубіян і гультяй. Побачивши півонії, він накинувся на них з 
палицею, заходився їх збивати й топтати ногами. Старий Хо-Чі благав, плачучи, залишити 
його квіти у спокої, але брутальний гультіпака не слухав. Тоді, втративши терпець, старий 
зібрав усі свої сили, боляче побив його й вигнав із свого саду. 

Та поновити знівечене було вже надто важко: залишилось тільки очікувати, може, 
час зарадить біді. 1 старий сидів, плакав гіркими сльозами. 

Аж раптом, де не візьмись, з’явилася юна прекрасна дівчина. Підійшла до нього й 
запитала: «Чому так гірко плачеш? Не плач – мої предки нагородили мене здатністю 
оживляти все померле, принеси лиш трохи води». 

Зраділий старий кинувся був по воду, але чомусь засумнівався й озирнувся. І, о 
диво! Дівчина щезла, а квіти його ожили й стали ще прекрасніші: прості перетворилися на 
махрові, однотонні – на різнобарвні. На одному кущі виросли різноманітні сорти, барви 
їхні яскраво сяяли. 

Чутки про таке диво швидко поширилися по всій країні,  до старого плавом почав 
пливти народ, щоб помилуватися чудесно воскреслими квітами. Але побитий Чанг-Ей не 
вибачив образи й вирішив помститися. Він звів наклеп на Хо-Чі, що той чаклун. Старого 
схопили, кинули до в’язниці, засудили до страти й призначили її день. 

Тим часом Чанг-Ей, напившись, знову вирушив зі своїми приятелями до саду 
старого й знову заходився ламати й топтати чудесні квіти. Але раптом знявся великий 
вітер. У його поривах усі півонії піднялися й перетворилися на юних прекрасних дівчат, 
зодягнених у такі ж осяйні сукні, як і пелюстки найкращих квітів. Одна з дівчат, 
звертаючись до подруг,  мовила:  «Ми –  сестри квітів.  Вороги дбайливого доглядальника 
півоній Хо-Чі– наші вороги. Зберімось на силі, вступаймо з ними у боротьбу!» 

І ось широкі рукава їхнього вбрання заметлялися, сукні захвилювалися, й здійнявся 
страшенний вітер. Небо стало чорне, мов чорнило, яскравий сонячний день перетворився 
на глибоку ніч. Підхоплені вітром, приятелі Чанг-Ея билися об стовбури дерев, їх кололи 
шипи й колючки, нещадно шмагало гілля, так що вони ледь живі лишилися. А самого 
Чанг-Ея вітер підняв високо в небо, кинув об землю, й на цьому кінець. 

Дізнавшись, що сталося, верховний суддя налякався і одразу ж скасував вирок суду 
про страту, випустив старого й віддав суворий наказ, аби ніхто ніколи не смів навіть 
торкнутися квітки в його саду. 

Отже, Хо-Чі і далі мирно жив, доглядаючи квіти, благословляючи спогад про 
чудесну богиню, яка врятувала і його, і квіти від наглої смерті. Волосся старого із сивого 
стало знову чорним, зморшки розрівнялись, обличчя помолоділо. У всьому відчувався 
вплив чудесної благодійниці.  І одного разу,  коли він милувався щойно розквітлою 
чудесною півонією, раптом повіяв ніжний вітерець, по саду розлились тонкі пахощі й 
пролунали дивовижні, нечувані ним ніколи звуки божественної мелодії... Хо-Чі підняв очі 
і побачив свою молоду богиню, яка в супроводі непорочних білих лелек і лазурової барви 
фенікса опускалася до нього на рожевій хмарці. 

«Хо-Чі, — сказала вона йому, — ти сягнув повної досконалості. Творець Всесвіту, 
маючи намір нагородити твою безмежну любов до квітів, кличе тебе в Свої сади небесні. 
Рушай зі мною!..» 

Хо-Чі став на хмарину й повільно піднявся на небо. А за ним піднялись — хижа, 
дерева його саду, півонії — все, що він любив. І з хмари пролунав голос: 

«Хто любить квіти і оберігає їх — примножує своє щастя й матиме блаженство. А 
той, хто поводиться з ними погано, знищує їх — буде нещасним і зазнає покари!» 

Потім хмара заховалася за інші, а в повітрі війнув легенький зефір. 
І з того часу селище, в якому жив Хо-Чі, перетворилось на селише праведника, 

котрий живим піднявся на небо, а місце, де був його сад, стало садом «ста кольорів».(606 
слів, за Л. Павленко) 
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Завдання 
І рівень 
1. Як звали пристрасного любителя півоній? 
а) Чанг-Ей; 
б) Хо-Чі; 
в) Дан-Лі. 
2. Чому були знівечені чудові півонії? 
а) їх пошкодив вітер; 
б) півонії постраждали від клімату; 
в) їх знівечив брутальний гультіпака. 
3. Який наклеп було зведено на пристрасного любителя півоній? 
а) він чаклун; 
б) алхімік; 
в) злодій. 
4. Чому був покараний Чанг-Ей? 
а) через заздрощі; 
б) через жорстокість;  
в) через жадібність. 
5. Чому Хо-Чі знову став молодим? 
а) пив чудодійні чаї; 
б) обливався живою водою; 
в) його омолодила чудодійниця-фея. 
6. В супроводі кого фея з’явилася в саду? 
а) разом з чугайстром; 
б) в супроводі білих лелек; 
в)з літнім дощем. 
7. Яка квітка допомагала феї оживити квіти? 
а) лазуровий фенікс; 
б) троянда; 
в) нарцис. 
8. Куди вирушили Хо-Чі з чудодійною феєю? 
а) в небесні сади Творця; 
б) в кругосвітню подорож; 
в) в храм Краси і Добра. 
ІІрівень 
Як в реальному житті можна заслужити любов творця Всесвіту? 
 
Мальва 
 
- То що, Грицьку, поміг тобі мій овес? – питає баба Ганна.   
Дід Грицько сидить на колоді, гріє проти сонечка старі кості, а баба Ганна пригнала 

оце на вигін, що над ставком, гусей. 
- Ще й як поміг! Прямо тобі скажу: як рукою зняло. Один раз попарився на гарячій 

плиті і наче заново на світ народився. Це ж він іще не раз годящий буде? 
- Годящий. У ньому ще сили багато... Щось наших пастушків не видно... 
- Десь у вершину ставу побігли глянути, що там старий Сімик з ятерів натрусив. 
Підбігла стайка малечі. 
- Умощуйтесь скоріш, голуб’ята мої, та слухайте, що вам сьогодні розкажу. Ти, 

Галинко, коло мене, отут сідай. Ось бачите оцю квітку? Зірвала в себе коло хати. Як вона, 
Галинко, називається? 

- Мальва, – всміхнулася Галинка. 
- Оце ж хочу про неї вам розповісти... Давно те, дітоньки мої, діялось. Важко тоді 
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жилося на нашій Україні,  бо всі вороги зазіхали на багаті її землі.  То кримчаки лихі 
налітали сюди, то поляки, то турки. Та все грабували бідний наш народ. Худобу виганяли 
та й людьми не гребували – забирали в рабство. Полювали також за нашими красунями-
дівчатами і продавали їх у своїх краях. Одного разу вдерлися й у наше село. Воно було 
тоді невеличке – з півсотні дворів, – та люди не здавалися ворогам, бо краще смерть, ніж 
рабство,  ніж під чужинцем жити.  Тому й боронили землю від нападників.  Отоді й у 
нашому малому селі було  -  хто вхопив косу,  хто вила,  хто сокиру і захищався,  як міг.  
Один був такий хвацький козак-сотник Грицько Кандиба. Так він зі своєю шаблюкою сам 
проти десяти бився. Як махне шаблюкою кругом себе, то вороги так і розлітаються на всі 
боки, і зразу троє або четверо падають мертві. 

- Бабуню Ганно, а ви це бачили чи то казка така? – запитав Миколка, і очі його аж 
горіли цікавістю. 

- Ні,  дитино,  це не казка,  а бувальщина.  Так переказують у нашому селі здавна,  а 
мені матуся розповіла... Отож Кандибу татари обступили вже цілою хмарою коло його 
хати.  Довго він відбивався,  та сили йому забракло.  Порубали його тіло вороги.  Забігли в 
хату, пограбували, накинули аркана на шию Грицьковій дружині Домці, потягли за 
собою...  А була ще в нього донька,  Меланією звалася,  а в людях –  Мальва.  Дуже гарна 
була, а розумна ще більше, будь-кому і допоможе, і порадить розумне. Шанували люди її 
на селі. З моєю матір’ю ще змалку вона ходила до лісу, в поля. Мама її навчила знатися у 
всякому зіллі,  готувати ліки з трав проти різних хвороб.  От вона і допомагала людям,  як 
могла.  Тоді дуже шанували таких людей,  бо учених лікарів,  як тепер,  не було.  Отож 
Мальва, бувало, несе з лісу всякого зілля і роздає людям: оце від задухи, а це від кашлю, а 
це, щоб ваша донька краще спала. І так кожному вгодить – і малому, і старому. Хороша 
була б травничка, якби не та біда... 

Як побачила Мальва, що маму на аркані повели, вибігла зі своєї схованки, аж тут і 
батько порубаний лежить. Не тямлячи себе з відчаю, вхопила залізні граблі і вбила одного 
напасника, а сама не далась ворогам у руки – втекла до лісу. Гналися за нею, та де там! 
Мальва бігла, як та сарна,–і вершник її не наздожене. Вороги довго шукали її в лісі, бо сам 
їхній отаман угледів красу дівчини й не міг заспокоїтись. Обіцяв нагороду (п’ять корів) 
тому, хто впіймає Мальву. Та хіба односельці викажуть свою рятівницю? Не раз 
з’являлася Мальва в селі, і ті, хто бачили її, розказували, що її коса (а була вона в неї 
довга, аж до колін) геть чисто вся сива стала, а сама дівчина постаріла. Вороги, як тільки 
чули ім’я Мальва,  тремтіли,  бо не один уже смерть мав від її руки.  Сотник Кандиба ще 
змалку вчив її вояцькому ремеслу.  Навіть ножа Мальва кидала так,  що могла у птаха на 
льоту влучити. Така була Мальва... 

Одного разу ворожий отаман, розбійник Хасан, прогулювався біля свого шатра. 
Підкралася Мальва й кинула ножа. Проклятий Хасан не встиг і ойкнути – упав мертвий. 
Хтось із бусурманів побачив і крикнув: «Мальва!». Усі з переляку поховалися в шатра, 
навіть про ватажка забули.  Бо так,  дітки,  завжди було й завжди буде,  що під 
грабіжниками, напасниками та зайдами земля горить. 

Баба Ганна замовкла на хвилину, а потім важко зітхнула й продовжила: 
- Та знайшовся, діточки, один запроданець, щоб над ним земля каменем стала, щоб 

він був проклятий людьми і в десятому поколінні,–  виказав Мальву...  Була тоді важка 
осіння негода –  холодно,  мокро і вітряно.  Прибилася Мальва в село до козака Омелька 
Нагнибіди. Мокра вся, хвора така, що вже й людей не впізнавала. Треба б їй вигрітись, на 
парів із трав попити. Отоді той запроданець і вгледів, що Мальва в Омелька Нагнибіди, 
захотілося йому п’ять корів заробити. Побіг і розказав бусурманам, де знайти Мальву. 
Наскочили вони, схопили Мальву, порубали тіло її на шматочки й розкидали на всі кінці. 
Від того,  кажуть люди,  й розрослося скрізь оте чудове зілля,  яке в народі називається 
мальвою. Вірять люди, що була та хоробра дівчина Мальва, і пам’ять про неї в цьому зіллі 
живе. І село наше, а тут жила Мальва, називалося раніше Мальвині Граблі. Пам’ятали 
люди,  що Мальва ворога граблями вбила.  Та йшов час,  багато що мінялося.  Отака це 
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рослина, діточки. Майже у всіх навколо хати ростуть мальви. На високому стрункому 
стебельці квітки туляться одна коло одної з низу й до вершечка. Люди милуються їхньою 
красою і пам’ятають про дівчину Мальву, що вміла помститися ворогам за наругу.  

(879 слів, за О.Олійник) 
Завдання 
І рівень 
1. Про що йде мова між Грицьком і бабою Ганною? 
а) про літню погоду; 
б) про помічне зілля; 
в) про лікарські рослини. 
2. Про які історичні події розповідає легенда? 
а) напад татарської орди; 
б) боротьба з польською шляхтою; 
в) війна з литовцями. 
3. Хто відзначився в боротьбі з ворогами? 
а) панський осавула; 
б) молодий джура; 
в) козацький сотник. 
4. Чим славилась Мальва в селі? 
а) добрим серцем; 
б) лікувала травами; 
в) славилась красою. 
5. Чому навчав сотник Кандиба доньку Мальву? 
а) роботі в полі; 
б) козацькому ремеслу; 
в) передбачати погоду. 
6. Чим убила Мальва бусурманського отамана? 
а) ножем; 
б) стріляла з лука; 
в) граблями. 
7. Як оповідач називає розповідь про хоробру дівчину? 
а) казка;  
б) бувальщина; 
в) легенда. 
8. Що символізує квітуча мальва у нас на Україні? 
а) красу; 
б) нездоланність; 
в) кохання. 
ІІ рівень 
Чому через віки дійшла до нас ця легенда?  
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Історія пам’ятника Богдану Хмельницькому 
 
У Києві на площі перед Софійським собором –  гірка із сірих гранітних брил,  на 

якій напис: «Богдан Хмельницький. 1888». На вершині гірки – бронзовий кінь, раптово 
зупинений вершником у момент стрімкого руху. Навіть у житті не часто помітиш таку 
мить – здибленого розпашілого скакуна.  А тут усе в бронзі до найменших деталей.  І так 
правдиво, що ніби чуєш іржання коня, удар копит об камінь, окрик вершника. Ця 
скульптура, 

здається, завжди стояла на площі, де 23 грудня 1648 року кияни зустрічали Богдана 
й очолюване ним козацьке військо після перемоги під Пилявцями.  Однак народжувався 
монумент у муках і непорозуміннях. 

Автор шедевра – видатний скульптор XIX століття, білорус за походженням, 
Михайло Микешин. На запрошення вчених – ініціаторів спорудження монумента, він 
прибув з Петербурга й почав працювати над проектом, враховуючи побажання знавців 
української старовини. Історик Володимир Антонович знайомив Микешина з різними 
портретами Богдана Хмельницького, зразками військового одягу, зброї того часу. Кінь 
мав бути саме такий, на якому їздив Хмельницький: витривалий, маневрений, 
безвідмовний у битві і відданий своєму господареві. За розпорядженням козачого 
генерала коней приводили для моделювання в майстерню скульптора. 

Проект був схвалений Київським ініціативним комітетом, але уряд відмовився не 
тільки покрити заплановані витрати, а й виділити з державної казни бронзу на монумент. 

Та ніщо не могло зупинити Микешина й ініціаторів цієї патріотичної справи. 
Спорудження пам’ятника Богданові Хмельницькому стало всенародною справою. У січні 
1870 року розпочали добровільний збір коштів. Жертвували найбідніші – селяни, 
ремісники, солдати, робітники, службовці. Але зібраних коштів було замало. 

Задля зменшення витрат скульптор відмовився від супровідних композицій на 
постаменті. Бронзу одержали з переробленого металобрухту, який діставали з великими 
труднощами. Та влада постійно ставила перепони: Микешина виселили з будинку, за 
доносами наклали арешт на майно. Але і в таких складних умовах митець продовжував 
самовіддано працювати. 

Через три роки скульптуру нарешті відлили. Це був довершений мистецький твір. 
Допомогли скульптору в таких скрутних умовах не лише його талант, а й наполегливість 
та сила волі. Він черпав натхнення не з нагород і титулів, а з власного переконання в 
необхідності розпочатої справи. 

Встановлення пам’ятника розтягнулося на вісім років. Були проблеми з його 
перевезенням з Петербурга до Києва, збереженням, пошуком місця встановлення. І все ж 
настав довгоочікуваний день. На Софійській площі віднині височів пам’ятник Богданові 
Хмельницькому. Не запросили на відкриття тільки його творця Михайла Микешина: так 
чиновники поквиталися зі славетним митцем. 

Історія спорудження пам’ятника Богданові Хмельницькому стала взірцем перемоги 
таланту митця та народного ентузіазму над бюрократичною тяганиною. 

(387 слів, за  Д.Степовиком) 
Завдання 
І рівень 
1. Де споруджено пам’ятник Богдану Хмельницькому? 
а) на Володимирській гірці; 
б) перед Софійським собором; 
в) на Андріївському узвозі. 
2. Як зображено гетьмана Хмельницького? 
а) на здибленому коні; 
б) підпису є угоду з русичами; 
в) виступає перед козаками. 

http://lessons.com.ua/bogdan-xmelnickij-2/
http://lessons.com.ua/
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3. Яку історичну подію символізує пам’ятник? 
а) перемогу під Пилявцями; 
б) бій під Жовтими Водами; 
в) угоду 1652 року. 
4. Хто був творцем шедевра? 
а) Іван Штром; 
б) Олександр Берет; 
в) Михайло Микешин. 
5. Як зображений кінь гетьмана? 
а) витривалий, маневрений; 
б) спокійний, безвольний; 
в) відданий «син степу». 
6. За які кошти споруджувався пам’ятник? 
а) за рахунок уряду; 
б) жертвували люди; 
в) за кошти царя. 
7. Які були заборони уряду щодо побудови пам’ятника? 
а) скульптора  виселяють з Украйни; 
б) арешт на майно Микешина; 
в)заборона будівництва пам’ятника. 
8. З якого матеріалу  відлито монумент? 
а) з міді; 
б) з бронзи; 
в) з латуні. 
ІІ рівень 
Які риси характеру Михайла Микешина допомогли в спорудженні пам’ятника 

Богданові Хмельницькому? 
 
Володимирський собор 
 
Коли над Дніпром зводився монумент князеві Володимиру – хрестителю Русі, 

побожні кияни дивувалися: Володимир, мовляв, ідолів скинув, а сам нині як ідол постає. 
Тож 1852 року почалося збирання пожертв на будівництво в честь рівноапостольного 
князя. 

Тридцятирічний петербуржець Іван Штром – архітектор, який збудував у Києві 
Кадетський корпус на сучасному Повітрофлотському проспекті, - отримав замовлення на 
розробку проекту. Він запропонував вирішити собор у величних візантійських формах, як 
за часів Володимира.  За його думкою,  майбутній собор мали увінчувати аж тринадцять 
бань. Креслення Штрома затвердив імператор Микола І. 

Однак масштабні задуми вперлися у традиційно нездоланну обставину: бракувало 
коштів, що надходили шляхом збирання пожертв. Архітекторові Київської єпархії Павлу 
Спарро наказали якось узгодити кошторис із реаліями, і він з тринадцяти запропонованих 
бань залишив сім. Київський митрополит Арсеній був засмучений: надто вже непоказним 
здавався йому майбутній храм. 

Духовне керівництво звернулося по допомогу до зодчого Олександра Беретті. 
Переробляючи проект, Беретті запропонував практично за ті ж гроші збільшити лінійний 
масштаб споруди у півтора рази, завдяки чому об‘єм зростав утричі. Його авторитетові 
повірили. 1862 року, на свято Володимира, відбулося закладення собору. 

Якийсь час справа просувалася успішно. Аж раптом восени 1864 року деякі арки не 
витримали ваги горішнього ярусу й розсунулися. Архітектор звинуватив в усьому 
підрядчиків та мулярів. Про всяк випадок вирішили зменшити висоту бань. Але 1866 року 
тріщини в арках збільшилися. Беретті відчайдушно відбивався від критиків, та врятувати 
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репутацію йому не вдалося, бо для виявлення причин аварії був відряджений до Києва... 
Іван Штром. 

Зрештою, Беретті відсунули від будівництва. Роботи припинилися, бо жоден із 
фахівців не наважувався взяти на себе відповідальність за їхнє продовження. А стіни вже 
ледь трималися і їх довелося захистити від падіння металевими конструкціями. Ця сумна 
тяганина припинилася лише 1875 року, коли імператор Олександр ІІ, прибувши до Києва, 
побачив руїни недобудованого собору. 

Миттєво знайшлися додаткові кошти, і до міста приїхав фахівець зі світовим ім‘ям 
– учений-будівник із Петербурга Рудольф Бернгард. Його розрахунки стали основою 
подальшого будівництва. Стіни собору захистили від падіння особливими прибудовами – 
контрфорсами. Що ж до відповідального будівника, то Бернгард рекомендував свого учня, 
28-річного Володимира Ніколаєва, який тільки-но обійняв посаду київського 
єпархіального архітектора. Молодий зодчий чудово впорався зі складними обов‘язками. 
1882 року будівництво практично завершилося. Лишалося прикрасити внутрішні стіни 
собору. 

Відомий фахівець з мистецтвознавства й археології професор Адріан Прахов 
перейнявся мрією перетворити храм Володимира на скарбницю сучасного релігійного 
живопису. Майже всі сприйняли це як утопію. Але Прахов, використовуючи петербурзькі 
зв‘язки, 1885 року спромігся обійняти посаду керівника опорядження Володимирського 
собору. Він запросив до роботи кращих спеціалістів: Віктора Васнєцова та Михайла 
Нестерова, братів Олександра та Павла Свєдомських та Вільгельма Котарбінського, 
Михайла Врубеля, українських художників Миколу Пиманенка та Сергія Костенка 
Істалося неможливе. 

Незважаючи на хронічний дефіцит коштів, нарікання через нібито надмірну 
сміливу творчість митців та задовгий термін розпису (аж 11  років),  задум Прахова був 
здійснений. Живопис собору завдяки високій майстерності виконання, надзвичайному 
емоційному напруженню, 

достеменно історичному антуражу став визначним твором монументального 
мистецтва кінця ХІХ століття. 

20 серпня (1 вересня) 1896 року важкі двері храму відчинилися. І коли тривала 
урочиста церемонія, люди не знали, куди спершу дивитися. Хотілося бачити митрополита 
Іонникія, який проводив чин освячення, або царя Миколу ІІ, котрий був при цьому 
присутній. Але погляд мимоволі притягували дивовижні розписи. 

(510 слів, із книги «Нариси історії Києва) 
Завдання 
I рівень 
1.Кого православний народ називав хрестителем Русі? 
а) князя Володимира; 

б) князя Святославича; 
в) преподобних Антонія і Феодосія. 
2.Хто розпочав будівництво монументу? 
а) Олекса Горностаєв; 
б) Михайло Микешин; 

в) Іван Штром. 
3.Хто затвердив креслення майбутнього пам’ятника Старовини? 
а) Патріарх Русі; 

б) Цар Микола І; 
в) Митрополит Арсеній. 
4. Чиї розрахунки стали основою будівництва? 
а) Рудольфа Бернгарда; 
б) Спарро; 
в) Сергія Костенка. 
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5.Що в соборі відображає історію Русі-України? 
а) іконостас; 
б) історичний антураж; 
в) мозаїка. 
6. Завдяки чому собор став визначним твором монументального мистецтва? 
а) завдяки геніальності зодчих; 
б) художньому живопису; 
в) позолоченим куполам. 
7. Що найбільше вразило людей на відкритті храму? 
а) присутність Царя; 
б) освячення храму митрополитом; 
в) дивовижні розсипи мозаїк і фресок. 
8. Кому українці завдячують у створенні Володимирського собору? 
а) російським зодчим; 
б) митрополиту; 
в) майстрам Візантії. 
ІІ рівень 
Що символізує Володимирський собор сьогодні?  
 
Софія Київська 
 
На підставі останніх досліджень цієї стародавньої пам'ятки, якій уже виповнилося 

майже тисячу років, реконструйовано первісний вигляд Золотих воріт. Ця визначна 
пам'ятка старовини – окраса і, певною мірою, символ Києва. 

Київська Софія. Головним композиційним центром «города Ярослава» став 
Софійський собор (збудований у 1037 р.), оточений великим кам'яним муром. Назва 
собору походить від грецького слова «софія», що в перекладі означає мудрість. 
Присвячений «мудрості християнського вчення», він стверджував перемогу християнства 
над язичеством на Русі. 

Як передає літопис, коли величезне військо печенігів обступило Київ, Ярослав 
вийшов з дружиною їм назустріч і дав бій на тому самому місці,  де пізніше збудували 
собор. 

Софійський собор був і резиденцією митрополита Руського і головним храмом 
давньоруської держави. У ньому відбувалися урочисті церемонії «посадження» князів на 
київський престол, прийоми іноземних послів, посвячення єпископів, біля собору 
збиралося київське віче. Тут велося літописання, розміщувалася створена Ярославом 
Мудрим перша бібліотека на Русі, в якій зберігалися, перекладалися і переписувалися 
сотні книжок. Він був також князівською усипальницею. У соборі похований Ярослав 
Мудрий, його син Всеволод, онук Ростислав. 

Софія дає нам уявлення про велич і красу архітектури Київської Русі. В усій Європі 
жодна споруда XI  ст.  не могла зрівнятися з київським собором.  Його довжина (без 
виступів) дорівнює 37, а ширина – 55 м. Храм мав у давнину п'ять нефів (поздовжніх 
коридорів), які на східному фасаді завершувалися п'ятьма вівтарними напівкруглими 
виступами (апсидами), був оточений внутрішньою (двоповерховою) і зовнішньою 
(одноповерховою) галереями. Із західного боку височіли дві башти зі сходами, що вели на 
другий поверх. Вінчали собор тринадцять куполів, які поступово збільшувалися від малих 
по краях до найбільшого центрального. Куполи й дах були вкриті листовим свинцем. 

Архітектурі органічно відповідає розпис будівлі,  який підпорядкований не тільки 
релігійному канону, а й мав на меті звеличити державу. Мозаїки і фрески суцільним 
килимом огортають стіни, склепіння і стовпи собору. Їхній площинний характер підсилює 
враження монументальності споруди. Важко переоцінити художню вартість софійських 
фресок і мозаїк. Вони, безумовно, є пам'ятками мистецтва світового значення. 
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Софійський собор був також своєрідною школою, де виросли вітчизняні 
архітектори, майстри-будівничі, художники, різьбярі тощо. 

Нині Київська Софія – всесвітньо відомий музей. Понад мільйон екскурсантів з 
нашої країни та з-за кордону щорічно приходять сюди, щоб ознайомитися з визначною 
пам'яткою архітектури і монументального живопису XI ст. 

У соборі безперервно ведуться науково-дослідні та реставраційні роботи. Безліч 
цікавого знаходять тут учені найрізноманітніших галузей. Це – справжня скарбниця 
давньоруської культури, невичерпне джерело знань про далеке минуле нашого народу. 
Зокрема,  тут виявлено,  прочитано і пущено в науковий обіг зовсім нове джерело знань з 
історії Давньої Русі – графіті (давні написи), зроблені твердим предметом на стінах 
собору. 

Ще в 1946 р. видатний учений, відомий дослідник Давньої Русі академік Б. О. 
Рибаков знайшов у Софії і прочитав кілька таких написів. Відтоді понад 20 років їх вивчав 
С.  О.  Висоцький.  Нині нам відомо близько трьохсот графіті.  Учений досліджував тут 
також портрет родини Ярослава Мудрого, саркофаг Ярослава, зображення стародавнього 
органа тощо. 

(457 слів, із книги «Нариси історії Києва) 
Завдання 
І рівень 
1. Яка споруда ХI ст. стала композиційним  центром Києва? 
а) Софійський собор; 
б) Кам’яний мур; 
в) Замок Князя. 
2. Що означає грецьке слово «Софія»? 
а) краса; 
б) щедрість; 
в) мудрість. 
3. На якому місці збудовано Софію? 
а) на високій кручі над  Дніпром; 
б) на місці переможного  бою з печенігами; 
в) біля княжого замку Ярослава Мудрого. 
4. Де збиралося київське віче? 
а) біля Софійського собору; 
б) біля золотих воріт; 
в) на Володимирській гірці. 
5. З волі якого князя Київської Русі було збудовано собор? 
а) Святополка; 
б) Володимира Мономаха; 
в)  Ярослава Мудрого. 
6. З чим можна порівняти стіни Святої Софії? 
а) з кам’яним літописом; 
б) з військовою фортецею; 
в)із музеєм національних святинь. 
7. Що  є джерелом  знань про історію  Київської Русі? 
а) мозаїки; 
б) давні надписи-графі; 
в) фрески. 
8. Хто з сучасних вчених досліджує графіті?  
а) О. Воропай; 
б) В. Вечерський; 
в) Б. Рибаков. 
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ІІ рівень 
 Чому Святу Софію називають скарбницею давньоруської культури, святинею Русі-

України? 
 
Києво-Печерська лавра 
 
За літописними даними, Печерський монастир Успіння Пресвятої Богородиці 

заснований 1051 року поблизу села Берестового – заміської резиденції київських великих 
князів. Монастир цей поступово став найбільшим і найвідомішим релігійним центром 
Київської Русі. Назву «Печерський» він дістав від печер, де селилися перші ченці. За 
літописами, в цій місцевості до приходу перших ченців уже були стародавні печери, 
зокрема так звана Варязька. Київський священик Іларіон, майбутній митрополит і автор 
«Слова про закон і благодать» неподалік села Берестового, якраз на місці майбутнього 
монастиря, викопав собі малу печерку, в якій усамітнювався для молитви, проте це не дає 
підстави вважати його засновником Печерського монастиря. Засновником є Преподобний 
Антоній, справу якого продовжив Феодосій. З середини XII століття цей монастир, як 
найбільший і найшанованіший на Русі, почали називати лаврою. Юридичне 
підтвердження назви лаври Печерський монастир отримав 1688 року. 

Монастир займає два високі пагорби правого берега Дніпра й улоговину між ними. 
Перші ченці селилися на дальньому пагорбі, що згодом почали називати Дальніми 
печерами. Перша монастирська церква Різдва Богородиці була підземною. Згодом на 
Дальніх печерах з'явилися наземні дерев'яні будівлі. На початку 60-х років XI століття 
Великий князь Київський Ізяслав Ярославич, син Ярослава Мудрого, подарував 
монастирю землю на горі над печерами. На цій землі у 70-х роках XI століття розпочалося 
спорудження мурованих будівель. 

Центральне місце в монастирському ансамблі посів Успенський собор. Заснований 
1073 року, будувався з 1075 по 1078 роки. Освячено його 1089 року. Спочатку він був 
хрестовокупольним, шестистовпним, тринавовим, з однією центральною сферичною 
банею на циліндричному підбаннику. Існує досить переконлива версія про те, що собор 
первісно був п'ятибанним.  У західній частині,  над нартексом,  були хори.  Зі сходу 
виступали три апсиди, гранчасті зовні і циліндричні в інтер'єрі. Собор зведено технікою 
«opusmixtum»: з плінфи та каміння на цем'янковому розчині. Стіни собору в інтер'єрі 
прикрашали фрески та мозаїка. Підлога у вівтарі була частково мозаїчною, а частково 
викладена червоними шиферними плитами. Успенський собор став взірцем, за яким на 
Русі упродовж кількох століть зводилися міські й монастирські собори. 

Давня київська легенда з «Печерського Патерика» розповідає про чудеса, пов'язані 
з заснуванням і будівництвом собору. Варяг Шимон, якого вигнали з батьківщини, плив 
на кораблі через море на Русь. Раптом знялася буря і Шимон побачив на небі образ 
великої церкви й почув голос: «Ось церква, яку буде поставлено в ім'я Богородиці, і в якій 
ти будеш похований». Пізніше Шимон мав ще кілька таких видінь. Він розповів про них 
Преподобному Антонію. На виконання Божої волі вирішили збудувати в Печерському 
монастирі мурований соборний храм. Майстрів-будівничих викликали з Візантії. Ті 
привезли з собою план і зображення майбутнього храму, в якому Шимон упізнав церкву зі 
своїх видінь. Візантійські майстри, які пливли до Києва по Дніпру, кілька разів хотіли 
повернути назад, але Пресвята Богородиця їх не пускала, і корабель сам плив проти течії. 
Місце для спорудження храму було вказано Божим чудом: там випала роса тоді, коли 
навколо її не було.  Варяг Шимон пожертвував на собор свій золотий пояс,  яким і було 
розмірено план собору. Сам Великий князь Київський Ізяслав копав рови для закладення 
соборних підмурків. Майстри-будівничі привезли в Печерський монастир і чудотворну 
ікону Успіння Богородиці, яку їм вручила сама Богородиця у Влахернському храмі 
Константинополя. 
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У добу Київської Русі в монастирі велося інтенсивне муроване будівництво:  у 
1106-1108 роках зведено Троїцьку надбрамну церкву, у 1108 році – трапезну, а в кінці XII 
століття територію монастиря огороджено мурованими фортечними стінами. 

У перші століття свого існування монастир відігравав важливу роль у розвитку 
давньоруської культури, був центром літописання. В монастирі працювали й поховані в 
печерах преподобні літописці Никон, Нестор, іконописці Алімпій (Аліпій, Олімпій) та 
Григорій, лікар Агапіх. У печерах спочивають Ілля Муромець, преподобні Антоній і 
Феодосій Печерські. А в соборі покоїлася чесна глава Святого рівноапостольного князя 
Володимира. 

Києво-Печерський монастир, починаючи з середини XI століття, дав найбільше 
святих Православній Церкві. З них найвідоміші Преподобні Антоній і Феодосій 
Печерські. Тут було канонізовано першого ігумена монастиря Преподобного Варлаама, 
потім – Никона, який також був ігуменом цього монастиря і якого деякі вчені (М. 
Приселков і О. Шахматов) вважають за митрополита Іларіона, який нібито після усунення 
з митрополичого престолу прийняв схиму в Печерському монастирі під іменем Никона. 

З перших подвижників монастиря вийшло багато єпископів, яких було 
проголошено святими. Першим серед них був святий Леонтій, єпископ Ростовський – 
киянин, який під час своєї праці щодо поширення християнства на далекій півночі 
прийняв мученицьку смерть від поган близько 1073 року. 

(692 слів, за В. Вечерським) 
Завдання 
І рівень 
1. Де був побудований Печерський монастир? 
а)  поблизу села Берестового; 
б)  у Києві-граді; 
в)  на Володимирських пагорбах. 
2.  Звідки монастир достав свою назву «печерський»? 
а) від імені  засновника; 
б) від місця, де був побудований; 
в) від печер, де селилися ченці. 
3.  Чому ченці селилися в печерах? 
а)  усамітнювались для молитви; 
б)ховались від житейських проблем; 
в) тікали від мирського життя. 
4.  Хто є засновниками лаври? 
а) Іван Віриєнський; 
б)  преподобний Антоній; 
в) Ярослав Мудрий. 
5.  Де селились перші ченці? 
а)  на пагорбах правого берега Дніпра; 
б)  біля річки Щекавиці; 
в)біля брами міста. 
6.  Якою була перша  монастирська церква Різдва Богородиці? 
а)  підземною; 
б)  наземною; 
в)  з каменю і цегл. 
7.  Яке місце в монастирському ансамблі  займав Успенський собор в ХI 

столітті? 
а)був на другому плані; 
б)був недобудований; 
в)  центральне місце. 
8.  Чим були прикрашені стіни собору в інтер’єрі? 
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а) квітами; 
б) фресками та мозаїкою;  
в) рушниками. 
ІІ рівень 
Яку роль відігравав Києво-Печерський монастир у добу Київської Русі? 

 
Переказ про походження Києва 
 
Однією з основних проблем історії Києва є питання про його походження і час 

заснування. Ще літописець Нестор намагався відповісти на запитання: «Откуда есть 
пошла руская земля и кто в Киеве начал первее княжити?..» Переказ про заснування Києва 
трьома братами-полянами, вміщений на перших сторінках «Повісті временних літ», і був 
найдавнішою спробою пояснити його походження. 

«І було три брати: ім'я одного Кий, а другого – Щек, а третього – Хорив, і сестра їх 
Либедь.  Сидів Кий на горі,  де тепер узвіз Боричів,  а Щек сидів на горі,  яка тепер 
називається Щековиця,  а Хорив –  на третій горі,  від якого вона прозвалася Хоревиця.  І 
вони збудували город на честь свого найстаршого брата і дали йому назву Kиïв. Був біля 
міста ліс і бір великий, і вони ловили звірів, були вони мужі мудрі і кмітливі,а називалися 
полянами, від яких поляни в Києві і до цього дня. 

Як бачимо,  літописний переказ чітко вказує на те,  що град Київ побудував 
полянський князь Кий з братами. У переказі, між іншим, сказано, що Київ заснували саме 
східні слов'яни, а не інші племена. Зазначено також і його точне місцезнаходження: «на 
горі, де тепер узвіз Боричів» (тобто сучасний Андріївський узвіз). Але уже в той час 
Нестор змушений був вступити в полемікуз іншими літописцями (напевно, 
новгородськими), які, намагаючись применшити велич Києва і його значення для 
давньоруської історії, стверджували, що нібито Кий був не князем, а перевізником через 
Дніпро чи навіть новгородським розбійником. Нестор називав таких істориків 
нетямущими і слушно вказував: «Але ж якби Кий був перевізником, то не ходив би він до 
Царгорода. Але цей Кий княжив у роді своєму. Коли він приходив до царя, то, як 
розповідають, велику честь дістав він від того царя, до якого приходив». Справді, навряд 
чи перевізника приймав би з такими великими почестями візантійський імператор. 

Наведені тексти й інші уривки, що містять відомості про засновників Києва (за 
Лаврентіївським та Іпатіївським літописами), протягом століть коментувались 
дослідниками. Використовувався істориками і текст переказу за Никонівським літописом, 
де розповідь про Кия доповнена кількома вірогідними фактами, яких немає в інших 
літописах: «Та цей Кий княжив у роді своєму і поборов багато країн... Після на волзьких і 
камських болгарів ходив і переміг. Повернувшись, прийшов у своє рідне місто Київ і тут 
помер». 

Крім київського варіанту переказу про заснування Києва,  побутував і текст,  
вміщений у І Новгородському літописі, який відрізняється лише його датуванням і 
доповнюється згадкою про язичество полян. Якщо в літописі«Повість временних літ», в 
якому використано давніші джерела, зазначається, що Київ було засновано раніше , ніж у 
VII ст., то новгородський літописець відносить цю подію до 854 р. Таке датування, на 
думку академіка Б. О. Рибакова, пояснюється намаганням возвеличити Новгород і (за 
бажанням новгородського боярства) значно принизити роль великого київського князя. 

Для дослідження історії Києва використовували не тільки дані літопису,  а й таку 
історичну працю, як «Синопсис» (вперше виданий у 1674 р.), що ґрунтується на 
літописних джерелах та свідченнях польських істориків, за якими Київ нібито засновано в 
430 р., а поляни на чолі з братами прийшли з південних степів, їх нащадками були 
Аскольд і Дір. 

Таким чином, у Давній Русі існувало принаймні два варіанти літописних переказів 
про заснування Києва. Історики використовували, як правило, один з варіантів переказу. 
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Власне, літописний текст про заснування Києва і був до кінця XIX – початку XX ст. (до 
більш-менш систематичних археологічних досліджень) єдиним джерелом, на підставі 
якого розв'язувалось питання про заснування столиці Давньої Русі. 

У середині IX ст. Києвом правили Аскольд (точніше Осколд) та Дір. Обидва вони 
були останніми представниками династії Кия, прямими його нащадками. Про це 
розповідає польський історик ХVст. Длугош: «Після смерті Кия, Щека і Хорева їх діти і 
нащадки по прямій лінії панували над руськими на протязі багатьох літ.  Нарешті 
спадщина перейшла до двох рідних братів – Аскольда і Діра, які залишилися в Києві...». 

Арабський географ X  ст.  Масуді називав Діра царем і зазначав,  що останній був 
найвидатнішим серед слов'янських князів, володів багатьма містами і величезними 
територіями. 

У 860  і 866  рр.  Аскольд і Дір здійснили військові походи на Візантію.  Імператор 
Василій І змушений був встановити дружні відносини з Руссю. 

(660 слів, за Г. Івакіним) 
Завдання 
І рівень 
1. Хто був засновником Києва-града? 
а) русичі; 
б) білоруси; 
в) східні слов’яни.  
2. Хто з літописців першим розповів світові про заснування нашої столиці? 
а) Самовидець; 
б) Нестор; 
в) Величко. 
3. В честь якого брата було засновано Київ? 
а) Кия; 
б) Щека; 
в) Хорива. 
4. В якому місці було розпочато будівництво? 
а) біля Дніпра-Славути; 
б) у сосновому бору; 
в) де узвіз Боричів. 
5. Хто такі Аскольд і Дір? 
а) нащадки засновників Києва; 
б) степовики-кочівники; 
в) новгородські бояри. 
6. З яких джерел ми черпаємо відомості про заснування Києва? 
а)  з «Повісті временних літ»; 
б) з «Слова о полку Ігоревім»; 
в)  із древніх написів-графіті. 
7. У якій частині сучасної столиці було розпочато град Київ? 
а) площа Незалежності; 
б)Святошино; 
в) Андріївській узвіз. 
8. Яка галузь науки невичерпна і розширює матеріали про походження Києва? 
а) літописи; 
б) археологія; 
в) графіті. 
ІІ рівень 
Яке значення має археологія для дослідження історії столиці? 
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Легенда про заснування «Софіївки» 
 
Світ знає багато шедеврів паркового, ландшафтного мистецтва, і треба взяти на 

себе велику сміливість, щоб сказати про той чи інший парк: оце неперевершена перлина! 
Але, розповідаючи про «Софіївку», яка, безперечно, посідає в цьому ряду одне з перших 
місць,  ми можемо з певністю твердити:  рідко який витвір паркової архітектури 
позмагається з нею кількістю легенд та романтичних історій,  що загубилися в тінистих 
алеях, таємничих гротах, у нагромадженні скель. Вони розкриваються лише перед тими, 
хто вміє бачити і хоче слухати. 

Оповідь про заснування «Софіївки» романтична. Граф Станіслав Потоцький, один 
із найбагатших магнатів України, узяв шлюб з прекрасною грекинею Софією. Такої 
красуні,  як свідчать сучасники,  не бачив світ.  Закоханий граф квапився виконати всі 
забаганки молодої дружини. Улітку 1795 року Софія, повертаючись із Гамбурга до Умані, 
завітала до містечка Неборів, що неподалік Варшави. На неї велике враження справив 
розкішний парк,  про що красуня писала в листі до чоловіка:  «Після обіду поїхали 
дивитися «Аркадію». Важко собі уявити щось більш романтичне і прекрасне... У цей парк 
я закохана до нестями; нема в світі жодного виду квітів та екзотичних рослин, яких би тут 
не було. Гуляючи садами «Аркадії», я відчувала, що у розпалі літа переживаю знову весну 
і кожне дерево наче каже: мені тут хороше! «Аркадія» дуже нагадує мені Крим. Ти знаєш, 
що в тому краю з твоїми достатками можна було б мати протягом двох років таку саму, а 
може, й більш прекрасну «Аркадію», адже нам не потрібні штучні насадження? Правда, 
мій любий друже, що ми матимемо сільце в Криму?..» 

На жаль, Софія не знала про дійсний стан фінансових справ чоловіка – на той час 
перша дружина графа зі своїми управителями довела маєток мало не до краху. Тому тоді 
придбати садибу в Криму граф не міг. 

 Та недаремно давня мудрість твердить: усе перемагає любов! Вона й надихнула 
закоханого Потоцького на своєрідний подвиг – він зібрав кошти, і через рік в Умані, серед 
вигорілих під сонцем степів та балок, серед хаотичного нагромадження скель, почалося 
будівництво парку в романтичному стилі. У дарунок коханій граф вирішив створити 
куточок Еллади, щоб нагадував він їй гори й ліси, чисті струмки й прозорі озера покинутої 
Греції. 

Граф доручив будівництво парку Людвігу Метцелю, колишньому польському 
військовому інженерові, людині талановитій і широко ерудованій. Треба було мати 
глибокі інженерні знання, витончений смак, неабияку фантазію й уміння, щоб окреслити в 
уяві, а потім втілити в життя таку феєрію гаїв і мальовничих галявин, ставків і водограїв, 
терас і алей, гротів і альтанок. 

На скелястих берегах річки Багно, яка пізніше дістала назву Кам'янка, росло кілька 
десятків верб, в'язів, поодинокі липи та дикі груші. Тисячі екзотичних дерев було звезено 
до Умані звідусюди. Вони чудово вписалися в навколишню місцевість і створили 
неповторний ансамбль. 

Урочисте відкриття парку відбулося у травні 1802 року, в день народження красуні 
Софії. Так ожила, стала дійсністю примхлива мрія дружини вельможного графа. 

(455 слів, за П. Лозняком)  
Завдання 
І рівень 
1. Чому «Софіївка» - це жива легенда ландшафтного мистецтва? 
а) це неперевершена перлина; 
б) герої легенд живуть поруч; 
в) нові легенди народжуються сьогодні. 
1. Хто зможе зрозуміти романтичні таємничі історії парку? 
а) знавець паркової архітектури; 
б) той, хто уміє бачити й слухати; 
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в) людина з романтичною душею. 
2. Хто була Софія за національністю? 
а)  грекиня; 
б) українка; 
в) росіянка. 
3. Який титул мав Станіслав Потоцький? 
а) князь; 
б) король; 
в) граф. 
4. Де розташований парк «Софія» 
а) в Умані; 
б) в Білій Церкві; 
в) Києві. 
5. Який парк став прообразом «Софії» в Умані? 
а) «Аркадія» неподалік Варшави; 
б) «Борисфен» в Києві; 
в) «Александрія» в Криму. 
6. Що надихнуло графа Потоцького на побудову парку? 
а) любов до природи; 
б) кохання; 
в) бажання покрасуватися перед знаттю. 
7. Яку місцевість нагадував Софії парк в Умані? 
а) парк нагадував покинуту Грецію; 
б) краєвиди Криму; 
в) землі Німеччини. 
ІІ рівень 
Чим Вас захоплюють, розраджують улюблені куточки природи? 
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КУХАРІ 
 
 

 
 
 

  



30 
 

Земляне яблуко 
 
...Земляний горіх, або мовою інків «папа», коли його зварили у воді, став м'який, як 

печений каштан, але на ньому залишалася шкірка, не товща від тієї, що на трюфелях. Так 
розповідав про виявлену ним картоплю моряк з піратського парусника, що восени 1538 
року пристав до берегів Нового Світу, Педро Сієза де Леон, автор «Хроніки Перу». 

Завдяки йому європейці вперше довідалися про основний хліб індіанців - 
картоплю. Однак не скрізь її зустрічали з радістю. У Росії, зокрема, виникли так звані 
картопляні бунти. Немиролюбно поставилися до цієї культури й у Франції. Але 
державний контролер Робер Жан Тюрго зумів перехитрити простий люд. 

На полях державних господарств, де вперше мали розквітнути кущі «земляного 
яблука», цей урядовець виставив сторожу із солдатів регулярної армії. Патруль чатував 
лише вдень. Вночі охорона відпочивала. 

- Що за таємниця? - дивувалися селяни! - А може, справді, це якась коштовність? 
І вкрадені бульби згодом висадили на своїх городах. Як використати урожай, 

селяни не знали й охоче продавали картоплю за безцінь державі.  
Потім самі скуштували її, і на диво, новий харч припав до смаку. 
Так Тюрго,  зваживши на психологію рільника,  схилив селян Франції садити 

картоплю - «земляне яблуко». 
Другим хлібом називаю  у народі картоплю.  Серед харчових продуктів вона -  

основне джерело калію, який так потрібен для підтримання водного обміну та роботи 
серця. Картопля значно багатша на калій, ніж хліб, м'ясо та риба. Добову потребу 
організму може задовольнити споживання півкілограма бульб, що завдяки сечогінним 
властивостям неодмінно входять до дієтичних продуктів, рекомендованих хворим на 
нирки та серце. Особливо корисна картопляно-яєчна дієта для людей з простими формами 
хронічної ниркової недостатності. Вона дає змогу зменшити кількість білка за умови 
введення електролітів та води. 

У картоплі майже нема жиру, тому продукти з неї низькокалорійні, легко 
піддаються травленню і засвоєнню. Вони багаті на калій та магній. До того ж, містять 
чимало кальцію, заліза, міді, фосфору, марганцю, натрію, хлору, фтору, йоду та сірки. 

Хімічний склад картоплі дуже різноманітний. Це унікальний набір необхідних 
людині органічних та неорганічних сполук, які природа поєднала в надзвичайно 
доцільних співвідношеннях. Висока біологічна цінність картопляного білка. У ньому 
знайдено більшість амінокислот, що підтримують утворення білків у людському 
організмі. 

Полісахариди тут представлені переважно крохмалем, пектиновими речовинами, 
клітковиною; також фруктозою, глюкозою, сахарозою. 

Картопля - справжня вітамінна комора. Крім вітаміну С, у бульбах чималий резерв 
вітамінів В, Д, К, Е, фолієвої кислоти. А ще є каротин із каротиноїдами, стерин, лимонна, 
щавлева, яблучна та інші органічні кислоти, їх нестача відчутна взимку й ранньої весни, 
коли в нашому меню меншає овочів та фруктів. Картопля ж, зберігаючись тривалий час, 
не втрачає поживних речовин та вітамінів. Тому вже з перших років запровадження нової 
городньої культури в Європі її стали використовувати в боротьбі із скорбутом (цингою), 
який, по суті, подолали на всьому континенті. Цей лікувальний ефект був несподіваний і 
пояснювався тим, що в раціоні європейців помітно зріс вміст вітаміну С. Тож і нині будь-
якої пори року картопля на нашому столі - продукт першорядний; сучасна кулінарія 
налічує понад триста кулінарних страв. 

Картопля - цілюща рослина народної медицини. Вичавлений картопляний сік може 
знижувати високу кислотність шлунка. Він добре впливає під час печії, нудоти. Його 
вживають для тамування болю в шлунку та кишечнику. Картопляний сік радять пити під 
час головних болів, бо в ньому міститься ацетилхолін. 
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Китайська народна медицини застосовує картоплю в поєднанні з іншими 
рослинними середниками для лікування енцефаліту, порушення живлення та хвороб 
шкіри. 

Багаторічні дослідження засвідчують високу ефективність вживання сирого 
картопляного соку під час виразкової хвороби; він поліпшує самопочуття недужих, знімає 
больові симптоми, гоїть виразки. Для попередження загострень виразки шлунка, 
дванадцятипалої кишки, які особливо часто бувають весною й восени, рекомендують 
вживати картопляний сік протягом півмісяця по 50 мл двічі на день до їди. Щоб отримати 
сік, вимиті й очищені картоплини пропускають через м'ясорубку або труть на тертці, а 
вже з тієї маси його вичавлюють і проціджують. 

При різних захворюваннях шкіри, особливо екземі, пластини із свіжої картоплі 
накладають на рани.  Гарячі потовчені або потерті бульби можна вживати для лікування 
органів дихання та дихальних шляхів. Добре в цьому випадку діє пара з відвареної 
картоплі. 

Науковці Чехії виробляють з картоплі особливий препарат –  інгібін,  який 
позитивно впливає на загоювання виразок шлунка ,  під час отруєння солями важких 
металів, при опіках та запальних процесах. 

У медицині широко використовують крохмаль як протизапальну речовину, а також 
для присипок та в ролі наповнювача порошків і пігулок. Як доведено в експериментах на 
тваринах, тривале введення крохмалю знижує вміст холестерину в печінці та сироватці 
крові. А це ознака того, що він має антисклеротичні властивості. 

Важливо пам'ятати, що картопля містить такий токсичний стероїдний алкалоїд, як 
соланін. Його багато у квітках та бадиллі, значно менше - у бульбах. Коли ж картопля 
довго лежить на сонці, вміст соланіну в бульбах збільшується. Такі картоплини зеленіють 
і стають непридатними для споживання, оскільки можуть викликати отруєння. Мабуть, у 
першій половині XVIII  століття,  коли Петро І завіз картоплю до Росії,  її намагалися 
споживати лише в пору неповної стиглості. Тоді ж серед селян і поширилася, очевидно, 
думка, що картопля - отрута, і її у простолюдді назвали «чортовим яблуком». 

(815 слів, за В. Мамчуром) 
Завдання 
Рівень І 
1. Від Педро Сієзи де Леона про картоплю довідалися: 
а) індіанці;  
б) європейці; 
в) американці. 
2. Хто зумів перехитрити простий французький люд, який немиролюбно 

поставився до картоплі? 
а) Жан Тюрго;  
б) Педро Сієза де Леон; 
в) король Франції. 
3. У народі картоплю називають 
а) білою смертю;  
б) їжею королів; 
в) другим хлібом.  
4. Хімічний склад картоплі - це: 
а) набір органічних і неорганічних кислот; 
б) набір органічних сполук; 
в) набір амінокислот. 
5. З перших років запровадження картоплі в Європі її використовували для 

боротьби із: 
а) скарлатиною;  
б) стоматитом; 
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в) скорбутом (цингою).  
6. Високу кислотність шлунка знижують: 
а) картопляним соком;  
б) картопляним пюре; 
в) картопляним крохмалем.  
7. При захворюваннях шкіри накладають на рани 
а) картопляне пюре;  
б) печену картоплю; 
в) пластин зі свіжої картоплі.  
8. Науковці з Чехії виробляють з картоплі такий препарат, як: 
а)  інсулін;    
б) анальгін; 
в)аспірин. 
ІІ рівень 
Яке значення займає картопля в народному господарстві та медицині? 
 
Порося з хріном 
 
Колись наші селяни в Чистий четвер кабанів кололи, бо ж на великодньому столі 

повинні бути шинка й ковбаса. А що цей четвер «чистий», то «як заколоти кабана в цей 
день, сало буде чисте». 

«В Чистий четвер б'ють свиней і кажуть, що в салі цих свиней ніколи не заведеться 
нічого – ні противного, ні вредного».  

Крім кабана,  різали ще й поросятко,  бо за старим звичаєм на Україні,  разом з 
паскою, в церкві святили й печене порося з шматком хріну в зубах. Згадаймо Степана 
Руданського: 

Несе мужик у ночовках 
Додому свячене: 
Яйця, паску і ковбаску 
Й порося печене. 
І порося – як підсвинок, 
Та ще й з хріном в роті. 
Здавалося б, що печена поросятина – така звичайна річ. Але в нашій традиції і вона 

не випадкова. 
В стародавні часи, коли народи Європи ще не знали християнства, було поганське 

свято зимового повороту сонця. У народів північно-західної Європи це був час, коли 
приносилися в жертву живі істоти. Данці, наприклад, приносили в жертву людей, а ґоти– 
кабана, бо ця тварина була у них присвячена сонцю – так само, як кінь у персів. 

Пізніше, як знаємо, поганські свята були замінені на християнські, і замість 
зимового повороту сонця почали святкувати Різдво Христове. 

Перейшовши на християнство, мешканці північно-західної Європи – шведи, 
норвежці та інші – про свого кабана не забули і під час Різдвяних свят пекли з тіста 
маленьких кабанців, ставили їх на стіл і не зачіпали до кінця свят. 

Англійці, як народ практичний, кабанцем з тіста не задовольнялися і під час Різдва 
ставили на стіл печену кабанячу голову в оцті з цитриною в зубах. Студенти 
Оксфордського університету ще й досі дотримуються такого звичаю і при цьому співають 
стародавню обрядову пісню. 

Наші предки запозичили цей звичай від старих мешканців Європи, але сприйняли 
його по-своєму. Перш за все – свято сонця вони святкували не взимку, а навесні – в день 
весняного рівнодення, а тому всі звичаї, що стосувалися до цього свята, за християнства 
перейшли на Великдень. Що ж до самих кабанців, то їх пекли, але не з тіста, а таки 
справжніх поросят, а то й підсвинків і ставили на стіл з хріном у зубах. Крім того, печених 
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поросят з хріном святили разом з паскою і до кінця свят не чекали, а їли відразу ж, коли 
приходили з церкви,тобто, коли розговлялися. 

Цей звичай наших предків зберігався в Україні аж до початку тридцятих років 
нашого століття.  

Що ж до хріну,  то існує така легенда.  Хрін колись був дуже отруйний,  і жиди 
задумали отруїти ним Ісуса Христа.  Натерли хріну,  дали Спасителеві,  а він з'їв і не 
отруївся.  А потім поблагословив хрін і звелів християнам його їсти.  І тепер люди їдять 
хрін зокрема в Жиловий понеділок,  щоб на весь піст закріпитися.  А на Великдень їдять 
хрін з м'ясом – «щоб міцнішим бути». 

Хрін справді робить людину міцнішою, бо він сприяє доброму травленню шлунка, 
помагає при виділенні жовчі і взагалі є дуже корисним. 

Хрін часто згадується в українському фольклорі,  а найбільше в приповідках,  
наприклад:  «Хрін та редька живіт упушили –  мед та горілка все те потушили»,  «Хробак 
уліз у хрін та й думає, що немає солодшого кореня», «Споживай, Хведьку, то хрін, то 
редьку – бо більше нічого!»,«Хрін біду перебуде – одна мине,  десять буде!» Жартівлива 
лайка: «Та хрін вас бери!» або «Нехай йому хрін!» 

Корінь хріну росте дуже глибоко,  іноді на кілька метрів.  Цю особливість відмічає 
народна приповідка: «Орел летить найвище, а хрін росте найглибше!». 

(555 слів, за  О. Воропаєм).  
Завдання 
І рівень 
1. У який день в давнину кололи кабанів перед Різдвом? 
а) у суботу; 
б) в Чистий четвер; 
в) в неділю. 
2. Що вставляли в зуби печеного поросяти? 
а) хрін; 
б) качан кукурудзи; 
в) цибулину. 
3. Хто з письменників у своїй творчості описав цей звичай? 
а) Котляревський; 
б) Шевченко; 
в) Руданський. 
4. Що означає звичай «запекти порося»? 
а) наблизити свято; 
б) принести в жертву богам; 
в) смачно поїсти. 
5. Як в часи християнства мешканці Європи шанували  поросят? 
а) запікали з овочами; 
б) пускали в дім погрітись; 
в) пекли кабанців з тіста. 
6. Як шанували порося на Різдво студенти Оксфордського  університету? 
а) ставили на стіл запечену кабанячу голову; 
б) смакували кабанячими вухами; 
в) заводили поросячі пісні. 
7. Чому українці шанують хрін? 
а) щоб високим вирости; 
б) щоб міцним бути; 
в) щоб лихо відігнати. 
8. Хто за легендою благословив православних хрін їсти? 
а) Ісус Христос; 
б) Чудотворець; 
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в) цар Ірод. 
ІІ рівень 
Як Різдвяні та Великодні свята шанують у Вашій родині? 
 
Писанки 
 
Звичай робити писанки та крашанки виник у нас в Україні дуже давно. У 

вісімдесятих роках XIX століття при розкопах Кривушанської могили археолог Уваров 
знайшов глиняні яйця. Такі ж яйця знайшов у 1908 році і Хвойко при розкопах на 
Полтавщині Крім того, вчені порівнювали орнаменти на посудинах, що були знайдені при 
археологічних розкопах, з найстарішими орнаментами писанок і довели, що звичай 
розмальовувати писанки походить у нас на Україні ще з передхристиянських часів. 

Найстаріший орнамент на писанках подекуди зберігається ще й досі. Він 
переважно геометричний: трикутники, спіралі, кола, сорококлинці, сорок гілок тощо. Все 
це – знаки різних ритуалів або священні числа. Колись, імовірно, все це в'язалося з 
атрибутами поганських богів. У християнські часи це вже набрало іншого змісту, і тепер 
число сорок, наприклад, пояснюється сорокденним постом або існуванням сорока святих 
мучеників. 

В наш час в орнаментах писанок шукають не тільки історичного змісту, а й 
мистецтва. Тепер, крім традиційних, зустрічаються на писанках і нові, мистецьки 
досконаліші орнаменти. 

Що ж до самого звичаю писати писанки, то в Наддніпрянській Україні він, на 
превеликий жаль, занепадає.  

Західна Україна, а в першу чергу Гуцульщина, ще плекають мистецтво писанок, і 
дав би Бог, щоб воно там зберігалося якнайдовше.  

Спосіб виготовлення писанок хоч і простий, проте вимагає неабиякого хисту, бо 
малювати на опуклій поверхні яйця значно тяжче,  ніж на рівній поверхні полотна чи 
паперу. 

Інструментом для виготовлення писанок є «кісточка» – це паличка з бляшаною 
трубкою на кінці. На сирому яйці кісточкою вимальовують розтопленим воском ті місця, 
що їх треба лишити не зафарбованими: обвідки, крапки та оперізування. Спочатку 
фарбують яйце в ясній фарбі, наприклад, у жовтій. Після цього яйце виймають з фарби і 
кладуть, щоб висохло. Коли воно висохне, на ньому кісточкою наводять віск на ті місця, 
що мають лишитися жовтими. Потім фарбують у другій, цього разу темнішій фарбі. І так 
роблять доти, доки писанка не набере такого вигляду, якого хоче їй надати писанчарка. 

Коли вже малюнок закінчений, писанки складають у череп'яну миску і кладуть у 
піч, де повинна бути температура 35-40° Цельсія. Коли віск розтопиться і спливе з яйця, 
писанка готова. 

Дуже вправно роблять писанки гуцулки.  Проф.  Д.  Горняткевич розповідає,  що 
йому доводилося спостерігати, як одна вже літня жінка на Гуцульщині зробила тридцять 
шість писанок впродовж одного дня, причому вона в цей день не покидала і своїх 
щоденних господарських справ – палити в печі, варити їсти, годувати тварини, доїти корів 
та ще й бавити малу дитину. Все це не перешкодило їй відтворити традиційний орнамент з 
високим мистецьким хистом. 

На Лемківщині писанки пишуться голівкою шпильки, що гострим кінцем 
устромлена в патик. Пишуть кривульки і колісцята воском, що кипить у бляшаній коробці 
на залізній блясі або над вільним вогнем на триніжках. По писанці кидають до фарби. 
Краски роблять з лушпиння цибулі,  дубової кори,  червоного,  зеленого та блакитного 
паперу. Як пише Юліян Тарнович, лемківські писанки не багаті на вибагливий орнамент; 
вони простенькі, але гарні. Кругло писані пасочки (тоншим кінцем до середини) 
означають сонце, менші – зірки; іншими узорами є квіти, хрестики, цятки і легка проба 



35 
 

мережок. Писанки бувають однокольорові або двокольорові. Багато фарб до писання 
писанок лемки не вживають.  

Ще жива традиція писанок і в Закарпатській Україні. Що ж до мистецької якості, то 
вони, як нам здається, поступаються перед писанками Гуцульщини і наближаються до 
лемківських писанок. 

(578 слів, за О.Воропаєм) 
Завдання 
І рівень 
1. З яких часів дійшов до нас звичай розписувати яйця? 
а) з часів язичництва; 
б) з часів християнства; 
в) з перед християнських часів. 
2. Які яйця знаходили археологи? 
а) золоті; 
б) глиняні; 
в) бронзові. 
3. Що означають розписи на писанках? 
а) знаки ритуалів; 
б) священні знаки; 
в)атрибути богів. 
4. Який зміст наші сучасники бачать в орнаментах писанок? 
а) історичний зміст;  
б) шедевр мистецтва; 
в) звичайна прикраса. 
5. В якій частини України мистецтво писанок розвивають і сьогодні? 
а) в центрі; 
б) в Західній Європі; 
в) на Сході. 
6. Як називається інструмент для розпису яєць на Гуцульщині? 
а) щіточка; 
б) пензлик; 
в) «кісточка». 
7. Де гуцулки доводять яйця до готовності? 
а) на плиті; 
б) в печі;  
в) на вогнищі. 
8. В якій частині України мистецтво писанок є найвитонченішим? 
а) на Гуцульщині; 
б) Лемківщині; 
в) в Закарпатті. 
ІІ рівень 
Чи зберігся звичай робити писанки у вашій родині? 
 
Обрядова їжа 
 
 Режим харчування селянина великою мірою залежав від режиму робочого дня й 

того чи іншого календарного сезону. Харчувалися завжди тричі на день (сніданок, обід, 
вечеря), а у гарячі польові весняно-літні дні додавали ще й полуденок (полудень, 
полудник, підвечірок). 

Усі прийоми їжі (крім полудника) були обов’язково пов’язані з гарячою, переважно 
вареною, стравою, для чого двічі витоплювали піч – вранці, готуючи сніданок і обід, і 
ввечері. Сніданок і вечеря мали досить різноманітне меню, в обід же майже зажди 
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готували борщ (рідко капусняк) і кашу. Обід ніс і певне символічне навантаження: 
єднання сім’ї. Обідали завжди разом, з однієї миски, кожний член сім’ї мав визначене 
місце, першим починав їсти старший у родині. Під час обіду заборонялося сваритися й 
просто голосно розмовляти, сміятися, стукати ложками тощо. Їжа, яка зароблялася 
важкою працею, вимагала й відповідного ставлення до неї. 

У неділю не працювали.  У ці дні кожна сім’я прагнула приготувати більш 
різноманітну їжу: млинці, пироги. У неділю ходили у гості здебільшого до родичів чи 
кумів. Приймати гостя, особливо в обідню пору, за традицією вважалося доброю ознакою: 
гість приносив до оселі достаток.  Гостей пригощали кращим,  що було в домі,  а старців,  
жебраків, прочан і убогих не відпускали без милостині. На знак гостинності на столі 
завжди лежали хліб-сіль, накриті рушником. 

Народна обрядова їжа – святкова, ритуальна або церемоніальна – не лише засіб 
задоволення життєвої потреби людини, а й важлива форма соціального спілкування, 
традиційна суспільна цінність, що несе на собі символічне навантаження. 

Умовно поділивши обрядовий цикл свят на дві групи –  сімейні й календарні,  
розглянемо їжу як їх незмінний атрибут. Так, у сімейних обрядах найбільш значними є ті, 
що пов’язані з народженням дитини (родини, хрестини), весіллям і похоронами. 

У родинах харчова атрибутика грала особливу роль при відвідуванні породіллі. За 
традицією це могли робити лише жінки. З собою вони несли хліб або хлібні вироби, яйця, 
мед,  узвар або фрукти з узвару,  тим самим допомагаючи слабій після пологів жінці 
калорійними продуктами. Подібний звичай громадської взаємодопомоги існував в Україні 
і в інших урочистих випадках: на весілля молодим підносили не лише дарунки, а й хліб, 
борошно,  яйця,  масло,  цукор.  На поминки теж годилося нести хліб,  борошно,  зерно або 
крупу. Ці продукти здавна сприймалися людьми як ті, що мають магічну силу. 

У весільній обрядовості хліб, як ми знаємо, був одним з найголовніших атрибутів. 
Із хлібом ходили старости, хлібом благословляли молодих на подружнє життя, зустрічали 
й проводжали наречених, ходили до сватів тощо. 

Виразною особливістю українського весільного обряду було виготовлення 
спеціального хліба – короваю. Ареал поширення короваю охоплює майже всю територію 
України (крім деяких районів Закарпаття та Середньої Наддністрянщини, де функції 
короваю виконували весільні калачі). Значення короваю в українському весіллі було 
настільки великим, що молодий, якому за певних причин (через бідність, сирітство) не 
випікали короваю, одержував прізвисько «Безкоровайний». 

Коровай виготовляли,  як правило,  у обох молодих і ділили під час їх дарування.  
Коровай мав глибокий символічний зміст: єднання молодих у сім’ю, єднання двох родин, 
продовження роду, плодючість, перехід молодих до вищої соціальної групи тощо. Усе, що 
стосувалося короваю, набувало й магічного значення. Коровайницями не мали права бути 
вдовиці або розведені – лише особа щасливої подружньої долі допускалася до діжі.  

(498 слів, за Г. Лозко) 
Завдання 
І рівень 
1. Від чого залежав режим харчування селянина? 
а) від режиму робочого дня; 
б) від пори року; 
в) від забаганок членів сім’ї. 
2. Що традиційно готували на обід? 
а) кашу зі шкварками; 
б) борщ, капусняк; 
в) млинці. 
3. Яку роль мав сімейний обід? 
а) обговорення сімейних проблем? 
б) об’єднання сім’ї; 
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в) смакування страв. 
4. Який основний знак гостинності в українців? 
а) хліб-сіль на столі; 
б) відкриті двері до господи; 
в) відчинені ворота. 
5. Яке символічне навантаження несе народна обрядова їжа? 
а) це форма соціального спілкування; 
б) ритуальна церемонія; 
в) сімейні свята. 
6. На які групи ділиться обрядовий цикл свят? 
а) колядки й щедрівки; 
б) родини й хрестини; 
в) сімейні й календарні. 
7. Хто на Україні міг отримати прізвисько «безкоровайний»? 
а) кому на весілля не випікали коровай; 
б) кому коровай не смакував; 
в)хто не вмів випекти коровай. 
8. Який символічний зміст мав коровай? 
а) єднання молодих в сім’ю; 
б) продовження роду; 
в) єднання двох родин. 
ІІ рівень 
Яку роль в українській обрядовості виконує хліб? 
 
Ритуальні страви 
 
Крім українців, жоден з індоєвропейських народів не мав звичаю пекти пироги. В 

українців пиріг – це символ астрального бога Місяця. Начинкою до пирогів служать різні 
продукти рослинного чи тваринного походження: м'ясо, риба, квасоля, горох, морква, 
капуста, сир, мак, вишні, сливи, яблука, груші. Ліплені пироги були ритуальною стравою 
протягом тисячоліть. Згодом вони здобули популярність і в інших народів. Символом 
Місяця є також вареники. Обрядовими стравами здавна вважалися український куліш та 
млинці, пампушки й галушки. Вони пов'язані з астральним люнарним культом небесного 
вогню й води. Наш народ зберіг стародавню цивілізацію, її культуру з незапам'ятних 
часів. 

Багато традиційних видів їжі, дійшовши до нашого часу, втратили своє ритуальне 
чи обрядове значення. Тому спинимося на них докладніше. Каша була символом 
продовження роду –  це обрядова страва на родинах,  хрестинах;  її несли діти до «своєї»  
баби перед Різдвом і обмінювали на бабину кашу. Іноді баба сама варила кашу і 
приносила до породіллі, а всі присутні на родинах торгувалися за честь розбити горщик з 
кашею. Як правило, найвищу ціну давав кум. Тоді він розбивав горщик об ріг столу, а те, 
що розпадалося, клали на стіл і з'їдали або несли додому своїм дітям. Цей звичай 
використовували і бездітні подружжя, намагаючись схопити найбільше цієї каші, що ніби 
допомагало їм швидше продовжити свій рід, народити дитину. Обряд посвячення дитини 
(її прилучення до різних Богів існував задовго до християнізації. 

Звичай обсипати молодих на весіллі горіхами, зерном символізує добробут, 
багатодітність. Він існував з давніх-давен у багатьох народів, насамперед у Стародавніх 
Греції в Римі. Пізніше символічне значення горішків було перенесено на печиво у вигляді 
горіхів, бубликів, медових пряників тощо. Дослідники народних звичаїв вважають, що і 
сільський коровай, і частування хлібом-сіллю молодих, а також благословення їх 
батьками було найбільш ранньою формою фіксування шлюбу в дохристиянських обрядах. 
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Різдвяні свята були пов'язані з поминанням померлих. Споживання куті в давнину 
було ритуалом принесення жертв. Поминальними стравами були також капусняк, іноді 
борщ, риба, кисіль молочний або фруктовий, голубці, локшина, м'ясо, вареники. 

Коливо –  це страва,  яку слід куштувати найпершою.  Готувалася вона з ячної або 
пшеничної крупи, іноді її заливали медом. Пізніше коливо почали варити з рису. 

Найкращим засобом проти злих духів вважали часник,  тому на Новий рік всі 
намагалися його вживати найбільше,  щоб протягом року злі сили не турбували людей та 
їхнє житло. 

На Масляну,  або «сирну неділю»  улюбленою стравою були вареники з сиром,  
млинці, налисники, які запікались або поливалися сметаною. 

Зустрічаючи весну,  в Україні пекли сорок бубликів,  жайворонків,  голубів,  носили 
їх вулицею і, роздаючи дітям, співали веснянки. 

Великодній коровай (давньослов'янська «баба», або християнська паска) має 
обрядове значення: пробудження природи, магічне сприяння плодючості полів, худоби і 
людей. Великодні короваї задовго до прийняття християнства споживали разом із 
обрядовими яйцями – крашанками (писанками), які є символом життя. 

Свято Спаса знаменувало достигання плодів. До цього дня не можна було 
споживати плодів фруктових дерев; на Спаса їдять яблука, вмочаючи їх у мед. 

В Україні існувало чимало так званих харчових заборон. Найчастіше це були пости 
– християнські заборони їсти м'ясо і м'ясо-молочні продукти. Чергування постів і м'ясниць 
було зумовлене головним чином християнським календарем. У піст їли борщ з грибами, 
рибою або просто з олією,  картоплю,  круп'яні куліші,  киселі з сушених фруктів,  а також 
галушки, пиріжки з квасолею, горохом, картоплею, капустою або вареники з такою ж 
начинкою. 

Звичайно, їжа українців розрізнялася залежно від крайових (регіональних) 
особливостей, проте спільне для всіх було значення обіду як об'єднуючого чинника. Це 
традиційна форма спілкування всієї родини, а часто і сусідів, громади (толока, поминальні 
дні). Це давній закон наших предків – об'єднання людей через їжу. Народна їжа відз-
начається великою стійкістю традицій, часто навіть більшою, ніж інші види матеріальної 
культури. Тому слід збирати і поширювати рецепти давніх страв, звичаїв, пов'язаних з 
харчуванням наших предків, адже в них простежуються особливості, зумовлені 
природними умовами, господарською діяльністю, особливостями сімейного побуту 
українців. 

Вживання їжі було своєрідним ритуалом.  У великих родинах,  коли за столом 
збиралася вся сім'я, обід починався з молитви, якою освячувалася їжа. Такі молитви 
збереглися з дуже давніх часів.  У народовір'ї,  можливо,  ще не було якихось канонічних 
молитов, які з'явилися в християнстві, проте в кожній родині існувала своя формула 
звернення до Бога і подяка йому за їжу. 

(660 слів, за О.Воропаєм) 
Завдання 
І рівень 
1. Що символізує  пиріг в українців? 
а)  достаток; 
б) символ астрального бога Місяця; 
в) єдність родини; 
2. Які страви є символом Місяця? 
а) вареники; 
б) галушки; 
в) деруни; 
3. Яка страва є символом продовження роду? 
а) калач; 
б) каша; 
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в) галушки. 
4. Що означає обряд посвячення дитини? 
а) залучення в родину; 
б)продовження родовиду; 
в)приєднання до Бога. 
5. У яких народів існував звичай обсипати молодих на весіллі? 
а) в Україні, Греції, Римі; 
б) в Китаї; 
в) в Японії. 
6. З якого часу беруть свій початок Різдвяні свята? 
а) язичництва; 
б) палеоліту; 
в) до християнізації. 
7. Що означає споживання куті в давнину? 
а) початок Різдвяних свят; 
б) ритуал принесення жертв; 
в) звернення до Бога. 
8. Які в православних існували харчові заборони? 
а) страви з конини; 
б)горілчані  напої; 
в) м`ясо-молочні продукти в пости. 
ІІ рівень 
 Які народні ритуали та обряди шанують у вашій родині?  
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Зародження перукарства 
 
Кожній історичній епосі притаманні особливий стиль і мода. Вже у первісному 

суспільстві людина виконувала найпростіші перукарські процедури. Завдяки 
археологічним розкопкам й науковим дослідженням матеріально-культурної спадщини 
наших далеких пращурів можна дізнатися про перші вияви перукарства. Вкриваючи своє 
тіло шкурами тварин, первісні люди розмальовували відкриті його ділянки орнаментами з 
магічною символікою, носили довге волосся. Перші зачіски чоловіків і жінок були дуже 
подібні. Однак на різних материках і островах земної кулі первісні племена розвивали свій 
власний стиль. 

У печерах на рівнях кам'яного віку археологами було знайдено стержні для 
фарбування брів, чубів, гострі риб'ячі кістки для татуювання, гребінці з кісток і дерева. 
Зачіски підв'язували гілочками, шкіряними смужками. Першими засобами, які 
використовували для вкорочування волосся, були вогонь і кремінь. Наші пращури 
використовували червону глину для фарбування волосся й тіла; носили головні убори і на-
шийні прикраси з мушель, камінців, зубів тварин, на браслетах робили геометричні 
візерунки. В цей період жіночі зачіски нагадували круглі та пишні головні убори. 

Волосся збивали, накладали на нього обідки з гілок. Аборигени прикрашали своє 
волосся кістками риб, мушлями, пташиним пухом, пудрили червоною землею і вколювали 
в нього між пучками декілька великих пір'їн. На території сучасного Китаю носили 
волосся, зав'язане у вигляді пучка на маківці. В Заїрі (Африка) туземці використовували 
рицинову олію для створення зачісок, а представники багатьох інших племен змазували 
волосся грязюкою, роблячи з нього свого роду «скульптури»; їх музеї різного тематичного 
спрямування, музеї перукарського мистецтва є рідкісним явищем. Тому ця тема в її 
історичному аспекті все більше приваблює сучасних майстрів перукарства, макіяжу та 
косметики. Все частіше у музеях різних країн світу створюються короткочасні експозиції, 
а у Німеччині, Голландії та Іспанії існують стаціонарні музеї перукарського мистецтва. В 
Україні ідея створення музею перукарського мистецтва виникла у 2001 р. в середовищі 
Спілки перукарів України. Головною метою цього проекту стали збирання та 
експонування матеріалів, пов'язаних з естетикою перукарського мистецтва у цілому та за 
різноманітними напрямами цієї галузі. 

Перші експонати музею були представлені в 2003 р. на міжнародній виставці 
перукарського мистецтва «Бьюти салон» у м.Києві. До структури музею входять 
матеріали про мистецтво міських майстрів, історію та розвиток народної творчості 
регіонів і національностей України. 

Поряд із цим музей став не тільки збирачем історико-культурних цінностей, але й 
джерелом інформації за різними історико-тематичними напрямами. 

Музей збирає оголошення і рекламу,  газети й газеті вирізки,  фотографії та афіші,  
журнали і книги, інструкції та підручники, засоби та інструменти для праці, макети й 
прикраси, картини та графічні роботи, листи і поштові листівки, інтерв'ю, автобіографії та 
спогади, грамоти й почесні нагороди, обладнання і меблі перукарень, а також всю 
інформацію, пов'язану з темою перукарства, косметики, візажу та естетичних смаків 
народів різних епох.  

(566 слів, за Л.С. Сургай) 
Завдання 
І рівень 
1. В який період людина почала виконувати найпростіші перукарські 

процедури? 
а) час палеоліту; 
б) первісний період; 
в) період кам’яного віку. 
2. Яку роль виконували орнаменти на відкритих ділянках тіла? 
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а) магічна символіка; 
б) ритуальна ознака; 
в) обрядова символіка. 
3. Які були перші засоби для вкорочування волосся? 
а) ножиці; 
б) вогонь і кремінь; 
в) кам’яна сокира. 
4. Чим наші пращури фарбували волосся? 
а) червоною глиною; 
б) хною; 
в) басмою. 
5. Що нагадували жіночі зачіски цього періоду? 
а) гнізда птаха; 
б) геометричні фігури; 
в) круглі пишні головні убори. 
6. Чому зачіски цього періоду нагадували «скульптури»? 
а) їх збризкували олією; 
б) їх змащували грязюкою; 
в) їх збризкували клеєм. 
7. Чим вирізнялись зачіски жителів Китаю? 
а) пасмо звисало збоку; 
б) поголена голова; 
в) волосся зв’язане у вигляді пучка. 
8. Де на Україні вперше була представлена Міжнародна виставка 

перукарського мистецтва? 
а)у Києві; 
б) у Львові; 
в) в Харкові. 
ІІ рівень 
Якою уявляється вам зачіска аборигенів? 
 
Пострижини 
 
З літописних джерел XII і XIII століть знаємо, що в стародавній Україні-Русі малих 

княжичів,  на третьому або четвертому році життя,  підстригали.  Це був цілий обряд і 
проходив він з великою урочистістю. У Лаврентіівському літописі записано: 
«Бышапостригы у в.  кн.  Всеволода;  того же дни и на коньего всади;  и бысть радость 
велика в градв Суждали, ту сущю блаженному епископу Іоанну». 

Як бачимо, пострижини виконував сам єпископ. Підстриженого княжича вперше 
садовили на коня,  і він на чолі процесії їхав аж до церкви,  де відбувалося урочисте 
Богослужіння. Отже, пострижини були не тільки світським, а й церковним обрядом. 

Обряд пострижин відбувався восени,  в день Семена Стовпника – 14-го вересня.  У 
старому Києві в цей день, у зв'язку з пострижинами княжича, було всенародне свято з 
веселими розвагами й питвом - пир. На Семенів день ще й досі в народному побуті є 
примітка: « Стригти дітям перше волосся і варити кашу для рожаниць». Друга половина 
цієї примітки, мабуть, в'яжеться з тим, що осінні свята мали характер культових трапез на 
честь «рода і рожаниць». Отож, в день «рода і рожаниць» діти вперше підстригалися і тим 
самим, як думають деякі дослідники, новий родовий паросток, дитина, вводився до 
поколінних верств роду. 

 Після пострижин, у нас, в Україні, у скільки б років воно не відбувалося, хлопчика 
підстригали так само,  як і дорослого чоловіка.  Колись,  ще за часів козаччини в Україні,  
городове козацтво стриглося – «під макітру». Дехто з старих людей в Україні ще й досі, 
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сміючись, розповідає, як то колись сільські цирульники, підстригаючи козака, 
насаджували йому на голову макітру і ножицями обрізали все волосся, яке визирало з-під 
цієї посудини. Це звалося – «стригти під макітру». Підстрижене таким способом волосся 
розчісували гребінцем в такому напрямку, який визначила йому сама природа. 

Так підстригалося не тільки городове козацтво, а й шляхта та більша частина селян. 
Цікаво, що «під макітру» стриглися і в Англії. Так, наприклад, був підстрижений, 

як це видно на портреті, герцог Пилип Добрий (1396–1469) - портрет роботи Рож'єВан-
дер-Вайдена (1400–1467). 

Тепер у нас мало хто підстригається «під макітру», та все ж на Київщині та 
Лівобережжі перед війною ще зустрічалися діди та їхні онуки,  хлопчаки 10-15  років,  
стрижені таким способом. Правда, сучасні цирульники навчилися обходитись і без 
череп'яної посудини, стрижуть краще, як колись, але спосіб зберіг свою «історичну» назву 
– «під макітру». 

Запорізькі козаки рідко коли стриглися «під макітру»; вони носили «оселедець», 
або чуприну. «Оселедець» був прикметою справжнього запорізького козака, що вже бував 
у походах. Молоді козаки, що ще не «нюхали пороху», не мали права носити «оселедця». 

Мода на чуприни не почалася з Запоріжжя, бо ще славетний князь-завойовник 
Святослав мав на своїй голові «оселедець».  Грек Лев Діякон,  що був при війську 
візантійського імператора Василя (кінець X століття), бачив князя Святослава і описав 
його так: «...брови мав густі, очі сині, ніс короткий, борода голена, на верхній губі густе 
довге волосся, голова зовсім оголена, а з одного боку висів чуб, що визначав значний 
рід...». 

Як бачимо, князь Святослав виглядав зовсім так само, як геть-геть пізніше 
запорізькі козаки: з довгими вусами та з чуприною на голові. За княжих часів, якщо вірити 
Льву Діяконові, чуб – ознака «значного роду», а пізніше – запорізького козака. Князь 
Святослав – виняток щодо свого зовнішнього вигляду, бо на мініатюрах і фресках старої 
України-Руси князі наші і тодішній народ зображені з довгим волоссям і бородою. Більше 
того,  у Судній Грамоті князя Ярослава Мудрого передбачена кара тому,  хто обстриже 
іншому волосся або бороду: «Аще пострижеткто кому главу іли бороду, митрополиту 12 
гривень, а князь казнить...» 

Таку суворість можна пояснити тільки тим, що в старовину стрижене волосся у 
слов'ян було ознакою рабства. 

(581 слово 
Завдання 
І рівень 
1. З якого літопису дізнаємося про перші пострижини княжичів в Україні-Русі? 
а)з Іпатіївського; 
б)з Лаврентіївського; 
в)з  Острожського. 
2. Хто виконував пострижинималих княжичів? 
а) священик; 
б) єпископ; 
в) князь. 
3. Коли відбувались пострижини? 
а) в день Семена Стовпника; 
б) на Андрія; 
в) під Різдво. 
4. Як називалася зачіска городового начальства у стародавній Україні? 
а) «оселедець»; 
б) чуприна; 
в) «під макітру». 
5. Як в старовину звали перукаря? 
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а) перукар; 
б) цирульник; 
в) підстригач. 
6. Хто з видатних людей Англії в старі часи стригся «під макітру»? 
а) ДжефріЧосер; 
б) Джон Вікліф; 
в) Пилип Добрий. 
7. Хто з козаків у Запорізькій Січі мав право носити «оселедець»? 
а) джура; 
б) отаман; 
в) ті, що «понюхали пороху». 
8. Чому князі старої України – Руси не могли остригати голови? 
а) це було ознакою рабства; 
б) боялися кари Ярослава Мудрого; 
в) це була прикмета княжого роду. 
 
ІІ рівень 
Опишіть знайомий обряд пострижин в Україні. 
 
Гоління 
 
Якщо ножиці сучасного типу в археологічних знахідках починають зустрічатися 

лише від X століття, то бритва є знаряддям значно старшим. Перші знахідки бритви в 
Європі, як пише ЛюбарНідерле, стосуються до раннього періоду бронзової доби. Це тонкі, 
широкі, дуже гострі ножі з бронзового стопу. На слов'янській території цей тип бритви 
трапляється рідко. Натомість частіше зустрічається так званий північний тип бритви, що 
має вигляд широкого ножа з вигнутою черенкою. 

Саме ж бриття наші прапредки не вигадали. Є здогади, що першими цирульниками 
були народи Близького Сходу. Звідтіля бритва перейшла до стародавньої Греції. Від часів 
Олександра Македонського у греків поширився звичай голити вуса і бороду. Після 
останньої Пунійської війни (149–146 роки до Христа) ця мода з'явилася у Римі. А вже з 
Риму перейшла на північ Європи до Ґалії (Франція) та Німеччини, а від німців до 
слов'янських країн. 

Бриття,  як і кожна зміна в побуті,  спочатку не всіма людьми сприймалося охоче.  
Відомий анекдот про грецького філософа Діоґена з Синопу, що жив у роках 413–323 до 
Христа. Цей філософ, зустрівши чоловіка з голеним підборіддям, запитав його: «Чи не для 
того ти побрився, щоб докорити природі в тому, що вона створила тебе не жінкою, а 
мужем?» 

Як відомо, на Московщині ще цар Петро І рубав сокирою боярські бороди, бо хотів 
привчити бояр до бритви. Це йому не пощастило. Ще й досі борода – це характеристична 
ознака росіянина. – «Як цап!» – казали наші козаки на росіян. У російській мові «як» буде 
«как», а в сполученні зі словом «цап» створилася ота назва, що нею ще й досі називають 
москалів). 

В Україні мода голитися та підстригати волосся розвинулася в часи прийняття 
християнства, бо, як пише Нідерле, це була ознака, якою християни відрізнялися від 
поган. 

Як пострижини – обряд переходу хлопця з віку дитячого до віку юнацького, так і 
перше гоління – перехід від юнацтва до стану дорослого чоловіка.  При першому голенні 
брили тільки бороду, а вуса, як ознака зрілості, залишалися. Ще в гетьманській Україні та 
на Слобожанщині перше гоління бороди було врочистою церемонією, яку гарно описав 
Квітка-Основ'яненко у повісті «Пан Халявський».  
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Замилування українців до вусів висловлюється народними приповідками: «Вус 
балабанський, чуприна черкеська – не вважай, мості-пані, же хвортуна кепська!» – «У 
кого чорний вусок –  тому рибки шматок,  у кого сива борода –  тому юшки шкода!»  На 
старих портретах козаків та гетьманів тільки Петро Конашевич-Сагайдачний з бородою, а 
всі інші мають «козацькі» вуса. 

Чоловіче населення на західних землях України голить і бороду і вуса. Хведір Вовк 
у своїх «Студіях...»  пише,  що селяни в Галичині розповідали йому,  що звичай голити 
обличчя з'явився у них з 1848 року (знесення панщини в Австрії), щоб тим виявити свою 
вірність австрійському цісареві. 

Селяни на східних землях України ще й тепер плекають свої традиційні козацькі 
вуса. 

За царювання Миколи І (перша половина XIX століття) у Росії «височайшим» 
указом було заборонено цивільним урядовцям носити вуса. Натомість військові повинні 
були бути вусатими. Через це наш Тарас Григорович у своїй повісті «Близнюки» іронічно 
називає російських військовиків «усатоесословіє». Інший український письменник, 
Олекса Стороженко, в оповіданні «Вуса» розказує, як йому дісталося за його традиційні 
вуса від російського начальника.  

(493слово, за О.Воропаєм) 
Завдання 
І рівень 
1. Які дослідження вчених розповідають про перші ножиці і бритву? 
а) археологічні знахідки; 
б) літописи; 
в) графіті. 
2. Де вперше з’явилися цирульники? 
а) у Китаї; 
б) в Індії; 
в) на Близькому Сході. 
3. В які часи у греків поширився звичай голити вуса і бороду? 
а) у часи Пунівської війни; 
б) у часи Олександра Македонського; 
в)до християнства. 
4. Хто в Московщині рубав сокирою боярські голови, щоб привчити бояр до 

бритви?? 
а) Катерина ІІ; 
б) Петро І; 
в) цариця Єлизавета. 
5. Що символізувало перше гоління? 
а) перехід хлопця з віку дитячого до юнацького; 
б) перехід від юнацтва до зрілості; 
в) зміну соціального стану. 
6. У якому творі Квітка - Основ’яненко  описав обряд гоління бороди? 
а) «Маруся»; 
б) «Пан Халявський»; 
в) «Конотопська відьма». 
7. Хто в Росії у ХІХ ст. своїм указом заборонив цивільним урядовцям носити 

вуса? 
а) цар Петро І; 
б) цар Микола І; 
в)цариця Єлизавета. 
8. У якому творі Т.Г. Шевченко іронічно називає російських військових 

«усатое сословие»? 
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а) повість «Близнюки»; 
б) поема «Гайдамаки»; 
в) поема «Єретик». 
 
ІІ рівень 
Що,  на вашу думку,  символізують вуса?  Чому в усі часи чоловіки їм надавали 

такого значення? 
 
Національні зачіски 
 
Уривчастість відомостей і обмежений іконографічний матеріал, що дійшов до нас 

від періоду Київської Русі, не дозволяє дати детальний аналіз зачісок, які побутували на 
території першої держави стародавніх східних слов'ян. Немає сумніву, що на формування 
народних зачісок мали вплив родові традиції, язичницькі вірування, християнська релігія, 
тісні зв'язки Київської Русі із Візантією та Західною Європою. 

Про характер зачісок вищої знаті й княжої челяді,  а також скоморохів дають 
уявлення фрески XI ст. на стінах Софії  Київської та мініатюри у тогочасних книжках. 
Найціннішим серед них є «Ізборник Святослава» 1073 р. (копія з  оригіналу Xст.), у якому 
бачимо мініатюру — зображення  сім'ї київського князя Святослава. Князь і його сім'я 
виписані з певною урочистістю; Святослав з вусами і невеличкою борідкою, у круглій, 
обрамленій хутром  шапці. Візантійський історик Лев Диякон так описав зовнішність 
київського князя Святослава  Ігоровича: «середнього зросту — ні надто високий, ні надто 
малий, з густими бровами, блакитними очима, плескатим носом, голеною бородою і з 
густим довгим на верхній губі волоссям. Голова в нього була зовсім гола, лише на одному 
боці висіло пасмо волосся, щ0 означало знатність роду...». 

Така зачіска надалі не була типовою.  Протягом XI-XVI  ст.  сформувався новий 
чоловічий образ із невеличкою бородою від скроні до скроні, напівкруглими, опущеними 
донизу вусами і довгим або середньої  довжини волоссям, часто підстриженим рівним 
півколом  «під горщик». 

 Під впливом християнської  релігії вже у домонгольський  період 
сформувалися жіночі й дівочі зачіски, не схожі одна на  одну. Заміжні жінки мали ховати 
волосся під головним убором. Простоволосими вони могли з'являтися лише  перед своїми 
чоловіками. Дівчата в Україні, як правило, ходили з косами або розплетеним волоссям. 
Волосся відрощували довгим — це було ознакою дівочої краси. Маленьким дівчаткам 
коси не заплітали. їх починали заплітати приблизно з шести років. Цікавий звичай існував 
на Гуцульщині. Коли дівчині вперше заплітали косу, для цієї церемонії запрошували 
жінку, яка належала до близької рідні. Вона заплітала волосся на голові дівчинки 
хрестиком. Для цього брали пасма волосся спереду, з потилиці, зі скронь. Усі чотири 
пасма зав'язували на маківці. Такий же звичай побутував і наУманщині. Тільки тут 
подібні коси плели вже молодим дівчатам.  Дівчата -  підлітки носили такі ж зачіски,  як і 
дорослі. Вони заплітали волосся в одну або дві коси, вплітаючи до них кісник. Стрічкою 
косу не прикрашали, це дозволялося робити лише дівчатам на виданні. 

Регіональні особливості яскраво проявлялися у святкових зачісках. Практичність 
зачісок поступалася місцем естетичній функції. Святкові зачіски дівчата намагалися 
робити складними, гарними, ошатними, але при цьому суворо дотримувалися традицій 
свого регіону. 

Особливо це помітно в оформленні весільних обрядів. Найкращою прикрасою 
дівчини був вінок. Плели вінки з маків, волошок, ромашок, чорнобривців та інших квітів. 
У народі вірили — дівчина, яка надягла вінок, надягла оберіг, що міг захистити її від біди. 
Щоб зміцнити силу вінка, дівчата додавали до квітів любисток, полин, чебрець, часник — 
зілля, яке саме по собі мало захисну силу. 
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Характерним доповненням до дівочих і весільних вінків було пташине пір'я. На 
Бойківщині зустрічалися вінки з пір'ям пави.  На Харківщині пір'я пави встромляли 
навколо обличчя під хустку. На Волині дівчата фарбували дрібне куряче пір'я в зелений 
колір та прикрашали ним зачіску. На Галичині прикрашали волосся кучериками з хвоста 
селезня, попередньо пофарбувавши його у зелений колір з воском. 

(605слів,  за Н.А. Горбатюк) 
Завдання 
І рівень 
1. З яких джерел ми довідуємось про перші зачіски українців? 
а) з літописів; 
б) з іконографічних матеріалів; 
в) із графіті. 
2. Що впливало на перші зачіски періоду Київської Русі? 
а) зв’язки з Візантією; 
б) зв’язки з Азією; 
в) вплив культури Західної культури. 
3. З якого твору вперше довідались про зачіску князя Святослава? 
а)з «Слова о полку Ігоревім»; 
б) з літопису Нестора; 
в)з  «Ізбарника  Святослава». 
4. Коли заміжні жінки могли розпускати своє волосся? 
а) перед чоловіком; 
б) на святки; 
в) на повний місяць. 
5. Що символізувала довга коса? 
а) довголіття; 
б) ознаку дівочої краси; 
в) достаток. 
6. Які особливості жіночих та дівочих зачісок? 
а) естетичність; 
б) ошатність; 
в) практичність. 
7. Що було найкращою прикрасою голови дівчини? 
а) хустка; 
б) вінок; 
в) корона. 
8. Що символізував вінок? 
а) оберіг від усіх бід; 
б) щасливе заміжжя; 
в) матеріальні достатки. 
ІІ рівень 
Які особливості оформлення дівочого вінка? 
 
Професійна етика перукаря 
 
Професія перукаря передбачає дотримання певних етичних норм при спілкуванні з 

клієнтами,під час виконання професійних обов'язків і дотримання правил культури 
обслуговування. 

Етика й етикет у перукарській справі зобов'язують працівників бути ввічливими й 
уважними до будь-якого клієнта, готовими надати послуги, максимально використовуючи 
професійні знання, вміння і навички. 
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Справжній перукар — особистість, наділена особливими моральними якостями. 
Для нього важливою є якість обслуговування, тому основний зміст роботи не може 
зводитися тільки до заробітку. Справжнього перукаря характеризують естетичність, 
ввічливість, шанобливість, терплячість, здатність до компромісів, позитивне ставлення до 
клієнта і своїх обов'язків, самоконтроль, дисциплінованість, охайність. 

Перукарська справа - це бізнес, де є правило: «Від того, як кожний працівник 
ставиться до людей, з якими він має справу, залежатиме імідж установи. Думка клієнта 
або партнера по бізнесу про окремого працівника може стати думкою про фірму взагалі». 
Починаючи спілкування з новими для себе людьми,  спостережливий перукар з добре 
розвиненою інтуїцією може здогадатися про те, яке враження він справляє на клієнта. 

Переважна більшість людей після першого знайомства складає образ партнера за 
його зовнішнім виглядом. Гарний та охайний одяг перукаря підкреслює повагу до клієнта. 
Уявлення перукаря про клієнта і клієнта про перукаря складаються не лише за зовнішнім 
виглядом. Важливою ознакою щодо психологічного портрету є мова жестів, вираз 
обличчя (міміка), виразність рухів (пантоміміка), динамічність та експресивність мови 
(інтонація, ритм, вібрації голосу), які можуть бути вирішальними щодо уявлень про 
особистість. 

Перша хвилина зустрічі клієнта з перукарем і перукаря з клієнтом є вирішальною у 
створенні соціального і психологічного портрета, вона визначає характер їх подальших 
взаємин.  Змінити таку думку потім важко.  Тому з появою відвідувача важливо дати 
правильну оцінку його особистості та намірів щодо послуги. 

На прийняття рішення про послугу впливають такі фактори: настрій клієнта; 
особливості характеру клієнта; вартість послуги та її відповідність моді; асортимент 
послуг і матеріалів, які пропонують.  

Допомагаючи клієнту прийняти рішення про послуги, можна застосувати метод 
концентрації уваги (сконцентрувати увагу клієнта на позитивних сторонах моделі), метод 
компенсації (довести переваги моделі) і метод демонстрації (використовувати альбоми 
або наочний показ подібної моделі на іншій особі). 

Співробітник салону повинен конкретизувати рекомендації і обґрунтувати вартість 
послуги, відповідність моделі моді, її практичність відповідно до віку й особливостей 
характеру клієнта. 

При неможливості надати послугу в даний момент, можна запропонувати інший 
час. Призначаючи нову зустріч, треба чітко домовитись про дату та годину і з приходом 
клієнта розпочати роботу точно в призначений час. 

Відмова клієнта від послуги може залежати від багатьох причин, наприклад, 
неуважного до нього ставлення, що викликає розчарування і навіть роздратування. Якщо 
відвідувач відмовився від послуг, не слід виявляти своє невдоволення, щоб не зіпсуват 
ивраження. Клієнту слід залишити шанс повернутися до вас ще раз. 

Після процессу обслуговування, прощаючись з відвідувачами, важливо наголосити, 
що в салоні будуть раді бачити його знову.  

Не існує людини поза модою, чи ще вчора, чи сьогодні, чи в перспективі. Отже, ти 
людина  сучасна, або старомодна, або випереджаєш моду. 

Зі швидкими змінами в моді змінюється  і темп, рух життя людини. 
Впроваджуються прогресивні технології, обладнання, інструменти та засоби, парфумерно-
косметичні засоби, необхідні для розробки перукарського мистецтва та візажу. 

(566 слів, за О.С. Кравчук) 
Завдання 
І рівень 
1. Які етичні норми передбачає професія перукаря? 
а) професійні обов’язки; 
б) культура обслуговування; 
в) моральні якості. 
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2. Який основний зміст роботи перукаря? 
а) моральні якості; 
б) заробіток; 
в) професіоналізм. 
3. Від кого залежить імідж установи? 
а) від обслуговування клієнтів; 
б) від розташування перукарні; 
в) від директора. 
4. Які чинники найважливіші у створенні психологічного портрета перукаря? 
а) одяг перукаря;  
б) мова жестів; 
в) зачіска перукаря. 
5. Чим майстер повинен сконцентрувати увагу клієнта на моделі? 
а) вартістю послуги; 
б) відповідністю моді; 
в) практичністю. 
6. Як можна компенсувати незадоволення клієнта? 
а) усмішкою; 
б) знижкою вартості зачіски? 
в) вибаченням. 
7. Що впливає на зміни в моді? 
а) рух життя; 
б) перукарські технології; 
в) особистість клієнта. 
8. Яке основне правило в роботі з клієнтами? 
а) клієнт завжди правий; 
б) вчасно розпочати послугу; 
в) здатність іти на компроміс. 
ІІ рівень 
Якою повинна бути професійна етика  перукаря? 
 
Волосся – символ чарівності 
 
Відповісти на питання, що означає волосся в нашому житті, – непросто. 
Волосся може бути символом ніжності, жіночості ,чарівності жінок і символом 

могутності, мужності і сили чоловіків. Волосся є носієм інформації про відчуття і 
фізіологічний стан людини. Зачіска впливає на настрій, дарує радість і щастя або наводить 
смуток і депресію. 

Волосся – це дар природи, унікальний інструмент самовиявлення людини. У 
пошуках індивідуального стилю людина протягом життя експериментує зі своєю 
зовнішністю. За виглядом волосся визначають рівень культури, естетичного розвитку і 
смаку людини, її соціальний статус. 

Зрештою волосся – предмет праці перукарів, модельєрів, дизайнерів зачісок, усіх 
кваліфікованих фахівців, послугами яких багато хто з нас користується. 

Вимоги до сучасного майстра перукарської справи дуже високі. Основні з них – 
глибокі теоретичні знання, володіння прийомами і методами практичної роботи з 
виконання стрижок, завивання й укладання волосся, його фарбування, моделювання 
зачісок. 

Перукар має бути освіченим у питаннях гігієни, безпеки праці, володіти знаннями з 
матеріалознавства, хімії, анатомії, біології; знати закони колористики, просторової 
композиції. Важливим компонентом професійного портрета перукаря є культура, уміння 
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доброзичливо контактувати з людьми, знання з етики та психології, історії перукарської 
справи. 

У перукарській справі творчі образи для створення нових зразків зачісок, нових 
колекцій треба шукати в минулому. Для досягнення найвищого результату слід спиратися 
на основні тези, викладені теоретично і перевірені на практиці. 

Люди почали дбати про свою зовнішність із того часу, коли первісна людина 
підняла руки, щоб пригладити скуйовджене волосся. Відтоді стандарти краси панують над 
людством і мають великий вплив на людину як критерій її самооцінки.  Культура 
перетворила жадання краси на культ, який можна назвати найзвабливішим з усіх 
існуючих. Наш зовнішній вигляд – це частина нас самих. Чимало фахівців створюють 
естетичний образ наших сучасників. Майстерність перукаря нині доведено до рівня 
високого мистецтва. Сучасні напрями розвитку перукарського мистецтва, які 
демонструються на подіумах конкурсів, творчих показах, є яскравим відбитком розвитку 
його історії. Сучасного та майбутнього не може бути без минулого. 

В історії перукарського мистецтва провідне місце займає історія зачіски. Зачіска – 
це форма з волосся, яка створюється за допомогою стрижки, укладки або завивки. У 
періоди різноманітних стилів форми укладки, завивки та стрижки мали свої характерні 
риси, що відповідали ознакам того чи іншого історичного стилю. Термін «історичний 
стиль» означає спільність засобів і прийомів художньої виразності, яка відображає 
матеріальну й духовну культуру часу. Поняття «стиль» включає мову епохи, якою вона 
виявляє своє ставлення до навколишнього світу: економіки, політики, культури, 
мистецтва, моди. Основні риси стилю виявляються в архітектурі, образотворчому і 
прикладному мистецтві, літературі, музиці тощо; він відображає те розуміння чарівності й 
криси, яке сформувалося у певний період розвитку суспільства, досягло своєї 
досконалості та завершеності. Стиль повільно вроджується і повільно вмирає. 

Мода – це тимчасове панування в певному середовищі смаків, що виявляються в 
зовнішніх ознаках побуту і потребують періодичних змін. Такі зміни відбуваються у 
різноманітних сферах життя й діяльності людини: мистецтві, спілкуванні, манерах 
поведінки, одязі тощо. Мода, як правило, є нетривалою, що пов'язано із невблаганною 
жадобою новизни, потягом людини до різноманітності. Якщо стиль виражає прагнення до 
вічного, то мода – до прекрасної миттєвості. Поняття «мода» існує в межах панівного 
стилю і може змінюватись, але кожен раз несе на собі ознаки певного стилю. Таким 
чином, змінюється мода на одяг, взуття, аксесуари, зачіски, меблі, посуд та інші предмети 
побуту. 

Зміни у моді можуть відбуватися під впливом найрізноманітніших явищ. Це, 
зокрема, художні течії, примхи окремих харизматичних чепурух і джиґунів, економічні 
інтереси текстильників,  політичні події доби,  конфлікти поколінь або ностальгія за 
минулим. Мабуть, історія моди, як і історія мистецтва взагалі, – найправдивіше дзеркало, 
яке відбиває через витвори мистецтва костюм,  зачіску,  макіяж,  людську сутність тієї чи 
іншої епохи.  

(566 слів, за М.А. Корчевна) 
Завдання 
І рівень 
1. Що говорить волосся про зовнішність жінки? 
а) про довголіття; 
б) жіночність і чарівність; 
в) ніжність і доброту. 
2. Що символізує волосся у чоловіків? 
а) мужність і багатство; 
б) могутність і силу; 
в) фізіологічний стан. 
3. Що може стати інструментом самовиявлення людини? 
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а) естетичний смак; 
б) соціальний статус; 
в) рівень культури. 
4. Що є предметом праці перукарів? 
а) волосся; 
б) знання з перукарського мистецтва; 
в) зачіска. 
5. Яні потрібні знання для контактування перукаря з клієнтом? 
а) знання з хімії та математики; 
б) з етики та психології; 
в) з історії перукарського мистецтва. 
6. Що є професійним портретом перукаря? 
а) зачіска перукаря; 
б) перукарня; 
в) зачіска клієнта. 
7. Коли в перукарському мистецтві з’явилися стандарти краси? 
а) в первісному суспільстві; 
б) в часи феодалізму; 
в) в період давньоруської держави. 
8. Що означає термін «історичний стиль»? 
а) копія зачіски історичної особи; 
б) прийом художньої виразності відповідного часу; 
в) сукупність смаків. 
ІІ рівень 
Під впливом чого можуть відбуватися зміни в моді? 
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Народні мотиви у моделюванні одягу 
 
Народний костюм, поєднуючи мистецтво узорного ткацтва, крою та декоративного 

оформлення, символізує духовну культуру українського народу, стародавні традиції, 
обряди, звичаї. 

Розвиток народного костюму сягає часів Київської Русі. Вже тоді одяг поділяли за 
кроєм, силуетом, видом тканини на поясний і нагрудний, прямий і тунікоподібний, з 
плечовими вставками, з суцільнокроєним рукавом, на кокетці, з лляних, бавовняних, 
конопляних та вовняних тканин. 

Традиційно повсякденний одяг призначався для роботи вдома, в полі, в лісі, 
святковий - для недільних днів і релігійних свят, обрядовий - для заручин, весілля, 
похорону. Крім того одяг розрізняли і за віком, і за сімейним станом - для дівчат, жінок-
молодиць, жінок зрілого віку та жінок похилого віку. Однією з найхарактерніших рис 
народного одягу є багатошаровість, яка надавала жіночій статурі скульптурної 
монументальності. Так, жіночий одяг складався з довгої або короткої вишитої сорочки, 
поверх якої одягали ткану плахту, обгортку або запаску, фартух, приталену керсетку або 
«юпку» з вусами. Одяг складався з кількох простих шарів, які накладалися один на однин, 
виділяючи орнаментальні місця: на рукавах, станку, фартуху, подолі тощо. 

Для оздоблення одягу використовували різні орнаменти, але переважав 
геометричний, рослинний, рослинно-геометризований, зооморфний, геральдичний та 
інші, які виконували і роль оберега. Саме тому були чітко визначені місця їхнього 
розміщення: плече, середня частина руки, зап'ясток, біля шиї, спина, груди, поділ сорочки 
тощо.  Вишивка в цих місцях немов би захищала людину від злої сили.  В орнаменти 
закладалися символи вічного руху, дерева життя, відродження, зораного і засіяного поля, 
родючості, тобто все те, що було тісно пов'язане з життям народу. Старовинні техніки 
вишивки: низь, занизування, штапівка, гладь, хрестик, мережки та багато інших визначали 
характер узору вишивки, який добирався відповідно до призначення одягу, соціально-
вікових умов. Пластика об'ємів підкреслювалася фактурою і кольором тканини - сурового 
або відбіленого полотна. Так, повсякденний одяг виготовляли з грубішого полотна і 
прикрашали переважно сірими полотняними нитками. Святковий одяг був яскравим, з 
тонкого, відбіленого полотна, розшитий багатокольоровими узорами. Для оздоблення 
використовували лляні, конопляні, вовняні нитки, фарбовані відварами трав, коріння. 
Заможніші оздоблювали одяг ще й різнокольоровим шовком, золотими і срібними 
нитками. Кольорова гама вишитих орнаментів була різноманітною, але найулюбленішими 
були такі кольори як червоний, чорний, жовтий, зелений та білий.  

Невід'ємною частиною народного костюма були головні убори, взуття, кольорові 
пояси, прикраси: дукачі, коралі, силянки, гердани тощо. 

У сучасному одязі використовують чимало елементів народного одягу: зборки, 
складки, рельєфи, защипи, крій рукава, оформлення вирізу горловини тощо. Застосування 
елементів народного одягу у створенні сучасного залежить від його призначення. 
Наприклад, у моделюванні ділового одягу використання елементів народного костюму 
обмежене. У ньому зустрічаємо лише окремі елементи крою, загальний характер форми та 
строкаті, картаті, набивні тканини з фольклорним рисунком. 

В оформленні домашнього одягу мотиви народного костюма використовують 
сміливіше: крій сорочок, широкі, вшиті в поглиблену пройму рукава, зав'язки, якими 
оформлюють горловину, низ рукава, прийоми, розміщення декору, характерні поєднання 
кольорів - червоного і чорного, білого і червоного, зеленого і чорного тощо. 

Використання народних мотивів у моделюванні одягу для відпочинку найбільш 
рухливе. Так для літніх суконь у фольклорному стилі пропонуються м'які, легкі, 
розріджені тканини,  на зразок марлі,  та виготовлені з них сукні з складками,  зборками,  
буфами. Вишукане оздоблення відновлює в пам'яті образи, знайомі нам сьогодні лише з 
стародавніх картин. Іноді ефект досягається за рахунок використання тканин - 
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компонентів з різноманітними ткацькими візерунками, що імітують ручне народне 
ткацтво. Святковість одягу досягається різними засобами: пластичністю та об'ємністю 
форми, використанням контрастних тканин, різних видів оздоблення. У народному одязі 
запозичують крій, лінії пройми, форму уставок, рукавів тощо. 

(547 слів, за В.П. Жадан) 
Завдання 
І рівень 
1. Яких часів сягає розвиток народного костюму українців? 
а) часів Київської Русі; 
б) періоду палеоліту; 
в) часів язичництва. 
2. Яка найхарактерніша риса народного одягу? 
а) зручність; 
б) багатство; 
в) скромність. 
3. Що символізує народний костюм українців? 
а) стародавні традиції; 
б) заможність; 
в) духовну культуру. 
4. Які тканини традиційно використовували для пошиття одягу? 
а) лляні, конопляні; 
б) вовняні; 
в) шовкові. 
5. Яка риса народного одягу надавала статурі скульптурної монументальності? 
а) елегантність; 
б) багатошаровість; 
в) легкість. 
6. Який елемент одягу був обов’язковим в одязі чоловіка і жінки? 
а) хустка; 
б) пояс; 
в) вишита сорочка. 
7. Яку роль виконував орнамент в одязі? 
а) прикраса; 
б) оберіг; 
в) символ. 
8. Від чого мала захистити людину вишивка? 
а) від злої сили;  
б) від нещасного кохання; 
в) від хвороби. 
ІІ рівень 
Які характерні ознаки святкового народного одягу українців? 
 
Стиль і мода 
 
Розвиток одягу, його історичні зміни пов'язані, з одного боку, з модою, а з іншого - 

зі стилем, що виникає   на   основі   соціально-економічного розвитку суспільства, виявляє 
його культуру, побут, ставлення до навколишнього світу. 

Мода у костюмі - це образ, прийнятий більшістю людей, який у певний час набуває 
широкої популярності. Прийоми крою, декор, добір тканини завжди пов'язані з 
відповідним періодом розвитку людства і одночасно збігаються з сучасними естетичними 
критеріями і технологічними можливостями. 
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Слово «мода»  у перекладі з французької означає міра,  образ,  роль у розвитку і 
формуванні різних видів одягу. Вважають, що мода зародилася у ХІІ-ХІІІ ст., коли вперше 
почали носити капелюхи метрової висоти, довгі шлейфи, вузькі чоловічі панталони і 
взуття із загнутою передньою частиною. 

Центром моди був і залишається Париж.  Чимало зробила для розвитку мистецтва 
костюму XX ст. Габріель Шанель - видатний художник-модельєр для працюючих жінок. 

Головним принципом творчості Шанель стало спрощення форми одягу. Її 
повсякденні костюми відрізнялися не лише професійною майстерністю, а й точністю 
пропорцій,  зручністю форми,  художнім смаком,  простотою і чіткістю ліній.  Костюми 
Шанель підкреслювали елегантність і демократичність. Типовим було оздоблення країв 
деталей одягу шнуром, тасьмою, кантом. 

Досить швидко стиль «Шанель» набув небаченої популярності. Він і сьогодні 
домінує у багатьох видах одягу. Габріель Шанель створила міжнародний стиль, який з 
моменту його створення вже не виходить з моди. Для моделей одягу Шанель характерною 
особливістю є нормальна довжина. Вона не визнавала міні й завжди прагнула, щоб лінія 
плеча знаходилася на своєму місці. Габріель Шанель створила новий тип жіночої краси, 
який дійшов і до наших днів. Шанель була і є символом французької елегантності. 

Велика заслуга у розвитку російської школи моделювання належить Надії Петрівні 
Ламановій. Вона розпочала моделювання нових форм костюму, враховуючи напрям моди, 
національні особливості. 

Н. Ламанова розробила колекцію побутового одягу і звернула увагу художників-
модельєрів на те,  що створення такого одягу є також творчим процесом.  Її костюми 
поєднували художність форми і практичні вимоги сьогодення. У розробці своїх моделей 
Ламанова використовувала контрастне співвідношення частин одягу: вузьку спідницю 
доповнював широкий блузон,  сукню прямого силуету -  широкий рукав тощо.  
Застосовуючи принципи орнаментації, вона вміло моделювала сучасний одяг за 
народними мотивами, театральні костюми тощо. 

Всесвітньо відома діяльність українського модельєра Михайла Вороніна, який 
почав свою кар'єру майстром-закрійником чоловічого одягу. Ним вперше створено 
«макетно-жилетний метод», за яким одяг виготовляли без жодної примірки. У своїх 
моделях важливого значення він надавав силуету, лініям, кольору: чорному, темно-
бордовому, темно-зеленому. 

Творчість М. Вороніна визнана міжнародною модою. Він - володар 
найпрестижніших нагород:  «Золотий наперсток»  (Париж),  «Чарівна голка»  (Київ)  тощо.  
Новий напрям його діяльності - моделювання і виготовлення ділового одягу для жінок. 

Основою для створення сучасних моделей одягу залишається історичний костюм, 
який розвивався і вдосконалювався століттями і сьогодні пропонує нам перлини світової 
моди. 

Характерною особливістю старогрецького костюму було те, що одяг не сковував 
вільного руху, а чітко передавав його гармонію. Це досягалося застосуванням тканин, які 
мали прекрасні пластичні властивості. Греки досконало управляли тканиною за законами 
краси, застосовуючи різні види драпувань і складок. Драпування було естетичною 
основою старогрецького костюму. Воно розміщувалося в різних напрямах, підкреслюючи 
форму тіла людини. 

Важливою закономірністю у створенні костюму було те,  що матеріал не кроївся і 
не шився.  Кусок тканини збирався у складки,  закріплювався або драпувався на талії.  
Таким видом одягу є екзоміда - великий шматок тканини або шкіри, закріплений на 
лівому плечі зав'язкою, вузлом із лап шкіри, поясом або шпилькою. Типовим видом одягу 
греків була набедрена пов'язка, для якої використовували малий кусок тканини. 
Різновидом античного костюму був хітон, складений навпіл прямокутний шматок 
тканини, котрий був відкритий, закритий або зшитий збоку. Жінки інколи носили два 
хітони: зверху довгий, а знизу - короткий. Одяг стародавніх греків характеризувався 
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великою різноманітністю плащів.  Гіматій,  хламіда,  хлена -  плащі,  які обвивали статуру 
людини, інколи з головою, оздоблювалися накладними складками і орнаментальними 
поясами. 

 (597 слів, за А.П. Пухальською) 
Завдання 
І рівень 
1. Що впливає на стиль і моду одягу? 
а) вплив індивідуума; 
б) соціально-економічний розвиток; 
в) побут народу. 
2. Яке місто залишається центром моди? 
а) Париж; 
б) Москва; 
в) Лондон. 
3. Який костюм можна вважати модним? 
а) елегантний, витончений; 
б) той, що полюбився більшості; 
в) зручний. 
4. Який головний принцип творчості Шанель? 
а) професійна майстерність; 
б) точність пропорцій; 
в) спрощення форми одягу. 
5. Чому стиль «Шанель» домінує сьогодні? 
а) є зручним і демократичним; 
б) є символом французької елегантності; 
в) задовольняє естетичні критерії. 
6. За зразками якого модельєра одяг шили без примірки? 
а)  П’єра Кардена; 
б) Михайла Вороніна; 
в) Крістіана Діора. 
7. Який стиль одягу сьогодні залишається в моді? 
а) історичний стиль; 
б) готичний стиль; 
в) стиль бароко. 
8. В якому костюмі використовувалось драпування? 
а) в українському костюмі; 
б) в старогрецькому костюмі; 
в) в класичному костюмі. 
ІІ рівень 
Що визначає стиль і моду у суспільстві? 
 
Розвиток традиційного сучасного одягу 
 
Вирішальне значення у збереженні та розвитку народного одягу мали його етнічні 

традиції, що забезпечували передавання від покоління до покоління досвіду, набутого 
народними майстрами протягом століть. Втілені у системі конструктивних засобів та 
прийомів, виготовлені й декоративно-художньо оформлені,  традиції  в одязі  розвивались 
із соціально-економічним та історико-культурним поступом суспільства. 

Особливе значення мали перехід до масового промислового виробництва, а також 
становлення й розвиток проектування та моделювання одягу на професійному ґрунті. 

Професіоналізація виробництва сучасного одягу призвела до помітного відриву 
його розвитку від народних традицій та значно звузила сферу їх побутування. Нині ця 
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сфера пов'язана лише з творчістю двох груп: майстрів художніх промислів та майстрів, що 
працюють індивідуально. 

У виробах майстрів народних художніх промислів збережені регіональна та етнічна 
специфіка народного одягу. Чимало традиційних конструктивних та декоративно-
художніх прийомів дійшли до наших днів лише завдяки цим майстрам. 

Зростання рівня культури та освіти, посилення міжетнічних взаємин відкрили для 
широких верств населення можливість знайомства з культурними надбаннями інших 
народів. Як наслідок, поступово стирались традиційні вартісні орієнтації, формувались 
нові запити й смаки. 

Таким чином, на розвиткові сучасного костюма помітно позначилась взаємодія 
професійної, самодіяльної та народної творчості. Особливості цієї взаємодії дають змогу 
розрізнити у розвитку одягу в Україні у XX ст. декілька етапів. 

У період з 1917 до кінця 20-х років головним чином продовжували діяти тенденції, 
що зародились у попередні епохи. 

Світова та громадська війни, економічна розруха спричинилися до скорочення 
промислового виробництва, внаслідок чого більшість сільського населення повернулись 
до одягу домашнього або кустарного виробництва з традиційних матеріалів. Поширення в 
чоловічому костюмі елементів військової уніформи призвело до утворення своєрідного 
напіввійськового костюма. 

На 20-ті роки припадає зародження в нашій країні професійного моделювання 
одягу. Закономірно, що увагу спеціалістів привертав національний одяг. 

У першій половині 30-х років зросла кількість фабрик, що випускали готовий одяг, 
збільшився асортимент виробів. Промисловий спосіб виробництва одягу поступово 
витісняв домашній і кустарний. 

У 30-ті роки поміж селян почалося інтенсивне поширення елементів міського 
одягу, внаслідок чого їхній повсякденний костюм великою мірою втратив етнічні ознаки. 

Істотно зменшилось використання полотняного одягу: окремі його види – 
насамперед верхнє вбрання та головні убори – майже цілком зникли з ужитку. Чоловічий 
полотняний одяг використовувався переважно як білизна, тобто став додатковим 
елементом костюма. Костюм почав визначати не стільки соціальний стан і національність, 
скільки про вік і фах людини. 

Наступний період розвитку костюма охоплює 40-50-ті роки. Тоді скоротилося 
масове виготовлення доморобних тканин та інших матеріалів для одягу, а також ручне 
виробництво одягу. 

У післявоєнний період розвиток костюма стає відчутно залежним від професійного 
моделювання.  Важливе значення мало створення у 1944  р.  Будинку моделей одягу у 
Києві, згодом – у Львові. 

Протягом 50-х років основні напрями моделювання одягу визначалися двома 
показниками: доцільністю та функціональністю. Зусилля художників-модельєрів 
спрямовувались на досягнення простоти, легкості, лаконізму, що не могло не збіднювати 
одяг. 

Істотне пришвидшення розвитку костюма в Україні спостерігалось у 60х роках. 
Особливо це стосується міського одягу: завдяки вдосконаленню моделювання одягу та 
зростання його промислового виробництва, масового освоєння синтетичних матеріалів. 

Моделювання у цей період вирізнялося особливим потягом до виставкових, 
унікальних моделей. Однак промисловість не була готова тиражувати виставкові моделі, 
тому розробка таких зразків не великою мірою впливала на побутовий одяг. 

Селяни стали масовим споживачем готового одягу промислового виробництва. 
Традиційний одяг у більшості регіонів України майже щез з повсякденного вжитку, 
залишившись, однак, важливим компонентом святково-обрядової культури.  

У розвитку костюма в останні десятиріччя простежується використання народного 
досвіду. Багаті художні традиції – джерело творчих відкриттів нових поколінь народних 
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майстрів, художників, конструкторів. Українські художники-модельєри найчастіше 
звертаються до конструктивних особливостей сорочок та інших видів народного одягу, 
запозичуючи елементи їхнього крою, принципи силуетного вирішення, пропорції. Народні 
майстри вміло використовують структуру, фактуру, колір тканини, а також (особливо у 
верхньому одязі)  матеріали,  близькі до традиційних –  овчину,  натуральну та штучну 
шкіру тощо. 

Отже, у сучасному костюмі українців нарівні з набутками світової моди 
продовжують використовуватись традиційні елементи. Завдяки цьому сучасний костюм 
зберігає певні риси національної своєрідності. 

(609 слів,за С.Я. Борецькою) 
Завдання 
І рівень 
1. В який період в українців відбувся перехід до одягу європейського типу? 
а) у XVIII ст.; 
б) кінець ХІХ – початок ХХ ст.; 
в) у ХХ ст. 
2. Що залишається незмінним у сучасному костюмі? 
а) етнічні традиції; 
б) стиль; 
в) моделювання.  
3. Що впливало на декоративно-художнє оформлення одягу? 
а) історико-культурний поступ;  
б) природні умови; 
в) суспільно-економічний розвиток. 
4. Чому український костюм втратив свою індивідуальність? 
а) відмова від національних традицій; 
б) бажання бути схожими на інших; 
в) масове промислове виробництво. 
5. Що сприяло культурному обміну в моделюванні одягу? 
а) зростання добробуту людей; 
б) посилення міжетнічних взаємин; 
в) культурний обмін. 
 
6. Що стало причиною поширення у чоловічому костюмі елементів військової 

уніформи? 
а) мода з Заходу; 
б) зручність; 
в) громадянська та світова війна. 
7. Чому з часом український костюм почав втрачати етнічні ознаки? 
а)інтенсивне поширення міського одягу; 
б) втрата талановитих майстрів; 
в)  відмова від народних традицій. 
8. Де вперше в Україні було відкрито Будинок моделей одягу? 
а) у Львові; 
б) у Києві; 
в) у Харкові. 
ІІ рівень 
Чи впливають традиції на розвиток народного костюму сьогодні? 
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Тканини в українському народному одязі 
 
Поруч з обробкою хутра в Україні вже з давніх-давен люди вміли виробляти 

тканини з льону, коноплі та з овечої вовни. Всі ці тканини виробляються кустарним, чи, 
краще сказати, домашнім способом. 

Льон – це одна з найстаріших культурних рослин, яка плекалася на наших землях 
ще в період дохристиянської доби. Конопля була запозичена нашими предками від 
іранців, але теж дуже давно, бо насіння коноплі було знайдено в могилах, які датувалися 
періодом поганських часів. 

Овеча вовна та вовняні тканини згадуються в літературних пам’ятках 11 ст.  Крім 
того, залишки вовняних тканин, як і тканин з льону, часто знаходять археологи, 
розкопуючи могили стародавніх слов'янських поховань на території нашої батьківщини. 

З чужинецьких, привізних тканин найпоширенішим по всій Україні був шовк, що в 
старих літературних пам'ятках називається паволокою. 

 Шовк відігравав колись визначну роль в одязі заможного українського населення. 
Починаючи з середини ХVІ-го століття, в Києві та в Переяславі встановилася велика 
торгівля привізним чужинецьким товаром. У подорожніх записках Михайла Литвина, 
який був на Україні в році 1550-му, читаємо, що в Києві «...така велика кількість дорогих 
шовкових одягів, дорогоцінного каміння, соболів та інших дорогоцінних хутер, що мені 
самому траплялося бачити шовк, який коштував дешевше, ніж у Вільні льон...» ). 

Німецький лікар Самуель Ґотліб Ґмелін, що побував на Україні в році 1770-му, 
писав у своїх записках: «...одяг носять бавовняний, шовковий і суконний, міцно 
підперізуються шовковими поясами» . 

Одночасно з шовком на Україні було багато привезеної з чужинецьких країн тяжкої 
золотої парчі, а також і оксамиту. Про оксамит згадується у «Слові о полку Ігоровім». 
Зустрічаються згадки і про олівір, тканий золотом. Отже, населення княжої та 
гетьманської України широко користувалося дорогоцінним матеріалом для свого одягу. 

В кінці ХVІІІ-го століття, коли російська цариця Катерина ІІ скасувала 
Гетьманщину, зруйнувала Запорізьку Січ та закріпостила осиротілих селян, населення 
України збідніло. Тоді вже тільки шляхта та невеличка частина міщан могли купувати 
дорогоцінні експортні тканини. Переважна більшість українського населення, тобто 
селяни, все менше і менше вживали для свого одягу шовк, оксамит і парчу. Тканини 
власного виробу стали майже єдиним матеріалом для вжитку українських селян. Але і 
тканини власного виробу з льону, коноплі та вовни були досить високої якості. Так про 
українське сукно вже в середині XIX століття добре відзиваються чужинці, які відвідували 
Україну. Один із таких відгуків ми знаходимо в одного з найбільших письменників 
Франції того часу, Оноре це Бальзака, що в 1850-му році побував у селі Верхівцях на 
Київщині В своєму листі до рідних він писав: «Верхівці мають досить велике населення, 
тут існує суконна фабрика, дуже добра. Мені роблять кожух на сибірській лисиці на зиму 
з тутешнього сукна, і це сукно варте французького». 

Що ж до українського селянського полотна, а особливо полотна з льону, то його ще 
й тепер залюбки вживають для чоловічих сорочок та жіночих суконь не тільки в Україні, а  
за кордоном.  Селянське домоткане полотно ділиться на три основні види, а саме: 
найгрубішу рядовину, середню «десятку» та найтоншу «дванадцятку». Рядовина 
вживається на верхній робітний одяг для чоловіків,  з «десятки»  шиють сорочій,  а 
«дванадцятка» йде переважно на жіночий одяг, рушники та скатерки. 

Тепер уже в Україні, як і скрізь по всьому світі, побудовані нові текстильні 
фабрики з наймодернішим ткацьким устаткуванням, але тканини домашнього селянського 
виробу ще довго будуть існувати по наших мальовничих селах та хуторах як одна з 
найулюбленіших галузей народного промислу. 

(530 слів,  за О.Воропаєм) 
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Завдання 
І рівень 
1. Яким способом виробляли тканини в старовину? 
а) кустарним; 
б) фабричним; 
в) домашнім. 
2. Звідки була запозичена конопля? 
а) з Іраку; 
б) з Індії; 
в) з Ірану. 
3. З якого часу в літературних пам’ятках  згадуються вовняні тканини? 
а) зVст; 
б)зХІст; 
в)зХХст. 
4. Що в літературних пам’ятках  називають паволокою?  
а) креп; 
б) шовк;  
в) шифон. 
5. Звідки в Україну потрапила золота парча? 
а) виробляли в Україні; 
б) експортували; 
в) привозили з військових походів. 
6. Яка історична подія збідніла Україну? 
а) війна з шведами; 
б) зруйнування Запорізької Січі; 
в) війна з Польською шляхтою. 
7. Який зарубіжний письменник захоплювався українськими  майстрами? 
а) Сервантес; 
б) Готе; 
в) Оноре де Бальзак. 
8. На скільки видів ділиться українське домоткане полотно? 
а) на три; 
б) на два; 
в) на чотири. 
ІІ рівень 
Яке значення має українське полотно в народному побуті сьогодні? 
 
Жіноча сорочка 
 
Жіноча сорочка належить до найстаршої одежі наших предків. Можна припускати, 

що за княжих часів на Україні-Русі в теплий період року довга сорочка,  підперезана 
поясом, була єдиним одягом жінок і дівчат. У південних слов'ян ще й тепер можна бачити 
жінок у такому одязі На пам'ятнику в Адамклісі жінки «варварів» зображені в довгій, 
підперезаній сорочці, що біля шиї має багато дрібних складок. Ті сорочки зі складками 
дуже подібні на лемківські та бойківські сорочки, що існують і понині. 

За козацьких часів в Україні жіночі сорочки мали приблизно такий самий вигляд, 
як і сучасні жіночі сорочки Київщини та всього Лівобережжя. Про це ми знаємо не тільки 
з малюнків Ріґельмана, а й з окремих експонатів сорочок, що збереглися ще й до наших 
днів. Ті рідкісні екземпляри жіночих сорочок козацького періоду потрапили  до 
Німеччини на виставку народного мистецтва м. Авґсбурґ у липні 1945 р. Серед 
виставлених експонатів були дві жіночі сорочки: одна з них мала вже понад сто п'ятдесят 
років, а друга трохи менше. «Старша» сорочка була вишита намиттям чорними і 
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червоними нитками. Рослинний орнамент на поликах нагадував квітку соняшника з  
листям. «Молодша» була вишита тими ж кольорами, але вже «зірочками», що теж 
нагадували стилізовані квіти. 

В травні 1947 року в місті Ділінґен була виставлена гаптована золотом сорочка, яка 
колись належала Мотрі Кочубеївні,– це був експонат-унікат, що йому тепер вже не можна 
скласти ціни, а тим більше за межами України. Усі ці сорочки походили з Лівобережжя, 
вони були без коміра,  лише з вузенькою лямівкою по краю зібраного на нитку полотна 
навколо вирізу для шиї.  Такі ж самі жіночі сорочки ми зустрічаємо і на Київщині,  на 
правому березі Дніпра. На іншій території Правобережжя (крім Київщини) крій жіночих 
сорочок дещо інший;  тут жінки шиють сорочки з коміром стоячим або відкладним,  а 
рукава з манжетами та з оборкою на кінцях біля зап'ястків. Обидва типи жіночих сорочок, 
Лівобережжя і Правобережжя, шиються з розрізом посередині грудей. У лівобережній 
сорочці пазуха не вишивається, а в правобережній майже завжди вишита. 

У всіх українських жіночих сорочках рукава є широкі і довгі; звичайно ширина 
рукава дорівнює двом третім довжини. Цікаво, що в Х-ХІ-му століттях широкі рукава 
жіночих сорочок були поширені у всіх мешканців західної Європи ,і цю моду Європа 
запозичила від південних та південно-східних слов'ян. 

Звичайна довжина українських жіночих сорочок, що носяться з плахтою або 
запаскою, повинна сягати по «кісточки». Сорочки до спідниці шиються трохи коротші. З-
під плахти чи запаски повинен визирати долішній вишитий край сорочки, що називається 
«поділ», або «подолик». 

Українські жіночі сорочки у всіх місцевостях України діляться ще на два типи: 
«додільна сорочка», яка шиється з одного шматка полотна, і «сорочка з підтичкою» – 
горішня частина сорочки шиється з тонкого полотна,  а долішня з грубішого.  У бойків і 
лемків є сорочки, що їх горішня частина шиється окремо від долішньої, тобто сорочка 
шиється окремо від підтички. Цікаво, що в бойків існує відповідна паралель і в 
чоловічому одязі; там чоловіки мають або дуже довгі, по коліна, сорочки, що 
відповідають додільним жіночим сорочкам, або дуже короткі, до пупа, сорочки, що 
відповідають коротеньким жіночим сорочкам з окремою пошитою підтичкою.  У лемків є 
ще жіночі сорочки з великою кількістю складок біля коміра. Розріз у такої сорочки не 
посередині грудей, як це ми бачили в інших місцевостях України, а збоку. Чоловічі 
сорочки лемків мають розріз ззаду, на спині. 

Матеріалом для всіх жіночих українських сорочок завжди було і є біле лляне,  чи 
конопляне, полотно домашньої роботи або купована біла вовняна матерія. Білий колір 
українських сорочок – це найстарша й найхарактеристичніша їх особливість. 

Другою особливістю української жіночої сорочки є вишивка. За вишиттям жіночі 
сороки можна поділити на три типи, а саме: наддніпрянські, галицькі та поліські Наддніп-
рянський тип сорочки вишивається червоними і синіми або чорними нитками, а також 
сірими або білими нитками по білому полотні; характерним орнаментом тут є рослинний. 
Галицьке вишиття поширене майже по всьому Поділлі та в мешканців Карпат; 
характерним орнаментом для цього типу є геометричний і багатокольоровий;  тут для 
вишиття вживаються сині, червоні, зелені, жовті та оранжеві кольори ниток. 

(606 слів, за О. Воропаєм) 
Завдання 
І рівень 
1. В який період з’явилась  на Україні-Русі жіноча сорочка? 
а) за кріпаччини; 
б) за княжих; 
в) дохристиянських. 
2. На полотнах якого художника ми бачимо жіночі сорочки періоду 

козаччини? 
а) Врубеля; 
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б) Рафаеля; 
в)Рігельмана.  
3. Де була представлена виставка народного мистецтва в липні 1945 року? 
а) у Німеччині; 
б) в Данії; 
в) в Бразилії. 
4. Який експонат-унікат був виставлений в 1947 році в місті Ділінгтон? 
а) шовковий пояс; 
б) жіноча сорочка Мотрі Кочубеївни; 
в) хустка із парчі. 
5. Чим відрізнявся крій сорочок Київщини? 
а) коміром; 
б) рукавом; 
в) вишивкою. 
6. Звідки в Європі з’явився  крій широких рукавів? 
а) з США; 
б) з України; 
в) з Африки. 
7. Якої довжини повинна бути жіноча сорочка з плахтою? 
а) до пояса;  
б) до колін; 
в) сягати по «кісточки». 
8. Який найхарактерніший колір українських сорочок? 
а)білий; 
б) рожевий; 
в) голубий. 
ІІ рівень 
Які найхарактерніші ознаки українських національних сорочок? 
 
Верхній жіночий одяг 
 
Поверх сорочки, на долішню половину тіла, дівчата і жінки колись в Україні 

одягали в будень до роботи запаску або дергу, а в свято – плахту і попередницю, усе це 
підперізувалося крайкою. 

Запаски бувають двох видів. Один з них – це чотирикутній шматок вовняної 
тканини з зав'язками на верхніх кутах. Такі запаски одягаються по дві зразу: одну спереду, 
а другу – ззаду,але таким способом, що з обох боків, де сходяться краї запасок, трохи 
видно сорочку. Одна з таких запасок вживається як попередниця до плахти. Другий вид 
запаски являє собою один суцільний шматок вовняної тканини, що ним обгортається стан 
навколо, але так, щоб кінці його сходилися спереду. Поверх такої запаски одягають інший 
шматок тканини – попередницю. Запаску і попередницю разом підперізують крайкою, що 
її кінці у молодиць звисають ззаду або з лівого боку, а в дівчини завжди спереду. 
Оперезавшись крайкою, дівчата й молодиці підсмикують сорочку догори наскільки, щоб 
знизу з-під запаски і попередниці видно було вишитий поділ сорочки. 

Колір запаски буває чорний, синій, червоний і білий. В українських селах Бесарабії 
та Буковини запаски звичайно роблять чорної барви з вишитою або обшитою канвою по 
долішньому і боковому краю. 

Гуцули і бойки мають запаски дуже вибагливого ткання, переважно яскравих 
кольорів: жовті, червоні, сині. Тчуться ці запаски з вовни в суміші з шовковими, а часом і 
металевими (золотими, срібними) нитками. Ніякого особливого орнаменту на гуцульських 
запасках немає; вони тчуться горизонтальними смугами. На Холмщині запаски носять з 
білого сукна. Наддніпрянщина знає чорні, темно-сині і червоні запаски. 
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Для того, щоб зробити дергу, брали колись грубе сукно, виткане з овечої вовни, 
перерізували його на три шматки,  зшивали вздовж і виходило полотнище,  яке й 
називалося дергою. Ідучи на роботу, жінки і дівчата такою дергою обмотували свій стан 
навколо і підперізувались крайкою. Подібні дерги часом зустрічаються ще й досі на 
Херсонщині та на Лівобережжі В інших місцях України цей вид одягу давно вже вийшов з 
моди. 

Плахта в два рази ширша, ніж запаска; своєю формою вона зовсім проста – це два 
полотнища, зшиті вздовж до половини. Перед тим, як одягнути на себе плахту, жінка 
перегинає її вдвоє і обгортає нею свій стан, але так, щоб два незшиті полотнища 
прикривали боки, а зшита половина – зад. При цьому залишається тільки невеличкий 
розріз спереду, який потім прикривається попередницею. 

Що ж до кольору, то плахти бувають різні, але завжди різнокольорові смуги 
проходять вздовж і впоперек,  утворюючи кратки,  що нагадують собою шахівницю.  Так 
виткана плахта потім ще вишивається від руки барвистими шовковими нитками. В 
залежності від орнаменту та переважаючої барви, кожна плахта має свою народну назву, 
як ось: крижева, хрещатка, грушева, рогатка, синятка, солов'їні очі, закладчина. 

Плахти були найбільше поширені за козацьких часів, коли український 
національний одяг досягнув найбільшої краси і багатства. Для ткання плахт вживали тоді 
шовк,  вовну,  а також і срібні та золоті нитки.  В той час в Україні були цілі села,  що 
займалися спеціально виготовленням плахт.   Недалеко Запоріжжя є село Успенське; це 
село колись називалося Плахтіївка. Народній переказ каже, що це село заснував колись 
козак-запорожець Головко,  який жив ще в кінці ХVІІ-го століття;  він був великим 
майстром ткати плахти, від нього навчилися інші, і так за тим селом встановилася 
традиція виготовляти плахти.  

Брилі з дуже широкими крисами часом називаються капелюхами. У карпатських 
українців капелюх називається «кресаня», хоч і саме слово «капелюх» їм також відоме. 
Влітку гуцульські парубки люблять оздоблювати свою кресаню квітами,  як про це 
співається в співанках: 

Під гаєм зелененьким ходи ,О.Миколайцю, 
За кресаню си зашпилив зелений розмайцю. 
Нащо тобі, мій миленький, розмаю, розмаю, 
Як я тобі за капелюх ружи наламаю. 
Вовняні капелюхи в Україні менше поширені,  ніж солом'яні,  але й про них 

населення наших міст і сіл знає. 
Кашкети та картузи з дашками, що переважно шиються з вовняної матерії, в 

останній час в Україні все більше і більше поширюються, витісняючи собою шапки, брилі 
та капелюхи.  

614 слів,   (за О.Воропаєм) 
Завдання 
І рівень 
1. Куди жінки одягали запаску або дерегу? 
а) на свято; 
б) на весілля; 
в) на роботу. 
2. Чим підперізували запаску і попередницю? 
а) перевеслом; 
б) крайкою; 
в) хусткою. 
3. Чим різняться запаски буковинців та бойків? 
а) кольором; 
б) орнаментом; 
в) формою. 
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4. Хто мав право носити червоні запаски?  
а) жінки похилого віку? 
б) дівчата; 
в) бабці. 
5. З скількох полотнищ зшивали дерегу? 
а) з одного; 
б) з чотирьох; 
в) з трьох. 
6. Чим прикривається плахта? 
а) попередницею; 
б) сорочкою; 
в)дерегою. 
7. У який час були найбільш поширені плахти? 
а) в княжі часи; 
б) за козацьких часів; 
в) в часи Речі Посполитої. 
8. Які ознаки характеризують плахту? 
а)скромність; 
б) практичність; 
в) краса і багатство 
ІІ рівень 
Опишіть характерні ознаки одного з видів українського народного одягу. 
 

  



65 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Баєва М.М. / Аудіювання з української мови. – Т.: Підручники і посібники, 2003. 

2. Борецька Є.Я. ,Тухальська А.П. / Моделі одягу. – Л.: Світ, 2000. 

3. Вечерський В.В. / Українські монастирі. – К.: Наш час, 2008. 

4. Воропай О. / Звичаї нашого народу. – Мюнхен: Українське видавництво, 1966. 

5. Горбатюк М.А. / Основи перукарської справи. – К.: Грамота, - 2005. 

6. Доцяк В.С. / Українська кухня. – Л.: Оріяна Нова, 1998. 

7. Іванікін П.Ю. / Оповіді про стародавній Київ. – К.: Рад.школа, 1982. 

8. Лозко Г.С. / Українське народознавство. – К.: Зодіак – ЕКО, 1995. 

9. Олійний О.Б. / Світ українського слова. – К.: Хрещатик, 2014. 

10. Оболенська І.І., Тургай Л.С., Шевелюк С.Б. / Історія перукарської справи. – К.: 

Грамота, 2005. 

11. Радкевич В.О. / Моделювання одягу. – К.: Віторія, 2000. 

12. Шелехова Т.Г. / Збірник текстів для переказів. – Х.: Прапор, 2006. 

13. Шелехова Т.Г. / Збірник текстів для переказів. – К.: Генеза, 2009. 

 


	ФЛОРИСТИ
	Незвичайні рослини
	Татарське зілля
	Волошки в житі
	Господь і квіти
	Символ кохання - півонія
	Мальва

	АГЕНТИ З ТУРИЗМУ
	Історія пам’ятника Богдану Хмельницькому
	Володимирський собор
	Софія Київська
	Києво-Печерська лавра
	Переказ про походження Києва
	Легенда про заснування «Софіївки»

	КУХАРІ
	Земляне яблуко
	Порося з хріном
	Писанки
	Обрядова їжа
	Ритуальні страви

	ПЕРУКАРІ
	Зародження перукарства
	Пострижини
	Гоління
	Національні зачіски
	Професійна етика перукаря
	Волосся – символ чарівності

	КРАВЦІ
	Народні мотиви у моделюванні одягу
	Стиль і мода
	Розвиток традиційного сучасного одягу
	Тканини в українському народному одязі
	Жіноча сорочка
	Верхній жіночий одяг


