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ВСТУП 

 

Відстань, що відділяє проголошення незалежності України від її 

справжнього здобуття, вимірюється не стільки часом, як змінами у політиці, 

економіці, а головне –  у свідомості людей. Духовний потенціал українського 

народу – це найбагатший скарб, яким володіє наша держава. Ніякі серйозні 

зрушення в матеріальній сфері неможливі без глибокого усвідомлення цієї 

істини. Відродження української держави – це насамперед створення умов 

для вільного вияву духовних можливостей народу в цілому і кожного 

індивідууму зокрема. Духовна культура не підвладна часові, хоч і вона, так 

би мовити, не стоїть на місці. Українська культура, як і імена багатьох її 

творців, знана в усьому світі. Будучи унікальною, як і інші культури, та 

високорозвиненою, вона тривалий час мала ховатися в затінку інших 

культур. Їй випала нелегка історична доля – вижити за будь-яких умов. І вона 

вижила, довівши цінність своїх надбань для культурного досвіду всього 

людства. Українознавство – це один із шляхів повернення народу його 

істинної культури у повному обсязі. 

Впродовж багатьох століть український народ намагалися позбавити 

історичної пам’яті. Внаслідок цього українська культура неоднаковою мірою 

збереглася в селах і в містах. Курс українознавства і є спробою допомогти 

громадянину України усвідомити, хто ми є, ким були і ким маємо стати. 

Українознавство не вивчає усієї багатогранності української культури. 

Поняття культура значно ширше – це і продукти матеріальної та духовної 

життєдіяльності людини, і її ставлення до природи, до інших людей та до 

самої себе. Формами її вияву є наука, мистецтво, мораль, релігія, структура 

державного управління тощо. Предмет українознавства – це насамперед 

народна культура, етногенез і поняття про українську ментальність, тобто 

розуміння джерел, історичних форм і генезису сучасної української 

культури.  
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Основним завданням курсу українознавства є введення студента в 

сферу української народної культури. Культура не може бути насаджена 

насильно. Культура і насильство – слова-антоніми в певному їх розумінні. 

Тому при вивченні українознавства у навчальних закладах викладач має бути 

дуже делікатним, оскільки ця навчальна дисципліна зачіпає одне з 

найтонших і найуразливіших людських почуттів – почуття національної 

гідності.  

Значне місце при вивченні дисципліни “Українознавсвто” відводиться 

самостійній роботі студента. Самопідготовка сприяє формуванню високої 

культури розумовою праці, придбанню прийомів і навичок самостійної 

роботи, умінню розумно витрачати і розподіляти свій час, набувати і 

засвоювати необхідну для успішного навчання і професійного становлення 

інформацією. СРС розвиває у студентів такі якості, як організованість, 

дисциплінованість, ініціативність; виробляє розумові операції (аналіз, синтез, 

порівнювання тощо); вчить самостійному мисленню; дозволяє сформувати 

особистий стиль роботи, який найбільше відповідає особистій прихильності і 

пізнавальним навичкам студента, сприяє формуванню національної та 

цивілізаційної самоідентифікації. 
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ЗМІСТ ТЕМИ 

МЕТА: розширити знання студентів про розуміння навколишнього 

світу українцями, збагатити інформацією зі сфери народних 

професійно-виробничих знань, народної астрономії та метрології, 

народної медицини, народної математики, про народний календар 

і метеорологію, поглибити знання про моральні норми, яких 

дотримувались українці та етику українського народу; розвивати 

вміння вибирати основне із поданого матеріалу, сприяти 

засвоєнню українознавчих понять та термінів, сприяти розвиткові 

навичок самостійної роботи з науковою літературою; виховувати 

патріотичні почуття та підвищувати рівень національної 

самосвідомості студентів. 

Основні терміни і поняття:духовна культура, система народних знань, честь 

 

Творче завдання: записати шляхом опитування рідних та знайомих 

народну агротехніку своєї місцевості.  

 

1. Народна астрономія 

2. Народна метеорологія 

3. Народна математика 

4. Народна медицина. Ветеринарія   

5. Мораль та етика українського народу 

Теми рефератів: 

1. Тиждень – найдавніша календарна одиниця 

2. Український місячний календар 

3. Українська лікувальна магія  

4. Замовляння як метод народної медичної практики 
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ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

Духовна культура – це сукупність норм моралі, звичаїв, обрядів, 

вірувань, набутих людьми у процесі тривалої громадсько-історичної 

діяльності. 

 

Дивовижною сферою народно-традиційної культури є знання. Набуті в 

процесі тривалого спостереження за явищами природи, виробничого і 

життєвого досвіду. Перебуваючи в оточенні непізнаної природи, люди, 

однак, осягали закономірність і взаємозумовленість багатьох явищ. 

Раціональні знання переплітались зі системою вірувань і уявлень. Усе це 

разом формувало своєрідне середовище, де організовувалось буття людини. 

І все ж існувало розуміння, які дії обов’язково принесуть користь, без 

яких неможливий успіх у праці, які обряди, ритуали мають тільки певну 

захисну силу. Тобто усвідомлювались набуті з практичного досвіду знання і 

оберіг альні процедури у формі вірувань і уявлень. Тому селянин, наприклад, 

не вдавався до глибоких роздумів стосовно того, що спричиниться до 

доброго врожаю: обрядові й магічні дії чи глибоко проораний і в міру 

удобрений ґрунт. Він дотримувався як усталених обрядових традицій, так і 

технологічних операцій при вирощуванні хліба. 

На підставі спостережень склався землеробський календар, тобто 

уявлення про те, коли розпочинати або закінчувати ті чи інші 

сільськогосподарські роботи, сформувалось вміння передбачати погоду, 

лікувати людей та домашніх тварин тощо. 

 



9 

 

Природна допитливість українців постійно спонукала задумуватись над 

тим, що діється не тільки на землі, а й на небі: чому сходить і заходить 

Сонце, чому Місяць буває зростаючим, буває повним, а потім навпаки, 

розміри його поступово зменшуються, чому одні зорі горять яскравіше, ніж 

інші, чому окремі зорі, а то й цілі сузір’я в різні пори року змінюють своє 

положення на небі тощо. Будучи тісно пов’язаними з природою, постійно 

милуючись зоряним небом і спостерігаючи за небесними світилами, наші 

предки розрізняли більшість сузір’їв і дали їм свої назви. Так помітили, що 7 

зірок побіжно окреслюють відомі у побуті віз з дишлом. Згодом було 

зауважено ще одну подібну небесну фігуру, але більшу за розміром. Так у 

народі стали відомими сузір’я Малий Віз і Великий Віз (Мала і Велика 

Ведмедиця), а також сузір’я Волосожар (Плеяди), Хрест (Лебідь) та ін. 

Відрізняли на небі і окремі планети (зорі). Із Венерою, яку називали 

Зірниця, Вечірня зіронька, Вранішня Зоря тощо пов’язано чимало прикмет. 

За нею орієнтувались про пору ночі: опівночі сходила Зірниця, а над ранок 

мерехтіла яскравим світлом Вранішня зоря. Помічено й Марс, який 

впізнавали за жовтуватим відтінком. 

За рухом Сонця і Місяця, за їхнім розташуванням на небі наші предки 

навчилися визначати дні літнього і зимового сонцестояння, пори року та час 

доби. Добу умовно поділили на певні часові проміжки, кожен з яких мав 

свою назву: північ, за північ, досвіток, ранок, схід сонця, полудень, вечір, 

близько півночі. Сонце було головним мірилом для визначення часу вдень. 

Кожна людина могла визначити пору дня, подивившись на Сонце, а більш 

точно – на тінь власної постаті, виміривши її довжину кроками. Вночі ж 

орієнтиром були зорі, особливо Великий Віз та Волосожар. 

Допомагала нашим предкам точно визначати час доби і навколишня 

природа, зокрема рослини, які періодично розкриваються і закриваються 

протягом доби. Усі циклічні процеси, які існують у тварин і рослин, 

виробилися протягом життя незчисленних поколінь їхніх предків і 
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закріпилися у спадковому колі кожного виду. Це вже пізніше вчені прийшли 

до висновку, що навколишній світ підпорядкований добовим ритмам. 

Зі сходом Сонця (4–5 година ранку) прокидаються жовтенькі квіточки-

зірочки козлобородника, розкриває блакитні очі дикий цикорій, струшує сон 

квіти шипшини. Десь о п’ятій-шостій годині ранку заяскравіють у траві білі 

квіточки в’юнка польового і жовті голівки кульбаби. О восьмій годині 

спливають на поверхню водоймищ і розкриваються квітки білої лілеї. 

Переважна більшість рослин, які першими відкривають очі на світ Божий, 

першими і ж “готуються до сну”. Після полудня закриваються квіти дикого 

цикорію, козлобородника, біла лілея о п’ятій годині вечора складає свої 

пелюстки, на заході Сонця закриваються квіти шипшини. 

Цікавими є спостереження за звичайною конюшиною. О десятій годині 

вечора вона “готується до сну” або ж до негоди. Листя конюшини 

складається з трьох дрібненьких листочків, два бокових із них перед сном 

складаються “долоньками” над квіткою, а третій листочок щільно накриває їх 

зверху, захищаючи квіти від холодної роси чи дощу. 

Знову ж таки Сонце, Місяць та зорі допомагали людям орієнтуватися 

на місцевості, причому природні явища сходу та заходу Сонця знайшли 

відображення в назвах сторін світу – схід, захід. Якщо опівдні стати 

обличчям у той бік, де буде найменша тінь від Сонця, то це й буде південь, а 

протилежний їй – північ. Вони помічали, що бабки вранці сидять крильцями 

на схід, у полудень – на південь, а ввечері – на захід. 

Однак найбільш пізнаним у народі небесним світилом, пов’язаним з 

селянським побутом, був Місяць, назва якого збігається з календарним 

терміном, що означає 12 частину доби. Отже, десь у глибині віків основою 

поділу року на місяці було спостереження сходу і заходу Місяця на небі. 

Більшість селян, незважаючи, що в Україні користувались сонячним 

календарем, у повсякденному побуті при лічбі часу в межах місяця поділяли 

його на три, чотири або п’ять відрізків відповідно до фаз Місяця. Звичайно, 

вирізняють чотири фази Місяця, проте на етнічному Поділлі Місяць ділили 



11 

 

на три фази: молодик, підповня і старик; на Волині – на п’ять: молодик, або 

нив, перша квартирка, підповня, повня, остання квартира. Тридобовий період 

невидимості Місяця майже у всіх районах України називали переміною. 

Відповідно до кожної фази усталилося виконання тих чи інших 

польових робіт, за ними ж визначили активний розвиток рослин і навіть 

тварин. Сільськогосподарські роботи намагались проводити при повні 

Місяця – сіяти озимі чи ярі культури, садити картоплю, починати оранку. 

Серед інших небесних тіл були відомі людям комети і метеорити, з 

якими часто пов’язували негаразди в господарстві, в сім’ї, навіть майбутню 

війну. 

Отже, рівень астрономічних знань українського народу здавна був 

досить-таки високим. Він ґрунтувався на багатовікових спостереженнях над 

небесними світилами, над навколишньою природою, і, постійно 

накопичуючись і вдосконалюючись, передаючись від покоління до 

покоління, сформував стабільні астрономічні уявлення. 

 

*** 

Основні сузір’я, за якими орієнтувалися наші пращури: 

 

Велика Ведмедиця мала назву Віз, Великий Віз (подекуди – Велика 

Лосиця); 

Мала Ведмедиця – Малий Віз, або Пасіка; 

Лебідь – Хрест; 

Орел – Дівка воду несе; 

Волосся Вероніки – Волосожари; 

Плеяди – Стожари, або Квочка; 

Сузір’я Оріона мало в різних місцевостях різні назви: Косарі, Полиця, 

Чепіга; 

Венера – вечірня зоря, вечорниця, а перед сходом сонця – вранішня 

зірка, зірниця, денниця.  
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Для того, щоб забезпечити своє існування, людина змушена була 

пізнавати на емпіричному рівні зв’язок явищ навколишньої дійсності. 

Насамперед набуті знання підпорядковувались основним заняттям 

(землеробству і скотарству), які особливо залежали від природно-

кліматичних умов. Врожай великою мірою залежав від погоди. 

- Не земля родить, а літо. 

Не вміючи пояснити природні закони, їх взаємозумовленість, але 

спостерігаючи, що певні явища неодмінно спричиняють майже завжди 

адекватні наслідки, люди набували позитивних практичних знань. 

Так, зокрема, вироблялась наука, відома нині як метеорологія. Людина 

спостерігала за поведінкою птахів, комах, тварин, ростом рослин, 

розташуванням і станом небесних світил і з часом могла досить точно 

передбачити зміну температури, атмосферні опади. Йдеться про 

передбачення на різні часові проміжки – від доби до тижня, місяця, навіть 

року. Подальші ж перспективи хлібороби осягали через кількість опадів 

снігу, морози, іній, початки брунькування тих чи інших дерев, приліт птахів 

тощо. 

Спостереження за рослинами і тваринами, рибами. Птахами і комахами 

перед зміною погоди або перед природними катаклізмами наштовхнули 

наших предків на думку про якийсь невидимий зв’язок, який існує між ними, 

що незрозумілим чином впливає на їхню поведінку. Так, наприклад, серед 

природних “барометрів” особливо чутливими до змін погоди є ворони. Люди 

помітили: якщо ворони розкаркались – треба чекати морозу, влаштували в 

небі хоровод – випаде сніг, сідають на землю – до відлиги, вмощуються на 

нижніх гілках дерев – сильний вітер. Якщо сіра ворона на заході сонця 

самотньо сидить на верхівці найвищого дерева – чекай лютого морозу. 

Горобці і голуби в містах і селах настільки близько живуть біля людей, 

що спостерігати за їхньою поведінкою не становить ніяких труднощів. Якщо 

горобці дружно цвірінькають – це на відлигу, якщо ж сидять 

настовбурчившись або ж купаються у пилюці – незабаром збереться на 



13 

 

дощ. Голуби на потепління голосно воркують, а журавлі починають 

танцювати. Якщо журавлі летять швидко і низько над землею – буде 

негода. 

Є багато передбачень погоди, пов’язаних із зовнішнім виглядом Сонця, 

Місяця, хмар або внаслідок спостережень за фізичними явищами в 

атмосфері. Так, люди помітили, що Місяць буває яскравим до ясної погоди, а 

блідне, вкривається легким туманом до снігу; червоно на заході сонця – на 

вітер; туман стелиться по воді – на ясну погоду, піднімається вгору – на 

негоду; слід чекати морозу, якщо дим з комина в’ється стовпом, ранкова 

зоря дуже яскрава, зірки в небі блискучі і виразно простежується Чумацький 

шлях. 

Населення України до кінця ХVІІІ ст. на 90% було сільським, тому не 

випадково, що існує величезна кількість передбачень погоди, пов’язаних з 

поведінкою домашніх тварин та птиці, які дуже чутливі до змін в атмосфері. 

Одомашнена кішка, яка більшу частину дня проводить на очах в господарів, 

своєю поведінкою чітко визначає, якою буде незабаром погода. Якщо вона 

згорнулась в клубочок і лапками прикрила носик – на холодну погоду, шкрябає 

стовбур дерева – на вітер, якщо вивертається черевцем догори і витягує 

лапки – буде потепління. Перед зміною погоди поведінка собаки теж 

відрізняється від звичайної. Якщо собака качається по снігу – скоро 

почнеться завірюха, лягає на сніг – на відлигу, сідає на задні лапи і ніби 

“повзе” – будуть опади. Корови на негоду ревуть і втрачають спокій, якщо 

ж спокійно повертаються з паші додому – наступного дня буде хороша 

погода. Якщо кури рано сідають на сідла, свійські свині рилом зсувають 

барліг і ховаються в ньому, а гуси ховають дзьоби під крило – треба чекати 

великого морозу. 

Розвиненим на Русі було бортництво (бджільництво). І, звичайно, наші 

предки не могли не звернути увагу на своєрідну поведінку бджіл перед 

змінами погоди. Вони помітили, що перед сильною спекою бджоли сидять на 

стінках вуликів. Навіть якщо надворі хмариться, а бджоли літають і не 
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ховаються у вулик – дощу не буде. Передчуваючи холодну зиму, вони щільно 

заліплюють прополісом вічка у вуликах і, навпаки, залишають льоток майже 

відкритим перед теплою зимою. Своєрідними “барометрами” можна назвати 

павуків та мурашок. Якщо павук “тче” нову павутину, а мурахи дуже 

активні – бути гарній погоді. Якщо ж мурашки ховаються в мурашники і 

закривають входи – буде дощ, але якщо “двері” в мурашнику відкриті, то 

хоч і хмариться, але дощу не буде. 

Всі ми дуже любимо квіти. Придивіться уважніше, і вони теж 

підкажуть вам, яким буде день. Якщо проліски дивляться на світ своїми 

блакитними очима – буде хороша погода, але якщо їхні квіти закриваються 

й никнуть – треба чекати негоди. Якщо кручені павичі складаються 

вузликом, закрилися грамофончики портулаку, згортає свої квіточки 

віночком у парасольку польова берізка, можна не сумніватися – неодмінно 

піде дощ. Навіть картопля допоможе передбачити погоду: перед дощем її 

квіти никнуть, нахиляють голівки, ніби в’януть. 

Спостереження за поведінкою живих істот біля води, у воді і над водою 

теж сприяло виробленню певних прикмет і передбачень. Так, якщо жаби 

стиха кумкають і вилазять на берег, риба ловить над водою мошок, а карасі 

випливають на поверхню водойми, то це вірна ознака, що буде дощ. 

Людський організм теж по-своєму реагує на зміну погоди. У людей, які 

страждають на ревматизм, перед зміною погоди ломить руки, ноги, ниють 

суглоби, а люди з нервовими розладами стають агресивнішими. Зміни погоди 

негативно впливають на самопочуття людей, які страждають на серцеві 

хвороби. У них різко піднімається тиск, з’являється аритмія, болі в серці та 

ін. Навіть у здорових людей зміна погоди іноді порушує розмірений ритм 

роботи організму: духота перед дощем зумовлює загальну слабкість, 

млявість, сонливість. 

Деякі з народних прикмет мають цілком переконливе наукове 

пояснення. Так ми знаємо, що перед дощем ластівки літають низько над 

землею. Справа в тому, що перед дощем повітря у верхніх шарах стає 
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вологішим, від чого крильця комах (мошок, комарів, мух) зволожуються, 

стають важчими і комахи опускаються нижче, де й стають легкою поживою. 

Відомі прикмети, які передбачають закінчення негоди: холоднішає при 

негоді – опади скоро закінчаться. Коли ж дме сильний вітер під час дощу – 

на гарну погоду, це ж саме віщують і птахи , які літають під дощем, а 

голуби, незважаючи на негоду, спокійно ходять по землі. 

За християнським календарем у певні дні вшановують якогось святого 

чи святу. За цими ж днями колись передбачали погоду. Так, 1 серпня – 

Мокрини. За цим днем прогнозували якою буде осінь. Дощ іде зранку – 

початок осені буде дощовим, дощ іде опівдні – середина осені буде дощова, а 

якщо дощ піде надвечір – дощовим буде і кінець осені. Якщо на Мокрини весь 

день видається дощовим, то наступного року добре вродять жита, літо ж 

буде дощовим і прохолодним. 

Таким чином, прикмети за природно-кліматичними явищами, 

поведінкою птахів, комах, за появою рослинності – лише незначна частка 

передбачень хлібороба, який упродовж віків намагався осягнути зв’язок 

загадкових для нього законів і явищ. На сьогоднішній день, у зв’язку з 

глобальним потеплінням на Землі багато прикмет втрачають свою 

актуальність, особливо ті, які стосуються передбачень погоди на тривалі 

проміжки часу (зимою – весни чи літа і т.п.), проте скарбниця народної 

метеорології допомагає і сучасним вченим краще простежити зміни, які 

відбуваються в природі. 

 

*** 

Якщо січень мокрий та з відлигами – жди холодного літа. 

Лютий багатий снігом – квітень буде щедрий на воду. 

Якщо з берези тече багато соку – літо буде дощовим 

У квітні вітер з південного заходу – чекай тривалої негоди. 

Якщо травневий дощ починається великими краплинами, то він 

ненадовго. 
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Якщо хрущі, літаючи, гудуть – на ясну, тиху і теплу погоду 

Високо в небі в’ються ластівки – утримається ясна погода. 

Прохолодні ранки у серпні – вісники теплої й ясної денної погоди. 

Чим тепліший і сухіший вересень, тим пізніше прийде зима. 

Калина вже достигла, а листя на ній ще зелене – на теплу осінь. 

Пізній листопад – до суворої і затяжної зими. 

Якщо на початку зими йде сильний сніг, то на початку літа падатиме 

сильний дощ. 

Якщо бузьки не вiдлетiли до Покрови – на теплу зиму.  

Ворони неспокiйнi на гнiздах – на негоду.  

Ворони сидять на нижнiх гiлках дерев ‒ буде вiтер.  

Голуб, вiдпочиваючи, ховає одну нiжку в пiр’я – чекай рiзкого 

похолодання.  

Галки збираються великими зграями i сильно кричать – на ясну погоду 

й мороз.  

Горобцi сидять з розпущеним пiр’ям – на дощ.  

Птахи дружно вертаються з вирiю – на тепло.  

Раннiй вилiт бджiл – ознака теплої весни.  

Комарi та мошки в’ються стовпом у повiтрi – на гарну погоду.  

До пiзньої ночi сюрчать коники – ранок буде тихий, сонячний.  

Перед сльотавою, вiтряною погодою мухи сидять нерухомо.  

Якщо зранку з’явився павук i нема роси, то це вiрна ознака близької 

негоди.  

Павук сидить, забившись у середину павутини, – на дощ, а плете новi 

павутини – на гарну погоду.  

З наближенням негоди, перед дощем, з квiток акацiї видiляється так 

багато нектару, що аромат вiдчувається за сотнi метрiв.  

Якщо весною береза ранiше за вiльху листя викине – лiто буде сухим, а 

коли вiльха першою розiв’ється – замучать дощi й холод. 
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До загальної народної скарбниці належить і народна математика. 

Вивчення народної математики, ознайомлення зі способами лічби, 

народними мірами, народним математичним письмом є складовою частиною 

дослідження історії народу. 

Вивчення еволюції мір і ваги має велике значення для дослідження 

економічного і культурного розвитку народу. Знайомство з мірами і 

способами вимірювання дає можливість дізнатися про просторові уявлення 

народу, про його відомості з геометрії, лічби і таким чином дослідити 

еволюцію математичних знань. 

З лічбою український народ був обізнаний давно, але засоби 

обчислення у нього були дуже своєрідні. Щоб звільнитися від 

запам’ятовування різних чисел, а також для того, щоб сповістити про 

результати лічби іншу людину, у старовину використовували камінці, 

горошинки, хлібні зернятка, лічильні дерев’яні палички тощо. 

На зорі цивілізації люди задовольнялися так званою малою лічбою, а 

саме трьома числами: 1, 2, багато. Отже, спочатку людина рахувала до 2. 

через деякий час вона почала рахувати до 5, 6, а потім і до 10. 

І в наших слов’янських предків число 7 вживалося у розумінні 

“багато”. 

Через деякий час символом повноти (“багато”) стало число 12. 

Засвоївши числовий ряд, людина стала вважати наступне число 13 зайвим і 

через те “нечестивим” чи нещасливим. Щоправда, стосується воно 

західноєвропейських народів. У нас ще з часів Київської Русі число 13 було 

поширене поряд з іншими числами і ніяких містичних властивостей йому не 

приписувалось. 

У сиву давнину в наших предків засобом “запису” чисел були бирки 

(біри, бирки – означало “вівці”), тобто дерев’яні дощечки чи палички, на 

яких ножем, сокирою або шилом робилися позначки: 

І – один,  Х – десять,  
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ІІ – два, Х – сотні, 

ІІІ – три, Х – тисячі. 

 

Цією нумерацією широко користувалися збирачі податків, які 

зобов’язані були вести записи в податних зошитах. Оскільки вони мали 

справу з грошима, то використовували такі знаки: 

□ – 10 карбованців, – – чверть, 

О – карбованець, * – 100 карбованців, 

 

Х – 10 копійок, + – 1 000 карбованців 

І – 1 копійка 

 

В Україні бирки називали ще “карбижі”, що походить від слова 

“карбувати”. З цим пов’язана і назва “карбованець”. 

Розглянемо метричні міри і способи вимірювання, якими користувався 

український народ в минулому. Ще для первісної людини, яка будувала собі 

житло, виготовляла знаряддя праці, ліпила посуд, застосування мір, довжини, 

ваги та об’єму були необхідними. 

З незапам’ятних часів людство використовувало за одиниці довжини 

розміри частин людського тіла. Значення цих мір полягало насамперед у 

тому, що людина могла ними користуватися в будь-яких умовах. Крім того, 

великою перевагою цих мір було те, що розмір ліктів, долонь, пальців у 

дорослої людини приблизно однаковий. Невелика різниця в їх розмірах у 

різних людей не мала особливого значення у грубих вимірах. 

Самі назви одиниць мір нагадують нам про їх походження від назв 

частин людського тіла, їх руху: 

ЛІКОТЬ – відстань від ліктьового суглоба до кінця середнього пальця; 

ПАЛЕЦЬ – ширина вказівного або середнього пальця – найменша міра 

ДЮЙМ – ширина великого пальця; 
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Вершок (рос. м.) – довжина двох верхніх суглобів великого пальця; 

ДОЛОНЯ – внутрішній бік кисті руки; 

П’ЯДЬ – відстань між великим і вказівним пальцями; п’ядь велика – 

відстань між великим пальцем і мізинцем; п’ядь мала – відстань між великим 

і вказівним пальцями; п’ядь середня – віддаль від великого до середнього 

пальця. Застосовували ще п’ядь з “кувирком” – це коли до великої п’яді 

додається відстань від мізинця до великого пальця, підвернутого під руку. 

На Русі були поширені ще такі міри довжини: 

- вся рука (= аршин); 

- сажень – відстань між кінцями витягнутих у сторони рук. 

- пучка – одна з мір, яка використовувалася тільки на кухні. Це три 

пальці – великий, вказівний і середній, складені до купи. 

Для визначення відстаней користувалися кроком. Користуються ним і 

тепер, коли не потрібна велика точність, а відстані не такі вже й значні. Для 

вимірювання довжини або віддалі до іншого пункту з’явився подвійний крок, 

або жердина. 

Великі віддалі вимірювалися переходами – шлях, що проходила 

людина за певний проміжок часу – доба, місяць, від сходу до заходу сонця.. 

використовувалась міра, що визначалась дистанцією, на якій чути було голос 

людини чи рев тварини. Міра – поки чути ревіння вола – виникла за часів 

чумацьких переходів. 

З розвитком обміну продуктів виникла потреба в їх вимірюванні за 

допомогою об’єму. Сипкі тіла та рідину міряли, наповнюючи ними посудини 

певної місткості. Так з’явилися одиниці вимірювання сипучих тіл і рідин. 

Сипкі речовини, зокрема зерно, вимірювали пудами (16 кг.), а в 

повсякденному вжитку “міркою” – посудина на пуд або півпуда ваги, іноді 

лантухами (5 пудів). На Правобережжі зерно міряли так званим корцем (8 

пудів). 
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Вимолочений хліб міряли ще  

гелетками – 25 кг., 

демерлія – 16 кг (1 пуд), 

гарчик – 1,5 кг, 

дека – 100 г. 

Вагу м’ясних та рибних продуктів рахували на фунти (400 г), рідину 

– на око. 

Урожай  рахували копами (60 снопів) та возами, або фурами. 

Рідину – воду, молоко, горілку – міряли квартами (1 кварта = 2 

пляшки), гранцями (4 кварти), відрами, фелею (2,5 л). 

Назви мір площі щодо походження і давності можна поділити на  

3 групи: 

1) народні (неофіційні) назви – день орання, день сінокосу; 

2) державні дометричні – гольд; 

3) державні метричні – гектар. 

Перші два типи назв вживалися до оброблюваної землі, третій – 

найчастіше, до сінокосів. День орання – морг – 0,58 га. 

Отже, народні математичні знання виникли і розвивались у тісному 

взаємозв’язку з основними видами господарської діяльності українців, 

зокрема землеробства, та використовували підручні засоби для пояснення 

основних одиниць вимірів, що дозволяло легше їх засвоїти і дійти до наших 

днів. 

*** 

Задачі на кмітливість 

1. Як можна одним мішком пшениці, змоловши її, наповнити два 

мішки, розміри яких такі ж, як і мішка, в якому знаходиться пшениця?  

(Помістити один мішок в інший)  

2. Два батьки і два сини з’їли за сніданком троє яєць, причому 

кожному з них дісталося по цілому яйцю. Як це могло статися?  

 (Це було троє осіб: дід, батько і син)  
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3. Скільки кінців у чотирьох палок? У п’яти палок? А у п’яти з 

половиною? (8, 10, 12)  

4. На поляні поблизу болота паслися протягом однієї години двою 

однакових коней з однаковим апетитом. Відрізнялися вони один від одного 

лише тим, що у одного коня хвіст був вдвічі коротший, ніж у другого? Який 

з коней зів більше трави, якщо вони розпочали і закінчили пастися 

одночасно?  

(Кінь з довшим хвостом з’їв більше, так як він мав змогу відганяти мух 

і оводів, котрі заважали коням пастися)  

5. Один чоловік купив три кози і заплатив 300 гривень. Запитується: 

по чому пішла кожна коза?  

(По землі)  

6. Мельник зайшов у млин. В кожному з чотирьох кутків він побачив по 

три мішки, на кожному мішку сиділо по три кішки, а кожна кішка мала при 

собі трьох кошенят. Запитується, чи багато ніг було у млині?  

(Жодної, у кішок лапи)  
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Оскільки медицина як наука виникла досить пізно (у ХVІІІ ст..), а люди 

хворіли завжди, то, звичайно, кожен народ, в тому числі й український 

виробив власні знання про ті чи інші хвороби і способи їх лікування. В 

основі цих знань лежать спостереження і напрацьовані багатьма поколіннями 

практичні навички цілительства. Так ще в незбагненно далекі від нас часи, 

люди помітили, що тварини, яких аж ніяк не назвеш травоїдними, час від 

часу користуються послугами “зеленої аптеки”. Відомо, що собаки і кішки в 

разі захворювання їдять траву – переважно листя злаків, цілющі властивості 

яких до цих пір ще не вивчені.  

З накопиченням досвіду  утворилась певна група людей, для яких 

лікування стало основним фахом – волхви, відуни. У практиці яких широко 

використовувались лікарські рослини, мінерали, тваринні організми. Так, 

простуду ефективно лікували відваром з кори білої верби і таволги, а гнійні 

виразки – “банною пліснявою”, хоч пеніцилін учений Флемінг відкрив 

набагато пізніше. Ще в ХІІ ст.. онука Мономаха Євпраксія написала 

науковий медичний трактат “Мазі”, який мав двадцять дев’ять розділів і 

частин. 

Звичайно, як і інші народи, слов’янські племена зналися на цілющих 

рослинах і широко ї використовували у лікувальній практиці. З давніх-давен 

для різноманітних домашніх потреб широко використовувалось зілля. Знали, 

коли яке збирати, щоб воно мало найбільшу силу, як його сушити, і які настої 

чи мазі виготовляти. 

Існувало повір’я, що найбільші цілющі властивості мають трави, 

зірвані в день святого Симона Зілота (23 травня) – “Симонове зело”, якому 

святий Зілот дає найбільшу оздоровчу силу, оскільки є покровителем рослин, 

та на свято Івана Купала (в ніч з 6 на 7 липня). За народним повір’ям, саме в 

купальську ніч розцвітає папороть, диво-квітка, яка приносить щастя, в цей 

час можна знайти і розрив-траву (або ключ-траву), яка вказує на заховані в 

землі скарби і відкриває всі замки. Найбільшу лікувальну силу мають зібрані 
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цієї ночі звіробій, материнка, ромашка, якими лікували членів родини від 

застуди, головного болю, від болю в ногах і безсоння. 

Жінки та дівчата йшли рвати зілля до схід сонця й обов’язково 

натщесерце. Перш ніж зірвати першу квітку чи стебелину, кидають у траву 

копійку (символічний відкуп), зілля хрестять і проговорюють замовляння на 

успішне майбутнє лікування: “Мати Божа ходила, зілля родила, поливала, 

нам на поміч давала”. До самого ж зілля звертаються як до живої істоти: 

“Зілля моє, зілля! Я тебе буду рвати, я тебе буду полоскати, цар-зіллям 

називати, а ти будеш мені помагати людей лікувати”. 

Час збирання цілющих трав залежно від того, яка хвороба, теж був 

різним. Для зміцнення сил організму, для росту, збільшення ваги (раніше 

проблеми надмірної ваги в українців не існувало) трави збирають на молодий 

місяць, який наростатиме, “щоб зростало, як місяць”. На повний місяць, що 

йтиме на спад, збирали трави, щоб вивести бородавки, вилікувати виразкові 

хвороби шкіри тощо, тобто щоб позбутися хвороби. 

Особливою популярністю в народі у середні віки користувалось 

татарське зілля (аїр тростинний), яке, за однією із версій, було завезене в 

Україну татарами. Татари вважали, що аїр очищає водойми, і брали його з 

собою, коли йшли в походи на Україну, там кидали в річки та озера, таким 

чином знезаражуючи воду, а потім спокійно пили її і напували коней. 

Пізніше медики з’ясували, що корені татарського зілля (аїру) виділяють 

фітонциди – речовини, які вбивають мікроби. Густий аромат татар-зілля, 

його знезаражувальні властивості зробили цю рослину популярною в народі. 

Селяни на свята посипали ним долівки, пучечки сушеної трави підсипали на 

сволок, клали за образами. 

Серед рослин, які широко побутували в народній медицині слід 

назвати: горицвіт – використовували при хворобах серця, звіробій як 

протибактеріальний засіб, капустяне листя – жарознижуюче та ін. З 

незапам’ятних часів селяни знали про цілющі властивості чистотілу. В 

народній медицині свіжим соком чистотілу виводили бородавки, настойкою 
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на горілці лікували виразки, невеликі рани, в його відварі купали дітей 

хворих на золотуху. 

Кріп – городня рослина, яку у давні часи використовували не лише як 

приправу до страв, а й застосовували при лікуванні очних хвороб, зокрема 

катаракти, кон’юнктивіту, вважали, що він розчиняє камені у сечовому 

міхуру. 

Березовий сік у народній медицині застосовували при захворюваннях 

нирок і сечового міхура, а відвар з березових бруньок пили при простудних 

захворюваннях. 

Відвари кори бузини чорної, яка колись, і зараз широко поширена в 

Україні, застосовують при внутрішньо маткових кровотечах і як сильний 

сечогінний засіб, а листя і молоді пагони – як послаблювальний засіб при 

запорах. З лікувальною метою використовували і кавуни (прекрасний 

сечогінний засіб), квіти бузини (потогінний засіб), відвар алтей (при 

простудах) тощо. 

У народній лікувальній практиці широко використовувалися жири 

тваринного походження: козячий, свинячий, борсуковий та їжаковий. 

Прекрасними ліками від простуди було тепле коров’яче та козине молоко з 

медом. Іноді як лікувальні засоби використовувались гас, віск, нафта, сіль, 

пісок, мідь тощо. Так, наприклад, при запаленні слизової оболонки очей і 

повік промивають очі або роблять примочки водою, що осіла на шибках, 

водою із граду, молоком жінки, яка вперше народила хлопчика, дитячою 

сечею, червоним церковним вином тощо. 

Крім названих засобів лікування, у народі широко практику 

прогрівання, холодні обгортання, масажі. Зналися наші предки і на 

акушерстві: лікували найрізноманітніші жіночі захворювання, приймали 

пологи, виходжували новонароджених і породіль. У великій пошані були 

народні костоправи вони могли скласти зламану кінцівку, вправити вивих чи 

направити хребет. 
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Найпоширенішим магічним впливом користувалась словесна магія. 

Замовляннями (“примівками”) лікували епілепсію, ревматизм, шлункові 

захворювання, нариви (“рожу”), знімали вроки тощо. Словесна магія 

застосовувалась, як правило, паралельно з іншими видами очисної магії, 

зокрема з уживанням води (умивання, купання, кроплення свяченою водою), 

вогню (підкурювання), різних механічних дій з метою “залякати хворобу” 

тощо. 

Досить різноманітними були знання в галузі народної ветеринарії. 

Українці класифікували захворювання тварин та птахів, дали назви 

хворобам, винайшли ефективно діючі ліки. Зокрема, універсальними ліками 

в народній ветеринарії були дьоготь і квас. При захворюванні худоби на 

сибірку (сибірську язву) їй вливали в горло до трьох пляшок сирівцю, в якому 

розводили селітру та нашатирний спирт. При лікуванні від чумки до сирівцю 

додавали зерна льону та конопель, а також іржаве залізо і варили. Потім у 

цю суміш вкидали дьоготь, часник та мідний купорос. Ящур лікували 

натираючи худобі язик мідним купоросом. Ранки засипали товченим листям 

сухого ренника. Розповсюджені також були масажі (наприклад, при 

об’їданні), ганяння худоби . Відомо було й кровопускання, що досягало 

різанням вушних вен. 

При хворобах птиці їй давали їсти вугілля, крейду. Під час 

висиджування потомства самок тримали на дуже раціональній дієті. 

Загалом можна говорити. Що, мабуть, не було жодної хвороби у 

тварин, якій селянин не міг би запобігти. 

Отже, народна медицина українців – це складний комплекс, у якому 

поєднувались позитивні емпіричні знання із засобами лікувальної магії. 
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Головними чинниками народної моралі споконвічно були ідеали добра, 

милосердя, людяності, такі категорії, як честь, гідність, працелюбність. 

Передусім шанувалося почуття любові до батьків. Ця етична вимога, 

що відповідала Божій заповіді “Шануй вітця твого і матір твою”, 

втілювалась у народних прислів’ях та приказках: 

- Хто мамку зневажає, того Бог  карає; 

- За маму і тата – тяжка розплата; 

- За мамині сльози – Бог долю заморози. 

До батьків, як правило, зверталися на “ВИ”: до матері – “пані-матко”, 

“мамо”, “нене”; до батька – “тату”, “неню”, “дядю”, “пане-батьку”, “батьку”. 

Суворо засуджувалась народною мораллю внутрішньосімейна 

ворожнеча; родинне життя мало ґрунтуватися на засадах щирої 

співдружності, краси взаємовідносин, людяності, поваги до свого родоводу. 

Важливого етико-естетичного значення набував і характер стосунків з 

односельцями. 

- Нехай не шукає ніхто свого власного, але кожен – для ближнього 

– ця християнська заповідь була надзвичайно шанованою в народі, щоденно 

виявлялась у милосерді, доброті. Повсякчасної готовності прийти на 

допомогу ближньому. Це зумовлювало високу культуру сусідства, що 

ґрунтувалась на практичній взаємодії, моральній підтримці, людяності, 

делікатності. 

Головним моральним обов’язком була, передусім, поміч тій людині, 

яку спіткало нещастя. Хворим носили їжу, допомагали по господарству, 

погорільцям надавали притулок, годували їх, дарували одяг, відбудовували 

хату. Приходили на допомогу й тоді, коли чоловік “підупав”. Така поміч 

надавалася на третій день Різдва, Великодня чи в неділю. З цього приводу 

сусіди казали: 

- Пан Біг ласкавий і ми нашу вину дарує, бо ми тото робимо за 

любов. 
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Надзвичайною зворушливістю в людських стосунках відзначалась 

турбота про вдову. Не залишали без допомоги й вдівця – до нього приходили 

доглянути за дітьми, зварити їм їсти. Особливо піклувалися про сиріт, носили 

гостинці, призначали “завітів” (опікунів); велика моральна відповідальність 

за їх виховання лягала на хресних батьків. 

Важлива роль з огляду етико-естетичних засад належала й делікатності, 

духовній та мовній красі спілкування. Національні риси мовленнєвої 

поведінки українців віддавна привертали увагу своєю культурою, добротою, 

відвертістю, простотою, щирістю. 

Велике значення надавалось привітанню. В селі існував звичай 

вітатися з усіма, незалежно від того, знайомий чи ні. Молодший мав вітатися 

першим – інакше будь-хто зі старших зупиняв його і присоромлював. 

Українські народні привітання надзвичайно різноманітні й полі 

функціональні. Їх добирали незалежно від пори дня, ступеня близькості 

співрозмовників та від того, чим займається на даний момент людина, з якою 

вітаються. Найпоширенішими давніми загальноукраїнськими вітальними 

висловами були “Добрий день”, “Дай, Боже, добрий день”, “Дай, Боже, 

здоров’я”. У відповідь належало сказати “Доброго здоров’я”, “Дай, Боже, 

здоров’я”, “Дай, Боже”, “Дай, Боже, дяковать за слово добре, дай Боже, 

вам щастя!”. Вітальну функцію, особливо в західноукраїнських областях, 

виконували сакральні вислови: “Слава Ісусу Христу” – “Навіки слава 

(Богові)”. 

При зустрічі тактовна людина не ставила прямих запитань, а 

запитувала: “Чи далеко зібралися?”, “Чи далеченько ходили, чи 

натомилися?”. У разі сумніву у доречності сказаного перепрошували: 

“Перепрошую за слово”, “Пробачте за слово”, “Шановавши сонечко святоє 

(місяць світлий), день білий, образі святі, Вас яко гречних слухи ваші, честь 

вашу – не до Вас мовлячи”. 

Про того, хто вмів таким чином перепросити, казали: “Дуже 

делікатний чоловік”; “Він все вміє пошанувати”. 
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Виявом абсолютної відсутності внутрішньої культури вважається не 

подарувати людині, яка виявила бажання помиритися. 

Найпоширенішими були дві основні форми звертання: добродію і пане 

(пані). Хлопці один одного кликали: побратим, брате; дівчата – любко, 

дівонько, сестро; жінки (у Карпатах) – ґаздинько. 

Розмовляючи з людиною, не годилось перебивати, належало спокійно 

вислухати до кінця й відповісти з певністю й невимушеною чемністю. 

Казали, що добра людина лагідно відповідає і дивиться в очі. 

Якщо хтось приходив до оселі під час обіду, то зичив господарям: 

“Споживайте здорові”. Його відповідно припрошували: “Просимо до 

обіду”, “Дай, Боже, здоров’я, просимо і Вас”, на що прибулий чемно мовив: 

“З паном Богом заживайте”. 

Пригощаючи когось, обов’язково належало застелити стіл 

скатертиною. Не годилося за столом сваритися, голосно розмовляти тощо. 

Великим гріхом вважалося сісти на стіл чи покласти якійсь сторонній 

предмет. По столу не можна було гримати кулаком, стукотіти ложкою, 

встромляти в нього ніж. Загалом у хаті належалось поводити спокійно, 

культурно, з гідністю – не можна було заходити до помешкання зі запаленою 

люлькою та не знявши шапку, заборонялось свистіти, гримати дверима. Ці 

правила поведінки значною мірою зумовлювались народним світоглядом. 

Великим безчестям вважалась національна зрада та зречення рідної 

мови. 

Необхідною умовою збереження честі вважалась у народній моралі 

пошанування правдивості. Батьки вчили своїх дітей змалечку: “Ніколи 

неправди не говорить, бо кого імуть на неправді, тому вже хотя би й 

божився, не вірять”. 

Великим безчестям було злодійство. Якщо хтось піймався на цьому, то 

мусив зі своїм “здобутком” ходити по селу і просити вибачення. Злодіїв 

бджіл водили по селу з вуликом на голові, конокрадів – зі закладеною 

вуздечкою, крадіїв маржини обмазували болотом. 
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Натомість дуже високо цінувалася честь трудової людини. 

Великим безчестям вважалося пияцтво. 

Для української народної моралі характерним було специфічне 

розуміння поняття “честь” відповідно до віку, статі, соціального статусу 

тощо. Якщо для дівчини честь співвідносилася з незайманістю, цнотливістю, 

то для парубка – з відагою, спритністю, сміливістю. У свою чергу честь 

одруженого чоловіка зіставлялась з його відповідальністю за добробут 

родини, виховання дітей, пошанування дружини. Честь заміжньої жінки 

полягала у збереженні подружньої вірності, шанобливому ставленні до 

чоловіка, народженні та вихованні дітей. 

Основні принципи, категорії народної моралі були невіддільними не 

лише від їх етичної, але й естетичної вартості, що виявлялось в органічній 

єдності моральності й краси власних вчинків, у стосунках з людьми, 

ставленні до природи. 

Глибинні етико-естетичні засади українських культурних традицій 

завжди втримували український народ на щаблі високої духовності й 

надавали йому снаги в найважчих випробуваннях фізичного, духовного й 

морального ґатунку. Морально-етичні норми пов’язувались з естетичними 

уподобаннями, бо мораль була невіддільною від краси душевної й краси в 

побуті. 

*** 

Прислів’я про добро та ввічливість 

Хочеш собі добра, не роби нікому зла. 

Хто добре робить, тому зло не шкодить. 

Хто не робить добре людям, той і сам себе не любить. 

Чоловік не сонце, всіх не обігріє. 

Прислів’я про добро та милосердя 

Де є добрі люде, там біди не буде. 

 Доброго тримайся, поганого цурайся. 

 Добро довго пам’ятається, а зло ще довше. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ: 

 

1. Яким чином господарська діяльність українців впливала на формування 

народного календаря? 

2. Як інтерпретували наші предки появу комет та метеоритів на небосхилі? 

3. Назвіть українські назви сузір’їв. 

4. Які прикмети короткострокового прогнозу погоди ви знаєте? 

5. Яку одиницю довжини використовували українські жінки під час купівлі 

тканин? 

6. Якими одиницями вимірювали площу поля українські господарі? 

7. Які народні рецепти лікування простудних захворювань взимку ви знаєте? 

8. Які загальноукраїнські вітальні вислови використовували українці? 

9. Які Ви знаєте приказки та прислів’я про материнську любов? 

10.Чому українців інші народи називають гостинними і привітними? 

11. Представити результати виконання творчих завдань. 
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ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ  

 

Структура реферату та орієнтовний обсяг 

Реферат містить: 

1. Титульний аркуш 

2. Зміст 

3. Вступ (1 стор.) 

4. Основна частина (8–9 стор. ) 

5. Висновки (1–2 стор.) 

6. Список використаної літератури (1 стор.) 

Загальний обсяг реферату 11–14 сторінок друкованих сторінок 

 

Титульний аркуш 

Титульний аркуш містить: 

- найменування навчального закладу; 

- тема реферату;  

- прізвище та ім’я автора; шифр академічної групи; 

- прізвище, ім’я, по-батькові викладача, його посаду 

- місто і рік (див. Додаток А) 

Зміст подають на другому аркуші реферату. Він містить найменування 

та номери початкових сторінок усіх структурних частин реферату (див 

Додаток Б) 
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Правила оформлення реферату 

Реферат друкують за допомогою комп’ютера з одного боку аркуша 

білого паперу формату А 4 з використанням шрифтів Times New Roman 

текстового редактору Word. Кегль 14 через інтервал 1,5 

Текст реферату необхідно друкувати з полями таких розмірів: 

праве – 15 мм, 

ліве – 25 мм, 

верхнє, нижнє – 15 мм.  

Абзацний відступ – 1,25 мм. 

Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору 

середньої жирності. Щільність тексту повинна бути однаковою. 

Текст поділяють на пункти (за необхідності – підпункти). 

Заголовки пунктів друкуються великими літерами з абзацного відступу 

жирним шрифтом. Заголовки підпунктів друкуються маленькими літерами з 

абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту 

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3–

4 інтервали. 

Кожний пункт реферату треба починати з нової сторінки. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ТВОРЧОГО ЗАВДАННЯ 

(ОПИТУВАННЯ) 

При роботі за запитальниками велике значення має вибір інформатора. 

Треба шукати людину старшого віку, яка народилася у даній місцевості, має 

добру пам’ять, спостережлива (таких, як правило, рекомендують односельці). 

Дуже важливо також, щоб інформатор зберігав місцеву говірку. Обов’язково 

слід заповнити анкету інформатора. Розпитуючи, краще дотримуватися 

неофіційного тону, поводитися тактовно. Щоб з’ясувати детальніше всі 

питання, пов'язані з галуззю народної культури, потрібно записати кількох 

інформаторів у селі, а при дослідженні цього явища на більшій території – то 

і в межах району, області, цілого регіону. Усну інформацію найдоцільніше 

записувати на магнітофонну плівку. Особливо це стосується фольклору. 

Записуючи фольклор, можна вдаватися, зокрема, до асоціативного методу – 

коли яскраве слово викликає у інформаторів згадку про пісню чи казку. 

Варто записувати варіанти слів і мелодій одних і тих же пісень, адже велика 

кількість варіантів свідчить про популярність і актуальність пісні. Записуючи 

слова від руки а чи розшифровуючи їх з касети, не можна скорочувати 

рядків, відкидати вигуки тощо, інакше текст не відповідатиме мелодії. Якщо 

у пісні мало слів або вони забулися, варто запитати у сусідньому селі чи на 

іншому кутку – може, хтось пам’ятає. Коли немає можливості записати 

фольклорний твір на магнітофон, можна записати від руки; казку чи усну 

розповідь слід записувати, зберігаючи говірку, стилістичні особливості мови 

та вимову оповідача. Переривати розповідь чи пісню небажано – адже при 

цьому порушується цілісність твору. Якщо це пісня – треба записати слова і, 

бодай схематично, мелодію, щоб потім повернутися до неї або 

порекомендувати комусь це зробити. Предмети народного побуту, будівлі, 

інтер’єрy краще фотографувати або замальовувати. Велику цінність 

становлять давні фото, на яких представлений місцевий етнографічний одяг 
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та антропологічні типи. Якщо є можливість записати у живому відтворенні 

цілий обряд, то ідеальним варіантом, звичайно, була б кіно- або відеозйомка. 

В іншому випадку слід описати кожну дію обряду, послідовність дій та їх 

пісенний супровід, якщо він є.  

Дуже цінними також є записи народних термінів і назв (згодом можна 

укладати галузеві словники), записи відомостей про техніку та технологію 

виготовлення виробів народними майстрами (наприклад, виробів бондаря, 

стельмаха, гончаря, коваля; ткання різного гатунку полотна і т. ін.). Слід 

зауважити, що записувачі, які постійно проживають у селі, мають великі 

переваги – адже вони знайомі з життям села, їм легше зорієнтуватися у 

виборі інформаторів, внаслідок чого вони мають кращі умови для 

ґрунтовного дослідження будь-якої галузі народної культури, яка існувала чи 

існує в даному селі. 

 

Анкета інформатора 

  

1. Прізвище  

2. Ім’я  

3. По батькові  

4. Рік народження   

5. Місце народження   

6. З якого часу проживає в цій місцевості   

7. Освіта   

8. Фах   
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ОПИТУВАЛЬНИК 

Народна агротехніка 

  

1. Чи відомі Вам давні системи землеробства (двопільна, трипільна)?  

2. Народний сільськогосподарський календар. Які крайні строки 

посіву?  

3. В який день починають посіви і чому?  

4. Які крайні строки збирання хлібів? Яких правил дотримуються при 

збиранні (чи збирають хліб з росою, щоб не осипався)?  

5. Чи є якісь обряди, пов’язані з приготуванням до посіву, сіянням і 

боронуванням?  

6. Яких відомих Вам народних прикмет відносно врожаю і погоди 

дотримуються при посіві, а також протягом цілого року?  

7. Чи нема особливого дня, з якого починаються жнива? Якими 

обрядами, прикметами, повір’ями супроводжуються жнива, зв’язування 

першого і останнього снопа? Описати жниварські звичаї, записати відомі Вам 

пісні.  

8. Описати, як закінчуються жнива у Вашому селі. Свято обжинків.  
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