
ЗВИЧАЇ ТА ТРАДИЦІЇ МОГО НАРОДУ 

Година національного виховання  ТРАДИЦІЇ МОГО  НАРОДУ: доля, майбутнє а переддень свята Андрія Первозванного", 

куратор Юлія МЕЛЬНИК ,  ДХ13 група.   Захід проводився з метою сформувати у студентів повагу та інтерес 

до національних звичаїв і традицій українського народу, його культури та національної спадщини. 

  13 грудня в Україні відзначають День святого Андрія. Це свято має два значення: релігійне і народне. 

За першим в цей день прославляють апостола Андрія, який проповідував християнство у Скіфії і дійшов аж до Києва. На Андрія відмовляються від будь-якої 

роботи. Вважається, що працювати сьогодні – великий гріх. 

За народним календарем, цього дня прийнято веселитися, адже саме сьогодні відзначають день Калити. Це свято – одне з 

найвеселіших у зимовому циклі. Дівчата та хлопці збиралися разом, готували смаколики та влаштовували забави. 

За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12-го грудня. Жартували, розповідали цікаві 

історії та грали в різні ігри, а в ніч з 12-го на 13-е грудня ворожили. 

Колись вечорниці були дуже поширені. На них молодь ближче знайомилася і пару собі вибирала. Було так заведено, що кожне 

село і навіть вулиця мала „свою” хату для вечорниць. Цікаво й те, що на ті самі вечорниці рідним братам і сестрам не 

дозволялось ходити – була повага до старших: молодші слухалися своїх старших братів чи сестер. Як тільки звечоріло, дівчата 

до господині, де мали відбутися вечорниці, приносили хто що мав: сир, масло, яйця, борошно, фрукти. Хлопці приносили 

наливку і цукерки. Господиня ще вдень варила компот із сушених фруктів і картоплю на вареники. Дівчата приходили заздалегідь, щоб 

допомогти господині приготувати святкову вечерю. 

Після заходу сонця приходили парубки, розсідалися по світлиці і тоді розпочиналося дійство. Починалося все із 

цікавих історій, які переказували хлопці, поки деякі дівчата з господинею накривали святковий стіл. 

Найдивовижніші оповідки розповідали старші парубки, вставляючи поміж тим всілякі жарти, щоб наймолодші 

дівчата не заспали, адже треба було дочекатися 12-ої години ночі, щоб наворожити собі свою доленьку. 

Молодь обов’язково грала у веселу гру під назвою Калита. Дівчата заздалегідь випікали смачний корж з діркою 

посереднині, через яку протягувалася стрічка. Калиту підвішували до стелі, щоб парубок, який братиме участь у 

грі, міг дістати випічку лише зубами. Головне завдання молодика – вкусити калиту. 

На онлайн лекції для студентів 14.12.2022 «Традиційне вбрання українців: від народження та до 

старості», керуючись концепцією національно -патріотичного виховання ,  скориставшись 

дослідженнями українського етнографа Ігоря Турейського  говорили про таке таке: 

• Як змінювався одяг людини протягом життя• Які  уявлення та норми про зовнішній вигляд людини існували в 

традиційному українському суспільстві  

• Особливості дитячого вбрання українців 

• Чому чоловіче народне вбрання відсунуто на другий план 

• Роль та функції одягу в народній обрядовості. Весільне вбрання.  

• Український традиційний стрій феномен матеріальної та духовної культури. Студенти з  радістю ділилися домашніми фото українського вбрання , яке набуло 

неабиякої популярності серед молоді.  

Фото сучасного українського одягу для перегляду надали: Сторожук А., Гайденко В., Романець Т. 

Думаєте, українське традиційне вбрання – це лише вишиті сорочки? Насправді, існує величезна кількість різноманітного автентичного одягу. Він різниться не лише в 

залежності від регіону та функцій, але й від віку та соціального статусу людини, що його носила. 


