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Вашим дітям набридло гратися 
Барбі та роботами? Зробіть для 
них нову забавку — ляльку на 
ложці. На кухні вам перебиває 
творчо-кулінарний настрій ряд 
одноманітних банок для зберігання 
круп? Пошийте кілька колоритних 
круп’яничок. Боїтеся, що китай-
ська новорічна гірлянда може 
стати причиною пожежі? Замініть 
бездушний пластик на запашні 
прикраси з тіста. У холодну пору 
не зігріває навіть чашка гарячого 
чаю? Може, кружка також замерзла 
— зв’яжіть для неї теплу одежину. 
Це ще далеко не всі ідеї, які втілює 
сама, а також навчає охочих май-
стриня з Луцька Наталя СЛЮСАРЕВ-
СЬКА. Вона каже, що в кожній жінці 
живе рукодільниця. І в нашому 
практичному світі дуже важливо 
знайти хобі, яке не лише відволіка-
тиме від буднів, сумних думок, а й 
буде корисним у господарстві.

— Ще в школі захопилася ро-
бити щось руками: шили м’які 
іграшки, влаштовували шкільні ви-
ставки, та й домашнім на подарун-
ки виготовляли, — пригадує пані 
Наталя. — Згодом призабулося, в 
університеті вивчала точні науки. 
А потім згадала, що це може стати 
хорошим хобі. Тим паче, що зараз є 
дуже багато інформації в Інтернеті, 
в книжках, матеріалів теж виста-

чає. І «хенд-мейд» у ціні, бо знайти 
оригінальний презент складно, все 
однакове, поставлене на потік, а хо-
четься чогось душевного. Починала 
з ляльок, дарувала знайомим, дівча-
та теж захоплювались — і тепер у 
нас є компанія. Якщо є можливість, 
збираємося, влаштовуємо майстер-
класи на природі.

Позаяк на старті творчого хобі 
Наталі Слюсаревської були ляльки, 
то майстриня може і розказати про 
них багато, і показати свій чима-
ленький доробок. 

— У давнину ляльки поділяли-
ся на ігрові, які давали діткам для 
забавки, й обережні, кожна з яких 
мала своє значення. Класична ігрова 
лялька — на ложці. Щоб розрадити 
дитинку та вкласти її спати, мама, 
як завжди, знаходила спосіб: на очах 
у малюка загортала ложку в клапті 
старого одягу — й виходила лялька. 
А вранці «одяг» знімали, і ложка ви-
користовувалася за призначенням. 

З обережними ляльками складніше, 
купувати такі не зовсім правильно. 
Щоб вона оберігала конкретну ро-
дину чи господаря, краще викорис-
тати якісь старі речі з тієї сім’ї. Якщо 
є бажання, будь-хто може зробити її 
сам, це просто. 

Лялька Травниця наповнена дух-
мяними травами. Якщо її пом’яти в 
руках, порухати, то по кімнаті поли-
не трав’яний запах, що відгонить ду-
хів хвороб. Її чіпляли над колискою 
дитини, а також ставили біля ліжка 
недужого.

Лялька Круп’яничка — старо-
винна насипна лялька. Ще в Русі 
побутувала така традиція: цінним 
насінням, а пізніше — найкращою 
крупою з нового врожаю, наповню-
вали невеликий полотняний міше-
чок. Цю імпровізовану ляльку гарно 
наряджали, обов’язково в червону 
хустку та стрічки з символічними 
орнаментами (вода, земля, зерно, 
сонце), і дбайливо зберігали до на-
ступного року в «красному» кутку 
хати. За виглядом цієї ляльки ви-
значали заможність родини: якщо 
мішечок не туго набитий крупою, 
то в цій хаті люди бідують. Якщо ж 
Круп’яничка стоїть огрядна, тов-
стенька — сім’я поживає в достатку. 
Кожна крупа в цій ляльці теж має 
своє значення: гречка — на багат-
ство; рис (найдорожче зерно) — на 
свято; горох — на здоров’я; овес — 
на силу; перловка — на ситість.

Ляльку Веснянку робили дівчата 
й жінки на прихід весни. Традицій-
но вона дуже яскрава, з волоссям 
незвичного кольору. Веснянка є обе-
регом молодості та краси. 

Лялька Десятиручка призна-
чалася для допомоги дівчатам, які 
готували своє придане, або моло-
дицям по господарству — у ткацтві, 
шитті, вишиванні, в’язанні тощо. 
Таку ляльку часто дарували на ве-
сілля, щоб жінка все встигала й у неї 
все вдавалося. 

Лялька Берегиня принесе мир і 
злагоду в оселю, захистить родин-
не вогнище від усього лихого, до-
дасть затишку. Цю ляльку тради-
ційно ставлять навпроти вхідних 

дверей, аби вона зустрічала гостей і 
не пускала злі сили до хати. 

10 листопада відзначають свято 
Параскеви. Цю святу шанували на 
Русі як жіночу заступницю, покро-
вительку рукодільниць. Також вона 
вважається цілителькою душевних 
і тілесних недугів, берегинею сімей-
ного благополуччя та щастя. Їй же 
молилися дівчата на виданні, щоб 
вийти заміж по любові та скоріше. 

Весільна лялька Нерозлучники 
— це не тільки чудовий подарунок 
молодятам, а й cильний сакральний 
оберіг любові й вірності. На перший 
погляд, це чоловіча та жіноча ляль-
ки, які здаються просто парою, що 
взялася за руки. Але, якщо приди-
витися, видно, що рука в них одна й 
зроблена з цільної палички, а отже, 
їх не можна розлучити. 

— Крім ляльок народної тема-
тики, є ще коктейльні капелюшки, 
вітальні листівочки, запрошення 
на весілля, альбоми, подушечки під 
обручки, — продовжує пані Наталя 
(подивитися на цю красу можна на 
інтернет-сторінці майстрині ms-
fi nti.livejournal.com). — Наближа-
ються зимові свята, чудовий настрій 
в домі створять прикраси та гірлян-
ди з солоного тіста, в які додаю бага-
то спецій для пахощів. А з солодких 
різдвяних пряників виходять смачні 
будиночки. Можна робити радісне 
свято з нічого.

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Студенти ЛНТУ за державний 
кошт навчатимуться у Британії

Сучасні призовники безграмотні 
й мають купу болячок

Волинська велосипедистка 
привезла «срібло» з Астани

Українські каратисти з чемпіонату Європи привезли 
дві «бронзи»

Луцький національний техніч-
ний університет і Севастополь-

ський національний технічний 
університет 1 листопада за резуль-
татами тендерів уклали низку угод 
на послуги з навчання студентів і 
педагогічних працівників у про-
відних вищих навчальних закла-
дах за кордоном. Загальна вартість 
угод склала 109,18 тисячі британ-
ських фунтів-стерлінгів, або 1,4 
млн. грн. Про це повідомляє сайт 

«Наші гроші» з посиланням на «Ві-
сник державних закупівель».

Луцький національний тех-
нічний університет за 29,7 тисячі 
фунтів відправить трьох осіб на 
навчання до Гліндворського уні-
верситету (Glyndwr University, 
Уельс, Великобританія).

Джерелом фінансування є дер-
жавний бюджет. Строки надання 
послуг: із жовтня 2011-го по вере-
сень 2012 року.

Медики, які брали участь у ро-
боті військово-лікарських 

комісій українських військкоматів, 
б’ють тривогу. Як повідомив глава 
військово-лікарської комісії Ки-
ївського військкомату Володимир 
Вітковський, через «тихий» алко-
голізм, яким у цей час страждає 
значна частина молоді, у призо-
вників усе частіше діагностуються 
гастрити, виразки, діабет. «Інсуль-
ти молодшають, і навіть є інфарк-
ти в 18 років», — сказав він.

За його даними, глобальна 
комп’ютеризація й малорухомий 
спосіб життя призвели до того, 
що проблеми з зором сьогодні має 
третина юнаків призовного віку, 
від надлишкової ваги страждають 
близько 40% хлопців, а викривлен-
ня хребта до 10 градусів фіксуєть-
ся практично в усіх.

Крім проблем зі здоров’ям, у 
нинішніх призовників практично 
відсутнє логічне мислення, пові-
домив психіатр Володимир Щукін 
із міської клінічної психлікарні 

№1, який бере участь у роботі 
військово-лікарської комісії вже 
протягом 18 років. Одна з ознак 
цього — невміння пояснити зміст 
прислів’їв. «У радянські часи це 
вважалось ознакою можливої де-
більності, і такий призовник від-
разу направлявся на додаткове 
обстеження. Зараз ми цього не ро-
бимо: біда з прислів’ями — майже 
в усіх. Хто тлумачить їх буквально, 
хто — як вийде», — сказав він. При 
цьому психіатр також відзначив, 
що нинішні призовники поголов-
но безграмотні.

У столиці Казахстану завер-
шився перший етап Кубка 

світу з трекових велоперегонів. У 
командному спринті волинянка 
Олена Цьось і луганчанка Любов 

Шуліка показали другий резуль-
тат. Національна збірна України у 
цьому виді програми поступилася 
лише олімпійським чемпіонкам — 
австралійкам, повідомляє НОК.

Майстер спорту України між-
народного класу, студентка інсти-
туту фізичної культури та здоров’я 
Волинського національного уні-
верситету імені Лесі Українки, 
учениця школи вищої спортивної 
майстерності Олена Цьось незаба-
ром візьме участь у кількох міжна-
родних змаганнях. Перед Олімпій-
ськими іграми вона стартуватиме 
ще у трьох етапах Кубка світу. На-
ступний — у грудні, відбудеться в 
Колумбії.

У Луцьку знову змагатимуться у 
бойових мистецтвах. 19 листо-

пада у гімназії №18 пройде чемпіо-
нат Волинської області з кіокушин-
карате серед дітей і дорослих. У 
змаганнях візьмуть участь близько 
ста учасників.

До речі, нещодавно спортсмени 
Української федерації «Кйокусін-
Будо Карате», головою правління 
якої є Дмитро Волинець (4 дан, 
Бранч Чіф України), успішно висту-
пили на сьомому відкритому чемпі-

онаті Європи з кіокушин-карате се-
ред чоловіків і жінок, що проходив 
в Угорщині.

На цьому турнірі треті місця за-
йняли українські каратисти — Ан-
дрій Гаврилюк із Броварів (2 дан) у 
ваговій категорії до 70 кг та Павло 
Бугайов із Донецька (2 дан) у ваговій 
категорії понад 80 кг. Федерація ви-
словлює велику вдячність бізнесме-
ну Степану Івахіву, який проспонсо-
рував поїздку команди за кордон для 
участі в європейському чемпіонаті.

Ляльку-оберіг купувати не можна

В Ужгороді відбудеться свято 
молодого вина
20-21 листопада в Ужгороді відбудеться свято мо-
лодого вина «Божоле». Цьогоріч воно проходитиме 
у старовинних підвалах приміщення під назвою 
«Винний погріб», що розташоване в самому центрі 
міста на вулиці Ракоці. «Божоле» — наймолодший 
із винних фестивалів Закарпаття. Від решти він 
відрізняється тим, що це свято молодого вина, 
виготовленого з винограду урожаю цього року. 
Відвідувачі зможуть покуштувати напої.

Обрано найкращого двійника 
Тараса Шевченка
Завершився всеукраїнський конкурс двійників 
українського поета й прозаїка Тараса Шевченка, який 
стартував 19 жовтня. На конкурс свої фото надіслали 
29 осіб. Переможцем виявився Станіслав Новак із 
Чернігова. Його нагородили кепкою з вишиванкою та 
дерев’яною тарілкою із зображенням кобзаря і кали-
ни. «Станіслав Новак настільки схожий на Шевченка, 
що якби в конкурсі брав участь справжній Тарас 
Григорович, він би йому програв», — пожартували 
автори ідеї конкурсу брати Капранови.

Наталя Слюсаревська (зліва) і результат майстер-класу — ляльки-круп’янички

ЩО ТАКЕ МАГНІТНА БУРЯ? 

Ляльки-травниці з духмяним зіллям

Нерозлучники


