
Любі друзі! Багато народів захоплюються героїзмом і мужністю українського 

народу. Після перемоги багато людей з різних країн хотітимуть краще пізнати Україну. 

Тож, ми вже зараз повинні працювати для відбудови, щоб і надалі прославляти нашу 

неймовірну Батьківщину. 

Знання - це наша сила! 

      Коли лунає сирена-направляйтесь в укриття! Бережіть себе! 

 

Урок № 20 

Дата: 02.06.2022 

Тема:  Українські національні мотиви в зачісках 

Мета: Охарактеризувати українські національні мотиви в зачісках; розвивати аналітичне мислення, 

професійні навички, пам'ять; виховувати повагу до професії. 

Хід уроку: 

         У сучасних зачісках національні мотиви використовують дуже рідко (на відміну від 

одягу, де етнічні стилі дуже популярні). Лише останнім часом в Україні набувають 

популярності стильні дівочі коси, козацькі чуби тощо. Джерелом для нових ідей можуть 

бути не лише національні зачіски, а й неповторні прикраси, головні убори. Усе це в 

поєднанні дає можливість створити новий образ української моди. 

         Згідно з традиційними народними уявленнями, ідеальною жіночою зачіскою була 

«голівка гладка» — акуратно зачесана голова з волоссям, заплетеним в одну чи дві коси 

(мал. 9). У волосся вплітали кольорові стрічки (бинди, уплітки), на свята дівчата одягали 

квіткові віночки, пов’язували голову широкою стрічкою. У Карпатах прикрашали волосся 

пір’ям. Статус заміжньої жінки зобов’язував її тримати волосся покритим. 

      Традиційні чоловічі зачіски не відрізнялися різноманітністю: козаки голили голову, 

залишаючи чуб, або оселедець, а селяни найчастіше стриглися «у кружок», або «під 

макітру». 

      Використовуючи національні зразки в сучасних рішеннях, можна відтворити українську 

культурну спадщину, додати новим зачіскам унікальності (мал. 1). На основі фольклорної 

моди можна створити неповторні силуети весільних, святкових, фантазійних, вечірніх і 

повсякденних зачісок. 

 
Мал. 1. Сучасні зачіски з використанням традиційних українських мотивів 

 

Питання для самоперевірки: 

1.  Які українські національні зачіски вам відомі?  

Домашнє завдання: дати відповіді на питання для самоперевірки, законспектувати 

матеріал з теми;  

Рекомендована література: «Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу 

закладів загальної середньої освіти Туташинський, В. І.; Кірютченкова, І. В. (2018). 

«Технології (рівень стандарту)» підручник для 10 (11) класу закладів загальної середньої 

освіти Біленко, О. В; Пелагейченко, М. Л. (2018) 



 

Шановні учні! Нагадую, що на виконані вами завдання чекає моя електронна пошта: 

kvasha.n.v@gmail.com  або Вайбер чи Телеграм за номером: 093-74-98-200, 

але не пізніше 20:00 
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