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„наРоДний Костюм:
минУле і сУчасність”
(17-19 листопада 2010 року)
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Порядок денний:

1. Перегляд, аналіз та відбір національного одягу, пред-
ставлених на конкурс. 
2. визначення переможців фестивалю-конкурсу згідно 
номінацій.

слухали:

1. Голову журі З. с. Пасічну, яка відмітила велику цінність 
багатьох костюмів, представлених на конкурс в номінації «З 
бабусиної скрині» та внесла пропозиції щодо більшого ви-
вчення зразків народного одягу та стану збереження рід-
кісних екземплярів. Запропонувала в Положення конкурсу 
внести номінацію «етнографічна лялька», а також організу-
вати окрему виставку етнографічних ляльок з проведенням 
майстер-класу за відповідною темою.

2. Кравченка а. Г., який наголосив на важливості подіб-
ного фестивалю-конкурсу.

3. Гончарову н.с., яка відмітила високу цінність старо-
винних сорочок.

4. Штельмах в.с., яка вказала на недоліки у вишивці со-
рочок, спідниць, недосконалу композицію деяких сучасних 
сорочок. відмітила дотримання традицій народної вишивки 
старовинних сорочок, костюмів.

висновки:

Переможці у номінації “З бабУсиної 
сКРині”:

1 місце – сторож Фросина Григорівна,         
с. Загнітків Кодимського р-ну;

1 місце – Пляченко аліна Григорівна,        
смт Великомихайлівка;

2 місце – Герчик наталія юріївна, м. Тепло-
дар;

2 місце – бершадська марія Федорівна,   
с. Поліно-Осипенкове Великомихайлівського 
р-ну;

3 місце – терзі Дмитро Федорович, дирек-
тор Всеукраїнського центру болгарської куль-
тури.

Переможці у номінації “національ-
ний КолоРит в сУчасномУ оДяЗі”:

1 місце – Герчик наталія юріївна, м. Тепло-
дар;

1 місце – Качур софія михайлівна,                      
с. Поліно-Осипенкове Великомихайлівського 
р-ну;

2 місце – Паніна людмила володимирів-
на, старший викладач кафедри ужиткової 
творчості та методики художнього на-
вчання художньо-графічного факультету 
ПНПУ ім.К.Д.Ушинського;

3 місце – Галанова лілія володимирівна, 
смт Раухівка Березівського р-ну.

Переможці у номінації “сценічний 
Костюм”:

1 місце – терзі Дмитро Федорович, дирек-
тор Всеукраїнського центру болгарської куль-
тури;

2 місце – одеський філіал рецького фон-
ду культури;

3 місце – Драганова агрипина степанів-
на, с. Холмське Арцизького р-ну;

3 місце – Делі олена іванівна, с. Виногра-
дівка Арцизького р-ну.

Протокол
засідання журі по визначенню 
перемож ців ІІІ  об ласного 
ф е с т и в а л ю - к о н к у р с у 
« н а р о д н и й  к о с т ю м : 
м и н у л е  І  с у ч а с н І с т ь »

Голова журі:
                      З. с. Пасічна
члени журі:
                      н.с. Гончарова
                      а. Г. Кравченко
                      в.с. Штельмах
секретар: 
                      а.і. Димова

15.11.2010 р.                                                                         м. одеса

окремо відзначити:
•	 Польову	Світлану	Євгенівну,	викладача 

кафедри соціології, філософії і права Одеської На-
ціональної академії харчових технологій;

•	 Лагунову	 Ганну	 В’ячеславівну,	
викладача-методиста вищої категорії Одесько-
го театрально-художнього училища (спеціаліза-
ція «Художник театрального костюма»). 

1. нагородити дипломами за ак-
тивну участь в ІІІ обласному фестивалі-
конкурсі «наРоДний Костюм: минУле і 
сУчасність» таких майстрів, як:

1. остра валентина миколаївна,  
Березівський  р-н, с. Балайчук;

2. тимчук валентина Федорівна, 
Березівський р-н, с. Червоноармійське;

3. Затинченко тамара Костянти-
нівна, м.  Ізмаїл (член клубу «Искусница»  
МБК ім.  Т.Г.  Шевченка);

4. недялкова олександра іванівна, 
Татарбунарський р-н, с. Дмитрівка;

5. Шлода олена володимирівна,  
смт Любашівка;

6. созанська валентина миколаївна, 
м. Кодима;

7. овчиннікова олена олександрівна, 
м. Одеса;

8. Гуршул марія лазарівна, с. Великози-
менове Великомихайлівського р-ну;

9. яворська оксана ігорівна, смт Вели-
комихайлівка;

10. Златіна марія Петрівна, смт Іванівка;
11. юрдик неля Петрівна, 

с. Червонознам’янка Іванівського р-ну;
12. Данильчак вікторія Костянтинівна, 

с. Шарове Іванівського р-ну;
13. Прогожук лідія онуфріївна, смт Ра-

дісне Іванівського р-ну.
Представники з Одеського філіалу грецько-

го фонду культури:
14. явна христина іванівна; 
15. Гоцуленко христина сергіївна;   
16. маланюк Ганна миколаївна. 

Фрагменти обласної виставки-конкурсу 
“Народний костюм: минуле і сучасність”
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Номінація
“з бабУсинОї скрині”

автентичний український кос-
тюм та чоловічі сорочки з колек-
ції сторож Фросини Григорівни, 
(с. Загнітків Кодимського р-ну)

обрядовий жіночий костюм з колекції 
Герчик наталії юріївни, (м. Теплодар)

Українська весільна сорочка (авт. Пляченко Аліна 
Григорівна, смт Великомихайлівка)
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святкова українська камізелька хіх ст. з ко-
лекції бершадської марії Федорівни,   (с. Поліно-
Осипенкове Великомихайлівського р-ну)

болгарський старовинний жіночий кос-
тюм з колекції терзі Дмитра Федоровича, 
(директора Всеукраїнського центру болгар-
ської культури, м. Одеса)

болгарські старовинні фартухи з фондів всеукраїнського 
центру болгарської культури, м. одеса 
(директор Терзі Дмитро Федорович) 
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Номінація
“націОнальний кОлОрит
 в сУчаснОмУ Одязі”
святковий жіночий кос-

тюм з колеції Герчик наталії 
юріївни, (м. Теплодар)

Українська весільна 
камізелька (авт. Качур Со-
фія Михайлівна, с. Поліно-
Осипенкове Великомихайлів-
ського р-ну)

Дипломні роботи студентів 
художньо-графічного факульте-
ту ПнПУ ім.К.Д.Ушинського (кер. 
Паніна Людмила Володимирів-
на, старший викладач кафедри 
ужиткової творчості та ме-
тодики художнього навчання)
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обрядовий чоловічий костюм з колкції  Га-
ланової лілії володимирівни, (смт Раухівка 
Березівського р-ну)

Номінація 

“сценічний кОстюм”

сценічні кос-
тюми з фондів 
одеського філіалу 
грецького фонду 
культури (директор 
Софроніс ПАРАДІСО-
ПУЛОС)
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болгарські сценіч-
ні костюми (авт. Делі 
Олена Іванівна, с. Ви-
ноградівка Арцизького 
р-ну)

Показ-дефіле сценічних костюмів 
з фондів всеукраїнського центру 
болгарської культури (директор 
Терзі Дмитро Федорович) 

сценічні костюми з фондів всеукраїнського центру бол-
гарської культури (директор Терзі Дмитро Федорович) 
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Українські, гагаузькі та 
болгарські сценічні костю-
ми (авт.Драганова Агрипина 
Степанівна, с. Холмське Ар-
цизького р-ну)

сценічне народне вбрання
оДесьКоГо театРально-хУДожньоГо Училища 
(викладач-методист вищої категорії ЛАГУНОВА Ганна В’ячеславівна, 
спеціалізація «Художник театрального костюма» 
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виконані викладачем кафедри соціології, філософії і права 
ПОЛьОВОю Світланою Євгенівною та студентами ОДеСьКОї 
НАцІОНАЛьНОї АКАДеМІї ХАРЧОВИХ ТеХНОЛОГІй

ляльки у національних костюмах
З ПРИВАТНИХ КОЛеКцІй МАйСТРІВ ДеКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО МИСТецТВА ОДещИНИ

національне вбрання

Болгарський буденний костюм, ХІХ-ХХ ст.,  з колекції 
Недялкової Олександри Іванівни (с. Дмитрівка Татар-
бунарського р-ну) 
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Повсякденний жіночий костюм, Наддніпрян-
щина ХІХ ст. з колекції Тимчук Валентини 
Федорівни (с. Червоноармійське Березівсько-
го р-ну)

Болгарський жіночий 
костюм, Бессарабія, 
ХІХ-ХХ ст., з колекції 
Затинченко Тама-
ри Костянтинівни 
(м. Ізмаїл)
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Старовинна сукня (1937 р.) з 
колекції Драганової Агрипи-
ни Степанівни, (с. Холмське 
Арцизького р-ну) 

Болгарський 
жіночий костюм 
з колекції Делі 
Олени Іванівни 
(с. Виноградівка 
Арцизького р-ну)
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Українська чоловіча сорочка з 
колекції Златіної Марії Петрівни 
(смт Івванівка)

Святковий дитячий сучасний 
костюм з колекції Острої Вален-

тини Миколаївни (с. Балайчук 
Березівськогой р-ну) 

Українська сучасна святкова сорочка з колек-
ції Яворської Оксани Ігорівни (смт Великоми-
хайлівка) 

Болгарський дівочий костюм з колекції Да-
нильчак Вікторії Костянтинівни (с. Шарове 
Іванівського р-ну)

Святкова українська сорочка, 1936 р., з колек-
ції  Бершадської Марії Федорівни (с. Поліно-
Осипенкове Великомихайлівського р-ну)

Болгарська сорочка з колек-
ції юрдик Нелі Петрівни
(с. Червонознам’янка Іванів-
ського р-ну)
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Повсякденні українські сорочки, 1920-ті рр. з колекції 
Шлоди Олени Володимирівни (смт Любашівка) 

Сучасна подільська святкова блуза з 
колекції Созанської Валентини Мико-
лаївни (м. Кодима) 

Сучасний український сценічний костюм з колекції 
Шлоди Олени Володимирівни (смт Любашівка)
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Звучить пісня «Моя Україна», у виконанні Олени 
Таркановської, Лауреата Міжнародних конкурсів. На 
останньому приспіві виходять учасники, вдягнені в на-
ціональні костюми.

ведучий: Затихла мелодія, скінчилася пісня,а на-
вкруги в просторі і часі пливе, наростає, захоплює 
інша	мелодія,	яка	переливається	різнобарв’ям	кольо-
рів, магією узорів, оригінальністю крою і натураль-
ністю тканин. вона ніби з гомону лісів, полів і морів 
отчої землі,мережана сходом сонця, гаптована сяй-
вом місяця і зірок, переткана калиною, барвінком і 
вишневим цвітом. Кожна її ниточка вимочена в Дунаї, 
в крапельках чистої роси та краплинах людської лю-
бові. вона жива, і дійшла до нас з глибини століть. ця 
магічна мелодія закодована в національному вбранні 
нашого народу.

ведучий: так, ми різні зовні,можливо. але під не-
однаковістю цих сорочок, свиток, кептарів, косачок, 
бессарабських мант, закарпатських гунь, полотнянок, 
цих вишивок та гаптувань живе одна українська душа. 
Чи	на	Волині	народилася	вона,	чи	в	Причорномор’ї,	а	
чи	в	Донбасі...Душа,	яка	по	вінця	наповнена	любов’ю	
до землі, що стала рідною для молдаван, поляків, бол-

гар, греків, гагаузів. Душа – віддана Україні. і саме за-
раз, на цю сцену вийшли представники невеличкої 
частини багатонаціональної одещини, нехай про їх-
ній народ говорить їхнє національне вбрання. 

(Звучить пісня «Квітка-душа», на фоні цієї мелодії 
проходить показ-дефіле костюмів різних національ-
ностей).

ведучий: наші далекі предки знали щось дуже 
глибинне	і	велике	про	потаємний	зв’язок	людини	з	її	
творцем. вони жили у гармонії з природою, були мо-
гутніми у своїй владі над світом і над власною долею. 
ніщо в їх побуті не творилося лише задля прагма-
тичної доцільності. Кожна річ повинна була мати ще 
й вище призначення, закладене у певному символі. 
і якщо говорити про вишиття на українському одязі, 
про орнаментальну символіку, специфіку крою, то усі 
разом вони творили своєрідний енергетичний “пан-
цир” для тіла і душі, для землі, на якій жили і працюва-
ли, для всього сущого.

саме ці знання із великої скарбниці предків, забуті 
чи занедбані в поході віків, стали предметом дослі-
джень колективу творчих працівників ооцУК. і вже є 
зримі результати – сьогоднішнє наше свято. це тільки 

Урочистості з нагородження 
переможців фестивалю-конкурсу

маленька часточка народного надбання. а скільки таких перлин ще й 
досі лежать у бабусиних скринях, загубившись у просторі й часі, зна-
ходяться в запасниках музеїв, або просто пиляться десь в купі мотло-
ху на горищах старих будинків. віднайти їх, вивчити, описати, зберегти 
для нащадків – взяв собі за мету обласний центр української культури. 
і вже втретє проводить з цією метою фестиваль-конкурс «народний 
костюм:минуле і сучасність».

ведучий: творчий колектив ооцУК, народні майстри, приватні 
колекціонери, працівники музеїв попрацювали на славу! і ось вона ця 
святкова мить:підведення підсумків конкурсу. над оцінюванням труди-
лися члени журі:

Пасічна Зоя сергіївная, член національної спілки майстрів 
народного мистецтва України, Заслужений майстер народної творчості 
України, лауреат премії ім. Р. Палецького 2007 року, художник, член на-
ціональної спілки художників України, голова журі;

Гончарова наталія савівна, директор одеського обласного цен-
тру української культури;

Штельмах валентина сергіївна, керівник гуртка «Дивосвіт» Про-
фесійного судноремонтного ліцею, м. іллічівськ;

кравченко анатолій Григорович, художник, член національної 
спілки художників України, м. одеса.

 ведучий: Конкурс проходив у трьох номінаціях:
«З бабусиної скрині»
«національний колорит в сучасному одязі»
«сценічний костюм»
ведучий: Заслужені нагороди знайшли своїх власників (звучать фан-

фари), 
ведучий: Для підведення підсумків та вручення нагород запрошує-

мо на сцену голову журі Пасічну Зою сергіївну.

 Переможці у номінації “З бабусиної скрині”:
3 місце – терзі дмитро федорович, директор всеукраїнського 

центру болгарської культури;
2 місце – Герчик наталія юріївна, м. теплодар;
2 місце – бершадська марія федорівна, с.Поліно-осипенкове 

великомихайлівського р-ну;
1 місце – сторож фросина Григорівна, с. Загнітків Кодимського 

р-ну;
1 місце – Пляченко аліна Григорівна, смт великомихайлівка.

Переможці у номінації “національний колорит в сучасному 
одязі”:

3 місце – Галанова лілія володимирівна, смт Раухівка березів-
ського р-ну;

2 місце – Паніна людмила володимирівна, старший викла-
дач кафедри ужиткової творчості та методики художнього навчання 
художньо-графічного факультету ПнПУ ім. К.Д. Ушинського;

1 місце – Герчик наталія юріївна, м. теплодар;
1 місце – качур софія михайлівна, с. Поліно-осипенкове вели-

комихайлівського р-ну.

Переможці у номінації “сценічний костюм”:
3 місце – драганова агрипина степанівна, с. холмське арцизь-

кого р-ну;
3 місце – делі олена Іванівна, с. виноградівка арцизького р-ну;
2 місце – одеський філіал грецького фонду культури;
1 місце – терзі дмитро федорович, директор всеукраїнського 

центру болгарської культури.
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окремо відзначити:
Польову світлану Євгенівну, викладача кафедри соціології, філо-

софії і права одеської національної академії харчових технологій;
лагунову Ганну в’ячеславівну, викладаача-методиста вищої кате-

горії одеського театрально-художнього училища (спеціалізація «худож-
ник театрального костюма»). 

ведучий: а зараз слово нашим творчим колективам, які через сце-
нічні костюми доносять до нас, глядачів, образ, душу, історію того на-
роду, який представляють. і першими на цю сцену запрошуються пред-
ставники одеського філіалу грецького фонду культури хореографічний 
ансамбль «неотіс», керівник Раїса микитівна терепора)

 
 (танець «Попурі» у виконанні ансамблю  «Неотіс»)
 
ведучий: на сцені були представники грецького народу – одного 

з найдавніших етносів, що мешкав на території сучасних українських 
земель.	Пам’ятаєте,	ще	до	нашої	ери:	Ольвія,	Тіра,	Феодосія,	Пантікапей,	
херсонес…Звичайно всі вони були знищені натиском гунів. а греки ма-
сово переселялись на землі одещини вже в часи нашої історії, коли їхню 
землю, релігію та культуру нищила османська імперія. тут вони знайшли 
прихисток і змогли зберегти свою етнічну культуру, а сьогодні ми в сце-
нічних костюмах змогли побачити особливості національного вбрання, 
а в танці відчути характер народу.

воно –  досконало вишукане і коштовно-прекрасне, невтомно шите з 
покоління в покоління, турботливо збережене із роду в рід.

(Ведуча іде зі сцени без оголошення назви номера виконується танець 
народного ансамблю пісні і танцю «Гердан» з Арцизького району. 

Вокально – хореографічна композиція «Побачення»)
ведучий: вас вітали народний ансамбль пісні і танцю «Гердан» з ар-

цизького району, (кер. Делі олена іванівна) – представники болгарсько-
го народу – однієї з найчисленніших національних груп одещини. 

багато спільного у долі українського і болгарського народів. і хоч ча-
сом чорних кольорів у їхньому житті було більше, та  вони зберегли про-
тягом	століть	свою	мову,	пісні,	традиції,	звичаї,	різнобарв’я	тканин	і	ви-
шивок. Передавали із покоління до покоління культ краси, віру в добро 
та силу праці. Зуміли зберегти і своє національне вбрання, стиль, крій, 
орнаментація якого дуже перекликається з українським. на полотні пе-
реважають світлі кольори, що являються символом добра і вічної любові 
до людей, до землі, яка дала їм прилисток.

і знову зустрічайте артистів з арцизького району. Для вас танцює хо-
реографічний ансамбль «лалє», кер. славова іванна степанівна. 

(Танцювальна композиція «Сидялки» виконує ансамбль «Лалє»)
ведучий: Дивні, чудові, прекрасні, чарівні, надзвичайні…так люди 

говорять, коли бачать українські вишиванки, неперевершені витвори 
душі людської і мистецтва. тому й не дивно, що стали вони символами 
України, оберегами нашої долі.

(Пісня «Два кольори» у виконані Олени Таркановської, Лауреата Міжна-
родних конкурсів)

ведучий: мудрими були наші прабабусі, бабусі, матері. такі прекрас-
ні обереги творили і часу не шкодували, бо знали, що їхнє шиття не на 
один день – на все життя. вміли і пісню вплести в своє вишивання і за-
пальний танок…

ведучий: сьогодні на нашому святі є представники юного поко-
ління – люди, які власними руками творять сценічне вбрання в укра-
їнському стилі. вони є активними учасниками всіх наших виставок, бе-
руть участь в майстер-класах, вчаться самі і навчають нас. це студенти 
одеського театрально-художнього училища і їх керівник лагунова Ганна 
В’ячеславівна,	викладач-методист	вищої	категорії	(спеціалізація	«Худож-

ник театрального костюма»). Про 
їхню майстерність говорять їхні 
костюми, які пропонуємо до вашої 
уваги. 

(звучить мелодія, іде показ кос-
тюмів ОТХУ) 

(на останній хвилині одягнені 
в українські національні костюми 
учасники попереднього дефіле ви-
носять на сцену 8 манекенів з кос-
тюмами з Волині)

ведучий: До вашої уваги пред-
ставлене автентичне українське 
вбрання характерне для Полісся, 
яке нам гостинно представили 
наші гості з волині. вражає коло-
рит, білизна і чистота, можливо, 

навіть дівоча цнота цих костюмів. ми щиро вдячні нашим гостям і пере-
даємо їм свою вдячність. Запрошую на сцену завідуючу етнографічним 
відділом волинського краєзнавчого музею Гатальську наталію Григорів-
ну та старшого наукового співробітника відділу етнографії волинського 
краєзнавчого музею мірошниченко-Гусак людмилу андріївну.

(вручаються дипломи) 

ведучий: Українське народне вбрання. воно увібрало в собі теплоту 
сонця і запах трави, шум гаїв і голубінь небес, всю розкіш землі і смуток 
чарівної пісні. нині ми сприймаємо мову національного одягу здебіль-
шого як сукупність візерунків, гру кольорів, майстерність вишиваль-
ниць. а він, між тим, народився не тільки, як витвір мистецтва, а й як наш 
оберіг. бо закодований був одвічними життєдайними знаками сонця, 
землі і води. і захищає він,  і сили додає, й кохання береже...

(Звучить пісня«Духмяна ніч» у виконанні Олени Таркановської, Лауреа-
та Міжнародних конкурсів, показ українських костюмів)

ведучий: обереги долі, народне вбрання – це закодований запис 
всесвіту. цей всесвіт, на щастя, уже починає свідомо озиватися в сучас-
них людях. Заклики одягати вишиванки, щоб дотримуватися традицій 
батьків, можливо, не для всіх звучать переконливо. а от після таких зу-
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стрічей починаєш усвідомлювати, що український вишиваний костюм – це не лише раритетна річ, він має в собі 
неймовірну магічну силу: колись у такому одязі українська жінка почувалася, як королева: вона була захищена, 
щаслива і здорова. хочеться, щоб оця гармонія і щастя, оця висока доцільність повернулися до нас. і тоді ми 
знову станемо мудрими дітьми своєї землі, а головне – господарями власної долі.

я вірю, що ми і наші діти ніколи не перервемо золоту нитку життя, якою вишивали наші матері і бабусі свою 
долю на наших українських сорочках. і світ ще довго буде «німіти в захваті» і від вишиванок і модельного вбрання 
в українському стилі. 

(Звучить пісня «Одна калина» у виконанні Олени Таркановської, Лауреата Міжнародних конкурсів)
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