
 

 

 

 

 

 

Майстеркласи гурту Буття 

 



 

 

Вив'язувння хустки 

 

Дівчата і жінки змалку вчилися по-різному виплітати коси, заквітчуватись, 

плести вінки та вив'язувати хустки і хусточки. На той час інших головних 

уборів просто не існувало, а кожна хотіла виглядати оригінально, щоб 

вирізнятися поміж інших дівчат, а особливо молодиць, яким по статусу слід 

було постійно прикривати волосся. з багатовікову історію українське 

жіноцтво досягло мистецькох довершеності в цьому процесі, пов'язуючи 

хустку поверх або в формі очіпка, імітуючи квіти та вінок, моделюючи 

трикутні та високі циліндричні форми головного убору, що пасуватиме до 

форми обличчя та роду занять, пори року, характеру та вдачі жінки, акуратно 

ховаючи китиці чи лишаючи грайливі "хвостики", мов в Солохи з Диканьки. 

Майстерклас не потребує додаткових витрат 

 

 



 

 

Майстерклас для дітей і дорослих з традиційної української випічки та 

українських страв 

 

Бут Ганна Павлівна проводить майстеркласи з традиційної української 

випічки: весняні пташки "жайворонки", шишки і тд. з солоного тіста або 

здобного (здобне необхідно випікати, солоне учасники вчаться ліпити і 

беруть собі сирим - висушують як зразки)  майстерклас по ліпленню 

вареників. 

Майстриня розповість про українські свята, на які годилося пекти обрядове 

печиво: Миколайки, Калиту, Книші, жайворонки, покрівки, шишки і коровай 

та покаже декілька способів ліплення та оздоблення виробу. 



 

 

Майстерклас по традиційному ткацтву і плетінню шнурів 

 

В давні часи шнури плели не лише для використання в черевиках, а й як 

кісники заплітали в коси (атласних стрічок тоді просто не існувало), для 

оздоблення краю одягу та інших вробів. Цей спосіб був відомим вже в 12 

столітті, бо його мотиви ми бачимо в оздобленні - розписах Софії Київської. 

З гостями плетемо короткі шнури (50 см) на 5-6 петель, що займає часу в 

межах пів-години 

Плетіння крайки (пояса) на станку - більш камерний майстерклас - бажаючі 

підходять по одному і вчаться плести пояси, перед тим лекція на 15 хвилин з 

демонстрацією готових виробів різноманітних способів ткання та підткання, 

що побутували на Україні.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Майстерклас по лялькам-мотанкам.  

Традиційний. Ціна дуже залежить від матеріалів, що використовуються  - 

звичайний ситець чи кружево, наприклад, домотканне полотно, нитки,  тощо  

та розміру ляльок. 

Майстерклас по традиційному (автентичному) співу - основи дихання, 

видобування звуку, гуртова медитація, навчання простим обрядовим 

мелодіям, хороводи і ігри під вивчені пісні. 

 

Гра на музичних інструментах 

Плетіння вінків 

Виготовлення паперових квітів 

Малювання по тканині або дереву (петриківський розпис) 

Майстерклас з бісероплетіння 

Майстерклас з плетіння кіс, традиційних зачісок, плетіння упліток з 

ниток  та основні  ниткові вузли (макраме) 

 

 

Лекційні тематичні розповіді - зазвичай проводимо в школах та освітніх 

закладах, фестивалях: 

- розповідь про український традиційний костюм та демонстрація різних 

елементів одягу, символіки у вишивці, кольорів та знаків; 

- розповідь про українську традиційну музику (з демонстрацією стилів з 

різних регіонів України); 

- розповідь про календарно-обрядовий цикл українців; 

- розповідь про весільні обряди.  

 

 


