
Традиційно – побутова 
культура у селі та місті в Україні 

Перша половина
XIX ст.



Побут селянина й міщанина зосереджувався насамперед навколо його житла. І в 
XIX ст. українці продовжували споруджувати традиційні оселі. Менші будувалися за 
планом: хата й сіни, більші — хата, сіни й хата або хата, сіни й комора. На Поліссі та 
в Східній Галичині селяни жили в курних і напівкурних хатах. На Поділлі,  
Полтавщині та Півдні житла зазвичай будувалися з печами, які обов'язково мали 
комини (димарі).

На Слобожанщині, Середньому Подніпров'ї та особливо на Півдні України, де не 
вистачало деревини, частіше споруджували глиняні та кам'яно-вапнякові будинки. 
На Поліссі та в Західній Україні традиційно будували зрубні оселі.

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D1%85_%D1%83_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96._%D0%86._%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE._%D0%A3%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%A3%D0%9D%D0%94%D0%9F_%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%A1%D0%94%D0%9F._%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96_%D0%B2_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%96_%D1%82%D0%B0_%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96


Україна Хата, Ілля Репін,рік 1820.



У всіх регіонах, попри певні територіальні 
відмінності, облаштування селянської хати мало 
багато спільного. При вході до неї в куті справа або 
зліва знаходилася піч. У протилежному (по діагоналі) 
від печі куті висіли образи, прикрашені рушниками і 
квітами, стояв стіл або скриня, застелені скатеркою. 
Від печі до причілкової (короткої) стіни 
встановлювався піл — настил із дощок, на якому 
спали. Над ним висіла жердка, де вішали одяг, а у 
святкові дні — килими чи дорогі рядна. Попід 
стінами стояли дерев'яні лави. Піч і протилежну від 
входу стіну розмальовували квітами. Іноді стіни 
прикрашали картинами. Біля входу висів мисник, на 
якому зберігався святковий посуд. Повсякденне 
кухонне начиння клали біля печі на припічок.



Стилізована українська хата початку   19 ст.



Народний одяг.
Український народний одяг — самобутнє явище, що розвивалося і 
вдосконалювалося протягом століть, вбираючи в себе досягнення інших 
культур, водночас не втрачаючи оригінальних ознак.
Чоловічий селянський одяг складався із сорочки до колін, що вдягалася 
навипуск та перепоясувалась шкіряним або в’язаним поясом, нешироких 
штанів. Сорочка часто оздоблювалася вишивкою. На поясі кріпилися 
необхідні інструменти (ніж, гребінь). Взимку поверх рубахи вдягався 
хутряний кожух, восени та навесні — сукняна свита. На ноги одягалися 
постоли — стягнуті шматки сиром’ятної шкіри, більш заможні чоловіки — 
черевики, чоботи. Волосся різали під  макітру. Цей вид стрижки 
поступово замінював розповсюджене в XV—XVIII ст.ст. гоління голови із 
залишенням оселедця. Бороди носили літні чоловіки.
Жіночий народний одяг складався з сорочки, запаски або юпки, кожуха 
(взимку). Дівчата заплітали волосся в одну або дві коси. У Карпатах 
заможні жінки також заплітали волосся в коси. Голову влітку обв’язували 
стручком або хусткою. Заміжні жінки обов’язково носили очіпок. 
Святковим взуттям були черевики. Здебільшого повсякденно ходили 
босоніж або у постолах.
У степовій частині України в XIX столітті побутувала фабрична одежа. 
Вдягалися за міським зразком — верхні міські сорочки, пальта, 
прямоспинні свити, кожухи у чоловіків; сарафани, спідниці, кофточки, 
блузки, пальта — у жінок.



Український одяг  19 ст.(на манекенах)



Харчування.
До середини XIX століття сформувався господарський комплекс, що включав в себе 
землеробство зі скотарством (при перевазі землеробства). Рибальство, 
бджільництво, мисливство та збиральництво являли собою допоміжні засоби 
здобуття їжі.
Овочеві культури — капуста, буряк, морква, огірки, цибуля, часник. З XIX століття 
картопля починає поступово замінювати хліб в раціоні багатьох регіонів. 
Вирощувалися гарбуз, в південних районах — кавун і диня. З приправ росли 
петрушка, пастерна, хрін, кріп. З садівних культур — яблука, груші, сливи, вишні, 
смородина.
Тваринництво складалося з вирощування корів як тяглової сили, свиней, овець на 
м’ясо, птиці.
Свинину залишали собі, продавали яловичину та телятину. Худобу звичайно 
забивали двічі на рік — на Різдво та на Паску. Сало солили, м’ясо готували свіжим 
або мороженим, інколи теж солили. Кишки та шлунок після ретельної обробки 
начиняли м’ясом, салом, кров’ю, і робили ковбаси, кров’янки.
З молочних продуктів готували сир, в Карпатах та там, де розводили овець на 
молоко, готували овечу бринзу. Готували сметану, яку частково переробляли в 
масло, здебільшого на продаж. Молоко квасили на кисляк і ряжанку.
Рибальство було підмогою до бідного на білки селянського харчування. Рибу 
солили або в’ялили.



Українські страви на 
свята.



Інтер'єр Полтавської хатини. 19 століття.



Посиденьки.
19 ст.



19 століття. Реконструкція тих часів.



Хатина в лісі.



Ось таким був побут в Україні
                                              початку 19 століття.



Проект підготували учениці 9В класу:
 Валерія Мосунова,
 Лілія Гаршина та 
Надія Гончарова.
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