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ВСТУП 

Попри те, що в Україні Хелловін не так давно святкують, це свято має 

багатовікову історію. 

У IX столітті, коли християнство почало поширюватися на території Великої 

Британії, стародавні традиції змішалися з традиціями католицького свята – Днем 

всіх святих. Пізніше його стали називати Hallowe’en, а потім й Halloween 

(Хелловін).  

Дата Хелловіну щороку незмінна: його святкують у ніч з 31 жовтня на 1 

листопада. Цю дату обрали невипадково: кельтські язичницькі племена, які 

населяли ці території, ділили рік на дві частини – зимову і літню. Згідно історії 

свята, протягом всієї зими бог Сонця знаходився в полоні у Соуіна (Володаря 

мертвих і князя тьми) і тому саме 31 жовтня вони вшановували бога Смерті. 

А вже 1 листопада кельти  віддавали почесті Богу Сонця для того, щоб він не 

позбавив їх життя і подарував хороший врожай. Люди розпалювали високі багаття 

і робили жертвопринесення, намагаючись задобрити могутнього Бога, а ще, в цей 

день кельти святкували Новий Рік . 

Приблизно в цей же час святкували і римляни, але вихваляли вони Помону - 

богиню родючості. Коли римляни завоювали кельтів на території Північної 

Франції, змінилися і традиції, але велике осіннє свято продовжували відзначати. 

У середні століття 1 листопада був призначений Днем Всіх Святих. 

Вважалося, що в цю дату шануються померлі, для яких не знайшлося місця в році. 

Таким чином церква намагалася знищити язичницькі ритуали - свято 1 листопада 

називалося "All Saints’ Day" або "All Hallows’ Day". 

Незважаючи на зусилля церкви, обряди нікуди не зникли, а назва свята з 

часом змінилася на "All Hallows Even", а потім - "Halloween". До сих пір вважається, 

що 1 листопада - світле церковне свято, а вечір і ніч 31 жовтня - день для магії і 

забобонів. 

Сьогодні від цього свята лишилося безліч веселих та захоплюючих традицій. 

У цю ніч заведено вдягати на себе костюми привидів, відьом та іншої нечисті, 

влаштовувати маскаради і таким чином замаскуватися, і тоді справжні духи не 

помітять вас. 

У більшості закладів світу влаштовують розважальні програми в стилі 

Хелловін з елементами маскараду, де відвідувачі, які прийшли в костюмах, 

отримують безкоштовний вхід, напій або інші бонуси. 

Одним із найяскравішим символом свята (звісно, окрім гарбуза) є відьма. 

Слово «witch», відьма, в англійській мові походить від старо-саксонського слова 

«wicca», що означає «мудра». Найперші відьми шанувалися як заклинателі, знавці 

медичних трав і провісники.   

Ми думаємо, що знаємо про відьом все, раз читали і дивилися Чарівник 

країни Оз і Гаррі Поттера, які містять всі стереотипи про відьом — шкіра зеленого 

https://nv.ua/ukr/tags/harri-potter.html


кольору, замість капелюхів — ковпаки з широкими полями, гачкуваті нігті 

червоного кольору — все це швидше вигадки.  

Видання Popsugar опублікувало 13 незвичайних фактів про відьом з 

Енциклопедії чаклунства: Чарівний світ від А до Я, автор якої ворожка за 

професією, сучасна відьма і письменниця Юдіка Ілльс. У своїй книзі вона 

досліджує історію і загадки відьом. 

Факт 1. Хелловін не єдина ніч у році, яку відзначають відьми. 

Інші відьомські свята — Белтейн (Кельтське свято, що знаменує початок 

літа), Вальпургієва ніч (язичницьке свято), а також Свято середини літа — 24 

червня. 

Факт 2. У Швеції Великдень асоціюється з відьмами. 

У глибокому минулому в передвеликодні дні відьми Швеції зліталися в гори 

на шабаші. Тепер в ці дні діти вбираються в костюми відьом, розгулюють 

вулицями, стукають у двері і просять у господарів частування. 

Факт 3. Відьмою може виявитися людина будь-якого розміру, віку, 

кольору, національності і навіть статі. 

У світі існувало багато могутніх відьом чоловічої статі, хоча з відьомськими 

заняттями все-таки більше асоціюють жінок. 

Факт 4. Відьми можуть виконувати найрізноманітніші ролі. 

Вони вважають за краще не стільки лякати, скільки надавати послуги. Відьми 

по всьому світу беруть участь у всіх видах людської діяльності: від зцілення і 

ворожіння до заклинання і духовного керівництва. 

Факт 5. Не всі відьми ворожки, хоча багато хто з них все-таки такими є. 

Є відьми-атеїсти, але є відьми, які сповідують християнство, іудаїзм, буддизм та 

інші відомі релігійні течії. 

Факт 6. Хоча багато відьом слідують стародавнім традиціям, але є безліч 

сучасних відьом. 

Відьми, які віддають перевагу сучасним технологіям, використовують 

комп’ютери та інші технології в якості чаклунських інструментів. Один з 

вигаданих прикладів таких відьом — Дженні Календар з фільму Баффі — 

винищувачка вампірів. 

Факти 7. Факт про те, що відьми живуть у лісі — це казки.  

Відьми соціальні істоти і живуть у великих містах. На гламурних міських 

відьом можна подивитися у фільмі «Дзвінок, книга і свічка», в якому Кім Новак 

грає роль чарівниці з Грінвіч-Віллідж і у неї приголомшливий ультрамодний 

гардероб. 

Факт 8. Зла відьма — це стереотип. 

Казки розповідають про злих відьом, але насправді ці відьми страждали, 

переслідувані звичайними людьми. Це триває і сьогодні. 

Факт 9. У відьом багато помічників, і це не завжди чорні кішки. 

https://www.popsugar.com/love/Weird-Facts-About-Witches-35941382?stream_view=1#photo-45348221


Відьом часто супроводжують собаки, тхори, кролики і змії. У знаменитої 

британської відьми і астролога Сібіл Лик жила галка Хот Фут Джексон і удав Міс 

Сашіма. 

Факт 10. Відьми поклоняються. 

Серед найвідоміших богинь, яким поклоняються відьми — Геката 

(давньогрецька богиня місячного світла, пекла, всього таємничого, магії і 

чаклунства), Діана (богиня рослинного і тваринного світу, полювання, жіночності 

і родючості, помічниця в пологах, уособлення Місяця), і Фрея (у германо-

скандинавської міфології богиня любові і війни, мешканка Асгарда). 

Факт 11. На честь богині відьом Цирцея (чарівниця, дочка Геліоса і 

Персії) був поставлений перший балет у 1581. 

Катерина де Медичі, мати французького короля і, ймовірніше за все, 

чарівниця, мала театр Пташиний королівський балет, першою балетною 

постановкою якого стала шестигодинна вистава з танцями, піснями і складними 

декораціями, і присвячувалася вона Цирцеї. 

Факт 12. Відьми асоціювалися з танцями. 

Вальс — це танець, який танцювали відьми на своїх таємних зборах в 16 

столітті. Коли з таємних залів вальс перекочував у світські салони, вибухнув 

гучний скандал. 

Факт 13. Перший західний роман названо на честь відьми. 

Селестина — перший опублікований в Іспанії роман, також він вважається 

першим шахрайським романом, опублікованими на заході, названий на честь його 

головної героїні відьми Селестіни. Роман, опублікований в самий розпал безчинств 

іспанської інквізиції, жартує над дворянством, висловлюючи співчуття відьмам, 

повіям і жінкам бідного стану. 

ЯК СВЯТКУЮТЬ ХЕЛЛОВІН В РІЗНИХ КРАЇНАХ СВІТУ 

У Німеччині масові дійства на Хелловін відбуваються в замку 

Франкенштейна. Туди з'їжджаються тисячі людей. Переодягнені в 

містичних персонажів  та  на фоні страхітливих декорацій вони гуляють цілу ніч. 

У Великобританії головні святкування відбуваються поблизу форту Емхест 

в місті Четем, де організовують спуски в підземні лабіринти, а організатори 

доповнюють дійство спеціальними "сюрпризами", аби більше вразити туристів. 

Французи на День усіх святих змагаються в кулінарії – печуть печиво у 

формі скелета, шоколадні черепи, готують гарбузове латте та варять супи й відвари 

"зілля відьми". 

У Китаї цей день вважається днем поминання предків. Святкова ніч тут 

наповнена урочистістю — сотні буддійських ченців працюють над створенням 

"Човна долі", щоб потім його спалити. Згідно з переказами, дим від вогню роз'їдає 

очі злим духам і вони розбігаються. 

У Мексиці Хелловін називають "Ель Діа де лос Муертос", або Дні мертвих. 

Захід починається ввечері 31 жовтня і закінчується 2 листопада. Цей час люди 



проводять біля могил загиблих близьких, влаштовують пікніки і святкування на 

їхню честь. 

На батьківщині Хелловіну, в Ірландії, традиції святкування вже 

уподібнились американським. Костюмовані вечірки, "химерна" їжа, прикрашання 

вулиць — незамінні атрибути свята. 

Отже, для когось Хелловін — це привід гарно розважитись та покреативити 

у створенні химерного образу. Хтось вбачає в цьому поклоніння нечисті. А комусь 

взагалі все одно, що там відбувається. Святкувати чи не святкувати Хелловін, 

обирайте самі, головне, не забуваємо потім знову перевтілитися в людей. 

Якою може бути Відьмочка? Чарівною, химерною, симпатичною або 

злючкою? Цей майстер-клас стане в нагоді педагогам, батькам та дітям. Ви 

зможете самостійно, або в компанії виготовити символ Хелловіну 

використовуючи прості матеріали та інструменти! 

МОДЕЛІ-АНАЛОГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

Щоб у вас в домі оселився образ Відьмочки, не обов’язково виготовляти 

складну модель, яка нагадує людину – з обличчям, руками, ногами та дивакуватим 

костюмом. Достатньо відтворити цей образ основними елементами – капелюх та 

довгі ніжки, затягнуті в веселі панчохи! 

 

 

Необхідні матеріали: 

- Кольоровий папір 

(чорний, помаранчевий, 

зелений, фіолетовий) 

- картон (краще зі старої 

коробки); 

- втулки від паперових 

рушників (фольги, 

пергаменту); 

- ножиці, канцелярський 

ніж, олівець; 

- термопістолет; 

- фурнітура для оздоблення 

(стрічки, блискуча тканина, 

бусини і т. д.). 
 

 

   

1. Виготовлення ніжок.  

Якщо ви хочете зробити велику Відьму вам необхідно 2 втулки з паперових 

рушників, або фольги (якщо маленьку – розрізати навпіл). 

Обклеїти втулки чорним папером. Якщо трохи будуть виглядати білі частини, не 

хвилюйтесь – надалі ви зможете їх заклеїти. 



   

З кольорового паперу (фіолетовий, помаранчевий) нарізати однакові смужки (від 2 

до 4 см). Спочатку наклеїти по краях, а потім рівномірно розташувати посередині.  

Панчохи можуть бути різнокольорові, тобто міксувати різні кольори, одна панчоха 

одного кольору, інша другого.  

   

На папері відповідного кольорі – обвести втулку. Навколо намалювати фігуру в 

формі краплини (див. фото). Чим довший «кінчик» краплинки, тим довший носочок 

чобітка. Кінчики загорнути за допомогою ножиць. Можна намалювати більш складний 

варіант чобітків. 

  



   

2. Виготовлення капелюха. 

З цупкого картону вирізати коло (для маленького капелюха D= 20 см, для великого 

D= 30 см. З однієї сторони обклеїти кольоровим папером за вашим бажанням (це буде 

верхня частина капелюшка). Оздобити внутрішню сторону можна будь яким чином: 

наклеїти тканину, нарізати з залишків паперу деталі у формі пелюсток.  

   

Можна з паперу виготовити гармошку і зробити імітацію юбки пліссе. 

Для цього необхідно: кольоровий папір формату А4 розрізати на 4 частини. Кожну 

деталь скласти гармошкою – такий розмір підійде до великогокапелюха; для 

маленького – розрізати гармошку навпіл.  

 



   

   

З кольорового паперу зкрутити конус (якщо не зможете, дорослі вам допоможуть). 

Край конуса рівно підрізати. Прикрасити цю деталь за власним бажанням та приклеїти 

на верхню частину капелюха. На нижню частину наклеїти ніжки. Образ Відьмочки 

готовий! 

   

Веселого вам Хелловіну! 
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