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Життя кожної людини можна порі-
вняти з мандрівкою в гори. Хтось, 
долаючи безліч перешкод, рухаєть-
ся до вершини, інші ж, тупцюючи у 
підніжжя, не можуть наважитись зро-
бити перший крок. 

І тим, і іншим 
не завадить допомога, якою стануть 
книги з порадами видатних людей, 
що досягли чималих висот в своєму 
житті. 

На їх прикладах ти зрозумієш, що 
визначний успіх не приходить сам по 
собі, він підвладний лише тим, хто 
багато та плідно працює. Не варто 
кожну невдачу розцінювати як про-

вал, адже будь-
яка невдала 
спроба – це ще 
один крок, який 
наближає до 
мрії. 
―Усе в наших 
руках, саме то-
му їх не можна 
опускати.‖  

Коко ШанельКоко ШанельКоко Шанель 

Сподіваємось, ці 
книги наштовхнуть 
тебе на роздуми і 

допоможуть під-
корити будь-які 
вершини, як це 
зробили: Коко 

Шанель, Стів Джобс, Альберт Ейнш-
тейн, Чарлі Чаплін, Роксолана, Лео-
нід Каденюк і не тільки… 

 

 
 

―Якщо мрію стати космонавтом 
здійснив хлопчик із буковинського 
села, гадаю, її здатен реалізувати 
кожен.‖       Леонід КаденюкЛеонід КаденюкЛеонід Каденюк   
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«Я дійшов висновку: в усьому, що ти робиш, потрібно наслідувати най-
кращих людей на світі.»     Стів Джобс 
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Супер поживнаСупер поживнаСупер поживна   

інформаціяінформаціяінформація   

на будьна будьна будь---який смак!який смак!який смак!   
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Книжковий хіт-парад 
 

З настанням осінніх холодів, як ніколи, хочеться тепла. В нашій бібліотеці 
ти знайдеш безліч книг, які будуть зігрівати твою душу довгими осінніми ве-
чорами.  

Книги, що зігрівають, чекають тебе. Приємного читання і душевного тепла! 

Файний гуморФайний гуморФайний гумор 
 

 З реальних запитів у біблі-
отеці: 
Читач: "Мені потрібні жахіття 
німецько-фашиської окупації". 
Бібліотекар: "Зачекайте хвилин-
ку. Зараз спробуємо організува-
ти". 

 Достоєвський ФМ — це не радіо. 
Це письменник. 

 Читач: Мені потрібна 
книга "Чоловік - повели-
тель жінок". 
Бібліотекар: Фантастика в насту-
пному залі.  
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ЯК ПЕРЕЖИТИ ОСІНЬ? 

Осіння хандра здатна зачепити 
всіх. І не лише через те, що скінчило-
ся літо. Просто організм починає 
страждати через нестачу вітамінів і 
сонячних променів. 

Як не "підчепити" осінню хандру?  
Будь фізично активним 
Це можуть бути прогулянки на сві-

жому повітрі, катання на велосипеді, 
пікнік з друзями або сім'єю, заняття 
спортом не у фітнес-залах чи спорт 

клубах, а на свіжому повітрі. 
Додай світла та яскравих фарб 
Милуйся яскравими барвами осені. 

Знаходячись вдома, відкрий штори 
та жалюзі – дай останнім промінням 
сонця тебе потішити. 

Зміни щось у собі 
Навіть якщо ти не дуже полюбляєш 

кардинальні зміни зовнішності, внеси 
нотку екстравагантності до свого об-
разу. Хлопці можуть купити собі яск-
равий одяг, а дівчата – зробити мод-
ний манікюр. 

Їж овочі і фрукти 
Зроби свій раціон різноманітним. 

Дозволь собі більше оранжево-
жовтих фруктів. Такі продукти ряту-
ють від осінньої депресії. Крім того, 
вони насичені вітамінами і зміцнять 
твій імунітет у холодну пору року. 

Наповни своє життя позитив-
ними емоціями 

Завітай до нашої бібліотеки! Ми з 
радістю допоможемо тобі підібрати 
книгу для приємного осіннього читан-
ня. 

І пам'ятай, у природи немає поганої 
погоди, а твій стан і самопочуття – у 
твоїх руках. Тільки ми самі відповіда-
ємо за свою душевну рівновагу. Ви-
бір за кожним з нас: сумувати чи ра-
діти дрібницям, нервувати чи берегти 
себе і свої сили. 



  

 

загрожувала якась небезпека, не-
одмінно збиралися в походи проти 
ворогів і майже завжди повертали-
ся з перемогою.  

З самого початку козаками були 
прості селяни, які йшли у цю спра-
ву, шукаючи спосіб заробити гроші, 
залишаючи дружин доглядати за 
дітьми. Всіх їх об'єднував відчайду-
шний патріотизм і відвага. 

Так і розпочалося зародження 
козацтва — товариства вільних і 
мужніх воїнів. Створивши свою гро-
маду, назвали її козаки Запорізь-
кою Січчю. Оточили її частоколом, 
щоб ніякий ворог не пробрався, а 
всередині побудували курені. Боро-
лися козаки з усiма, хто намагався 
поневолювати украïнський народ. 
Це були люди, якi просто дуже лю-
били Украïну, свiй народ i прагнули 
для нього щастя, волi, розвитку. 
Багато в чому козаки полегшували 
життя людей, за що народ складав 
про них пiснi та легенди.  

День захисника УкраїниДень захисника УкраїниДень захисника України   — День 
вшанування мужності і героїзму 
захисників незалежності, суверені-
тету і територіальної цілісності 
України.   

14 жовтня14 жовтня14 жовтня   українці святкують українці святкують українці святкують 
відразу відразу відразу три святатри святатри свята: День українсько-: День українсько-: День українсько-
го козацтва, День захисника Украї-го козацтва, День захисника Украї-го козацтва, День захисника Украї-
ни та свято Покрови Пресвятої ни та свято Покрови Пресвятої ни та свято Покрови Пресвятої 
Богородиці.Богородиці.Богородиці.   

Для святкування Дня українського Дня українського Дня українського 
козацтвакозацтвакозацтва не випадково обрано День 
святої Покрови, бо вона здавна була 
покровителькою козаків. 

Перша згадка про славних козаків 
в Україні з'явилася в далекому ХV 
столітті. Сильні мужі об'єднувалися 
в громади, щоб захищати рідну зем-
лю, і селилися у пониззі Дніпра. Там 
вони жили, вели свій побут, а коли 

Запорізька Січ вважається першим 
політичним формуванням з ознака-
ми республіки, вона була незалеж-
ною і всі європейські країни 
намагалися налагодити з 
нею дипломатичні відно-
сини. 

Звичною річчю для козаць-
кого раціону була жуйка. 
Тільки це була природна 
жуйка: бджолиний віск, 
клей з патьоків вишні, го-
робини, диких груш і яблунь. 

Запорожці вусів не підстри-
гали, а намазували чим-
небудь і закручували вгору. 

Козацькі "чайки"не бояли-
ся ні бурі, ні оснащених важкими 
гарматами турецьких галер. У човні 
вміщалося до 60 осіб з усім військо-
вим спорядженням. Бували випад-
ки, що козаки перевертали чайки 
догори дном і в такий спосіб набли-
жалися до ворога. Потім серед тур-
ків ходили легенди про шайтанів у 
шароварах, які з’являлися з самісі-
нького дна моря. 

Сімейне життя козаків було склад-
ним, а інколи його й взагалі не бу-
ло, але козаки знаходили друзів-

Лицарство козацьке! 
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побратимів на Січі, для яких були 
ладні на все. У них був особливий 
обряд-ритуал, під час якого воїни-
побратими обмінювалися своїми 

натільними хрестика-
ми, що уособ-

лювало вір-
ність один 

одному.  

На Січі доміну-
вали суворість та 

дисципліна. Вбивство поб-
ратима каралося смертю. 
Така ж доля чекала того, 
хто посягне на чуже майно. 
Курені козаків були постійно 
відкритими: сюди міг зайти 

будь-який подорожній, щоб відпо-
чити та попоїсти. Щоправда, вино-
сити будь-що із куреня було суво-
ро заборонено.  

Подейкують, що козаки добрались 
і до Америки. Джон Сміт, один із 
засновників першого британського 
поселення на американському кон-
тиненті, під час бою проти татар 
потрапив у полон, звідки його вря-
тували козаки. Згодом він гостював 
на Січі, а потім повернувся до Анг-
лії, куди запросив і запорожців. 

ЦІКАВІ ФАКТИ 

Хто такі ХАРАКТЕРНИКИ? 

Про силу й непереможність козаків 
завжди ходили легенди. Казали, ні-
бито з-поміж них є особливі — 
―характерники‖. 

Козаки-характерники могли роби-
ти наступні речі: 

 ухилятися від куль та брати роз-
печені ядра голими руками; 

 перекидатися на вовків; 

 наводити ману та сон на людей; 

 бачити за кілька верст; 

 віщувати майбутнє; 

 бути довго під водою і виходити 
з неї сухими; 

 плавати на човнах по землі, ніби 
по морських хвилях; 

 без ключів відкривати замки. 
Найвідомішими характерниками 

були Петро Сагайдачний, Іван Сірко, 
Іван Богун, Максим Кривоніс, Севе-
рин Наливайко. 

 
 
 
 

Церква прискіпливо ставилася до 

характерників, забороняла ховати їх 

за християнським звичаєм, бо «в 

них біс вселився». 



  

 

 

ного героя, який став символом 
усього козацтва. Найдавніший Ма-
май, із тих, які збереглися, датова-
ний 1642 роком. 

Дослідників завжди цікавило пи-
тання: чому картину, на якій зобра-
жено українського козака, названо 
чужомовним ім'ям Мамай. Відразу 
на думку спадає однойменний Зо-
лотоординський хан. Слово 
«мамай» вживалося як синонім 
слів: «козак», «запорожець», 
«гайдамака», «розбишака», 
«волоцюга», «відчайдуха» й озна-
чало не ім'я козака, а характеризу-
вало його заняття. 

Характерна ознака зовнішнього 
вигляду козака 
– оселедецьоселедецьоселедець 
(чуприна) — 
популярна се-
ред січового 
козацтва зачіс-
ка у вигляді 
довгого пасма 
волосся на 
голеній голові. 
Про важли-
вість цієї зачіс-
ки для запоро-
жців свідчить те, що закручували 
оселедця саме за ліве вухо, на той 
бік, де носили всі відзнаки, нагоро-
ди, зброю. Оселедець був відміт-
ною рисою справжнього козака, 
який не забув про віру і усвідомив 
усі свої неправедні вчинки. Саме 
тому у полонених козаків турки час-

Козаче, козаче, про що думу дума-
єш? Що собі згадуєш? Та й хто ти 
такий? Як зовуть тебе?.. Мовчить. 
Ховає таїну свою. А як заговорить – 
то все натяками та загадками, ще й 
ніби підсміхається собі у вуса… 

Хоча і вважається, що основним 
заняттям козаків була військова 
справа, серед них зустрічаємо лю-
дей творчо і нестандартно мислячих 
– художників, музикантів, вчених, 
філософів, економістів, священно-
служителів. 

Через століття 
історії прихо-
дить до нас 
«««Козак Ма-Козак Ма-Козак Ма-
маймаймай»»». У дав-
нину малюва-
ли його на 
скринях, ках-
лях, на хатніх 
дверях. 

«Козак Мамай» – картина, в якій 
щільно переплелись смуток і ра-
дість, відчай і завзяття, веселий до-
теп і гіркий усміх. Невідомі художни-
ки, відбираючи найхарактерніше, 
створили узагальнений образ народ-

то відрубували дов-
гі чуби, щоб їх віра 
похитнулася. 

Варто відзначити, 
що лише досвідчені 
козаки, які вже 
встигли відзначити-
ся у великих бит-
вах, мали право на 
довгий чуб. Така 
зачіска була під за-
бороною для моло-
дих воїнів. Козак не 
дарма відрощував 
собі оселедець – саме за нього Гос-
подь все-таки витягне козака з пеке-
льного полум'я.  

Запорожці полюбляли культурний 
відпочинок: грали на музичних ін-
струментах, співали пісень, танцю-
вали, влаштовували показові бої. 

Бойовий гопакБойовий гопакБойовий гопак – бойове мистецт-
во, яке відтворене на основі елемен-
тів традиційного козацького бою, що 
збереглися в українських народних 
танцях. Основу бойової техніки цьо-
го виду спорту склали саме рухи 
традиційного танцю, трансформова-
ні відповідно до вимог сучасного бо-
йового мистецтва. 

У бойовому 
гопаку все 
побудовано 
на обрядах і 
традиціях. Діє 
система рів-
нів майстер-
ності. Базові рівні — жовтяк, сокіл і 
яструб. Більш професійні — джура, 
козак, характерник і волхв. 

Супер поживнаСупер поживнаСупер поживна   

інформаціяінформаціяінформація   

на будьна будьна будь---який смак!який смак!який смак!   
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Ох, вже ці КОЗАКИ!Ох, вже ці КОЗАКИ!Ох, вже ці КОЗАКИ!   

КулішКулішКуліш – простий поживний суп, 
який варили козаки в походах. Це 
одне з небагатьох блюд, яке готують 
в складних польових умовах і зараз. 

Смачна козацька юшка прийшла 
до нас із Запорізької Січі. Сало, пшо-
но, картопля — основні інгредієнти 
страви, хоча до ХІХ ст. картоплю не 
додавали. Зазвичай, куліш готували 
на відкритому багатті, тому страва 
має ще одну назву — польова каша. 
Сьогодні ми пропонуємо традицій-
ний варіант смачного козацького 
частування. 

Інгредієнти:Інгредієнти:Інгредієнти: 200 г пшона; 2 ріпча-
стих цибулини; 150 г сала; сіль, пе-
рець за смаком; зелень. 

Козацький КУЛІШ 
Приготування:Приготування:Приготування: у підсолену воду 

висипаємо промите пшоно і подріб-
нену шкірку від сала. Після того, як 
закипить вода, варимо 20 хвилин на 
маленькому вогні. На сковорідці об-
смажуємо сало та цибулю, нарізані 
кубиками. Додаємо до пшоняної ка-
ші і варимо ще 15–20 хвилин. Після 
приготування залишаємо куліш 
«відпочити» на 20 хвилин під криш-
кою. На стіл страву подаємо із зе-
ленню і салом. 

 

Смачного!Смачного!Смачного!   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9_(%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B9_(%D0%B2%D0%BE%D1%94%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0)

