
День Усіх Святих безумовно важливе свято у ба-
гатьох культурних культурах. Але як Гелловін 
відбився в поп-культурі. Для яких культових ре-
чей воно стало натхненником. 
 
Детальніше на стор. 3 

Гелловін скрізь! 

#ПОМІРКУЙМО 

#ЖИТТЯ, ЯК ВОНО Є 

Полювання на зомбі, рок-музика та подорож на каяках 
Хочете почути гострі відчуття у втечі від божеві-
льного вченого? Чи Ви самі хочете стати мислив-
цем і відстрілювати зомбі? Читай про цікаві та 
захоплюючі заходи, присвячені Гелловіну. 
 
 
 
 
Детальніше на стор. 2 

#Я_У_МАМИ_ЖУРНАЛІСТ 

Вампіри, привиди та космополітизм:  
Чому про Гелловін  

знають більше, ніж про Купала 
Гелловін з кожним роком набирає все більшої й більшої популярності. Деколи навіть ця популяр-
ність затьмарює українські традиційні свята. Але чому це погано, та як популяризувати українські 
свята. 
 
Детальніше на стор. 7 

Святкові страви 
до Гелловіну 

Святковий стіл – це важлива час-
тина будь-якого свята. Як зробити 
їжу не лише смачною, а й візуаль-
но цікавою. 
 
 
 
 
 
Детальніше на стор. 6 

#ЦІКАВИНКИ 

Весільна сукня чи  

піратський крюк 
Вибір костюма на Гелловін — це завжди непро-
сте завдання. Стільки моментів, які треба вра-
хувати. А що, як зробити костюм самому? 
 
Детальніше на стор. 4 

#СТУДЕНТСЬКИЙ_ГАМАНЕЦЬ 

Американський Гелловін –  
свято без історії? 

Все ще думайте, що Гелловін це американське 
свято? У цій статті ми допоможемо вам розібра-
тися в історії Дня всіх святих. 
 
 
 
 
Детальніше на стор. 5 

#ОСВІТА_ЧЕК 
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Полювання на зомбі, рок-музика та подорож на каяках 

Як дніпряни відсвяткували Свято Усіх Святих в умовах карантину  

   Щорічно, 31 жовтня увесь світ 

переодягається в моторошні 

костюми різної нечисті та навіть 

звичайні гарбузи перетворюють-

ся на монстрів. В останні роки 

свято Гелловіну почало набирати 

популярності й у великих містах 

України. Серед них і Дніпро. 

   Не зважаючи на жорсткі каран-

тинні обмеження, жителі та гості 

міста неабияк розважилися напе-

редодні цього свята.  

   Більшість івентів відбувалися 

просто неба, хоча ресторани, 

кінотеатри та розважальні цент-

ри також не відпочивали. 

   Одну із найцікавіших подій 

організувала квест-кімната Дніп-

ра. Це класичний квест-хоррор з 

цікавими загадками. Він має 

назву "Протеже Франка". Лише 

уявіть, що матеріалізувався най-

страшніший сон - ви потрапили 

в полон до божевільного вчено-

го, який має намір зробити вас 

головним об'єктом своїх жахли-

вих дослідів. Це справжнє пекло 

– адже ви в полоні у кращого 

учня Франкенштейна. Але шанс 

врятуватися ще є – необхідно 

всього за 60 хвилин перехитрити 

божевільного та знайти ключі від 

усіх дверей підпільної лаборато-

рії.  

   Ті, хто відвідав цей атракціон, 

дуже цікаво провели час і отри-

мали бурю незабутніх емоцій. 

    Любителі рок-музики, смачно-

го пива та української атмосфери 

мали змогу послухати єдиний 

признаний "Арією" трибьют-

бенд "Beast" у Махно Пабі. Тих, 

хто вирішив так відсвяткувати 

Геловін, очікувала приємна ат-

мосфера, живий виступ з найкра-

щими піснями "Арії", холодне 

пиво, пунш та глінтвейн. Також 

відвідувачі скуштували смачні 

українські страви з ноткою мото-

рошності в оформленні. Проте, 

як і в більшість закладів, сюди 

неможливо було пройти без сер-

тифіката про вакцинацію. 

    Один із найжахливіших та 

захоплюючих заходів був прове-

дений місцевим центром SUP 

Station. У ранкових сутінках 

учасники вийшли у плавання на 

каяках та зі смолоскипами річ-

кою Дніпро.  

   Весь шлях їх супроводжувала 

яхта "Свята Анна" в образі кора-

бля-примари – Летючого Голла-

ндця – з піратською командою 

на борту. Після зустрічі світанку 

всі учасники запливу висадились 

на острів, де "чудо-кок" приготу-

вав їм на багатті магічну юшку, 

здатну приносити удачу і вико-

нувати бажання. Символічною 

була і ціна білету - 666грн. Особ-

ливістю події також була відсут-

ність карантинних обмежень, 

адже підхопити вірус на свіжому 

повітрі, на думку організаторів, 

просто неможливо.  

   Ще однією дуже цікавою лока-

цією був парк "Зелений Гай". 

Тут влаштували справжнє полю-

вання на зомбі.  

   Всіх хантерів було розділено 

на команди по шість осіб. На 

моторошному зомбі-бусі вони 

вирушили на "полювання на 

виживання". Відбивалися від 

нападників "мерців" пейнтболь-

ними кульками, що світяться. 

Для України це унікальна розва-

га. Ідею взяли у США: 

"полювання на зомбі" там прово-

дять з 1 по 31 жовтня майже у 

всіх пейнтбольних клубах краї-

ни.  

   Ну і звичайно, куди ж без гуч-
них вечірок. Любителі потанцю-
вати під ритмічну музику змогли 
відвідати вечірку у Барон Разгу-
ляеff. Шикарні декорації, смачні 
напої, спектакль за мотивами 
кіношаху "Дзвінок" ну і дикі 
танці, наче на шабаші під 
"BlackBerry band" та інших DJ і 
MC. Закінчилось свято конкур-
сом на найкращий костюм. 

Ангеліна Столяр 
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Як на Гелловін місто прикрашали? 
Або як День Всіх Святих став новим маркетинговим інструментом 

   Гелловін – день, коли духи 

померлих повертаються на зем-

лю. Містичне неофіційне свято, 

яке бере свій початок від тради-

цій древніх кельтів Ірландії та 

Шотландії. Сьогодні День Усіх 

Святих змушує світ переодягати-

ся у різні моторошні костюми, 

переглядати фільми жахів, роби-

ти ліхтарі з гарбуза та стилістич-

но прикрашати вулиці та оселі. 

Цікаво, чи готувалось наше міс-

то до цього дня?  Як же вигляда-

ли вулиці Дніпра під час Гелло-

віну? 

   Свято, напередодні Дня Всіх 

Святих, притаманне для таких 

країн, як: США, Канада, Ірландія 

та Велика Британія. В Україні 

Гелловін почав набирати попу-

лярність тільки після проголо-

Взято з сайту Pixabay  

шення незалежності, але як свят-

ковий день не закріпився, тому 

не дивно, що особливих прикрас 

та чогось надзвичайного на ву-

лицях Дніпра ми не побачили. 

Всі обарвлення до цього дня 

були лише особистою ініціати-

вою власників магазинів, закла-

дів тощо. Так, наприклад, у 

«McDonald`s» та маленькій кав’-

ярні, до інтер’єру додали паву-

тиння, зроблених з паперу кажа-

нів та гарбузи. В магазинах ви-

ставили тематичний товар, а в 

спортивній залі «Art fit» спробу-

вали відтворити атмосферу: 

приглушили світло та доповни-

ли інтер’єр традиційним атрибу-

том.   

   В Дніпрі акцент більше зроби-

ли не на зовнішньому вигляді та 

стилістиці, а на тематичних захо-

дах, програмах та акціях. Гелло-

він став нагодою для заробітку. 

Так, у ТК «Passage» проводять 

Гелловінський розіграш подару-

нків, більшість магазинів роб-

лять великі знижки на свої това-

ри. Нічні клуби організовують 

тематичні вечірки, а дитячі за-

клади запрошують на розважаль-

ні програми для дітей. В парку 

«Зелений гай» навіть встановили 

тимчасовий атракціон в стилі 

зомбі-апокаліпсису, який коштує 

500 гривень. Проводять безліч 

майстер-класів, таких як: «Як 

правильно вирізати гарбуз?», або 

«Як зробити кажана з паперу?». 

Катерина Яремко 

 

Магазин «Монпасьє», ТРЦ «Neo Plaza» Кав’ярня «Coffeebar», Запорізьке шосе 42 

Від редактора 

Любі друзі   

Ось і новий випуск студентської газети 

«Гончар Інфо». Але чим цей випуск відрі-

зняється від попередніх? Унікальність 

його у тому, що це видання повністю 

присвячене одній тематиці, а саме Гелло-

він. 

Над цим випуском наша редакція попра-

цювала на славу. Всі теми та ідеї проходи-

ли ретельне «відсіювання» шляхом обго-

ворення членів нашої групи. Тому на 

виході ми отримали безліч цікавих статей, 

які точно скрасять Ваше дозвілля. 

У цьому випуску Ви можете підкреслити 

для себе багато нового і корисного. У 

рубриці #Студентський_гаманець- дізнає-

тесь, як зробити костюм своїми руками, як 

прикрасити кімнату, все за найменші 

витрати. З п'ятої шпальти #Освіта_чек – 

Ви дізнаєтесь про історію свята та про 

його семіотику. Чому саме гарбуз став 

символом свята і чому його називають 

Світильник Джека. А в рубриці 

#Цікавинки, зможете прочитати про те, як 

приємно здивувати друзів незвичайними 

та моторошними стравами на День Усіх 

Святих.  

Також у нашій газеті є рубрика із розвага-

ми. Ви зможете почитати Гелловінський 

гороскоп і пограти в цікаву гру «Знайди 

слово». 

Звісно, наша редакція не ідеальна. Але з 

кожним випуском, з кожною статтею ми 

стаємо все досвідченішими, тлумачніши-

ми й, що кажуть, набиваємо руку. 

Запасайтесь чарівними зіллями, надягайте 

найкращу мантію, беріть найшвидшу 

мітлу та бігом читати новий випуск. 

Солодощі або життя!!! 



3 

Різні погляди  
на Геловін 

Як сприймають Геловін в Україні? 

Про свято в Україні 

Гелловін – свято, що близько 20 років святкується на території нашої країни . Українці неоднозначно сприймають «навечір'я усіх святих». Про те Гелловін активно попу-

ляризується і святкується в Україні з початку ХХІ століття. Ми з’ясували як до запозиченого свята ставляться різні покоління українців і проаналізували відповіді.  

Популярність Гелловіну  в 

світі починає зростати в другій 

половині ХХ ст. Поступово 

етап комерціалізації атрибути-

ки, декору, вбрання  – почи-

нається в Азії та Східній 

Європі. Сьогодні в багатьох 

країнах з нагоди свята стилізу-

ють: вітрини магазинів, торгові 

центри, лінійки одягу та кос-

метичних засобів. В Україні 

гелловінська атрибутика в 

крамницях з’являється за 2 – 3 

тижні до свята, що свідчить 

про попит. З нагоди «навечір'я 

усіх святих» влаштовуються 

Олена Карнаух 

В Україні виокремлюються 
декілька поглядів на свято: 
позитивний, негативний, нейт-
ральний. Існують думки, що 
подібне гуляння 
«диявольське» і для українців 
неприйнятне. Інша точка зору 
розглядає свято, як нагоду 
перетворитися на казкову або 
міфічну істоту і повеселитися 
в колі друзів.  Ми опитали 
різні покоління про ставлення 
до Гелловіну та свят з інших 
культур.   

« Тематична фотосесія до свята Гелловіну»  

«Навечір'я усіх святих» – у 

групі віком від 18 до 19 років, 

91%  визнають прийнятним для 

святкування в Україні. Опиту-

вання старшої групи, віком від 

36 до 50, показало іншу точку 

зору – думки поділились рівно 

50/50  

Відповідь на питання про 

успадкування свят з інших ку-

льтур - в обох групах була по-

зитивною. Варто зазначити, що 

в молодшій групі відсоток  був 

більший (94 %) у співвідношен-

ні зі старшою (67%). 

Результати опитуван-

ня  засвідчують, що молодь має 

більший досвід в проведенні 

гелловінських заходів, вечірок 

(74 %). Натомість, відповіді 

старшої групи розділились на-

впіл (по 50 %)  

Опитування змальовує різні 

відношення - різних поколінь. 

Відсоток несприйняття свята є 

в кожній віковій групі. Проте 

якщо розглядати і позиціонува-

ти Гелловін, як нагоду зустріти-

ся і весело провести час з дру-

зями, цілком можливо, свято 

набуде позитивного значення 

для більшості.  

Гелловін скрізь! 
Або як свято вплинуло на кіно та музику 

Про Гелловін створюється дедалі більше фільмів та музичних композицій. Ці плоди творчої діяльності приваблюють не лише своєю атмосферою, а й образами, які закла-

дено у роботах багатьох режисерів та музикантів. Настав час поринути у світ кіно та музики, який має пряме відношення до цього страшного свята! 

Наразі найпопулярнішим 

кінофільмом, яке дивляться 

напередодні Дню Всіх Свя-

тих, є фільм Джона Карпенте-

ра – “Гелловін”, який було 

знято у 1978 році. Не зважаю-

чи на те, що фільму вже понад 

40 років, історія головного 

героя, на ім'я Майкл Маєрс 

продовжується. “Гелловін 

вбиває” – 12-ий фільм в од-

нойменному кіносеріалі, пре-

м’єра якого здійснилася у 

жовтні 2021. Історію Маєрса 

планують закінчити у 2022 

році, коли вийде завершаль-

ний слешер під назвою 

“Гелловін закінчується”. До 

 

речі, перший фільм у стріч-

ці, який вийшов 1978 року, 

вважається класичним фі-

льмом жахів. Його також 

внесено до американського 

Національного реєстру 

фільмів як фільм, який має 

культурне значення. При 

бюджеті у 325 тисяч дола-

рів прибуток склав 60 міль-

йонів доларів, що зробило 

фільм одним з найбільш 

успішних в історії. 

Та фільми, пов’язані з 

Гелловіном, – це не завжди 

жахи. Наприклад, “Каспер” 

1995 року – втілення не 

лише страшних моментів із 

життя героїв, а й комедії. Сам 

привид за всіма канонами мав 

би лякати все живе, та у філь-

мі навпаки. Примара Каспера 

постає однією із головних 

протагоністів фільму. Більш 

того, “добрий привид” допо-

магає доктору Харві та обері-

гає його дочку Кет від своїх 

братів, які постійно намага-

ються вчинити шкоди. Згодом 

режисери почали розвивати 

історію Каспера, який так 

сподобався глядачам. Так і 

з'явився комедійний мультисе-

ріал “Каспер”, який виходив з 

лютого 1996 по вересень 1998 

року. 

Ознайомившись з двома 

гігантами кінематографу, мо-

Кінематограф 

Музика кельтів тісно пов'-

язана з Гелловіном. Більшість 

їх пісень присвячені саме по-

дорожі. Кельти подорожували 

по всій Європі, іноді навіть 

відправлялися до Америки та 

Австралії. Нерідко їм доводи-

лося просити милостиню, а 

згодом з'явилася жартівлива 

традиція – співати колядки 

trick or treat, назва яких перек-

ладається як “гаманець або 

життя”. З часом така традиція 

набувала все більшої популяр-

ності, а зараз трохи переробле-

ний вислів використовують 

діти різного віку, які у ніч 

Гелловіну бажають отримати 

якомога більше солодощів. 

Тема Гелловіну отримала 

велику популярність саме у 

важкій музиці. Наприклад, 

учасники рок-гурту Misfits 

створили дві композиції з 

назвами Halloween та 

Halloween II. Німецький гурт 

Helloween обрав таку назву на 

честь свята, замінивши другу 

Музика 

Кадр з фільму “Гелловін” 1978 року.  

Учасники гурту Helloween дають концерт.  

літеру. Кліп готичного гурту 

Type O Negative на пісню 

Black №1 став одним з най-

більш популярних металістсь-

ких кліпів. 

Сучасні реалії такі: Гелло-

він дедалі частіше згадується 

у році, ніж у будь-якому іншо-

му жанрі. Якщо розглядати 

хіп-хоп, то варто взяти до 

уваги його піджанр – горор-

кор, тематика пісень якого 

Артур Орел 



4 

Весільна сукня чи піратський крюк  
Як та де обрати костюм на Гелловін 

Ось й наблизилася найміс-
тичніша ніч у світі. Вулицями 
ходять чаклуни й чаклунки, 
зомбі й вовкулаки, феї та при-
нцеси. Тож, аби виділитися з 
усієї цієї міфічної маси треба 
підібрати гідний костюм, що 
не залишить байдужим нікого. 
Тому у цій статті ми пропону-
ємо декілька варіантів гелло-
вінського наряду, який не 
повинен вдарити по кишені 
студента.   

17 вересня 2021 року Netflix 
презентував найпопулярніший 
серіал в 90 країнах «Гра в каль-
мара». Серіал став настільки 
мейнстримовим, що має мільйо-
ни фанатів по всьому світу. 
Отже, сьогодні ми пропонуємо 
втілитися в образ головних ге-
роїв кінострічки та порівняти, 
що буде вигіднішим: купити, 
взяти в оренду, або пошити 
костюм самому. А, оскільки, в 
серіалі нам представили два 
головні наряди (гравець та на-
глядач) тому, й розглядати ми 
будемо обидва варіанти. 

Перший та найпростіший 
– це придбати вже готовий 
образ в онлайн чи офлайн 
магазині. 

Почнемо з гравця. На он-
лайн платформах середня вар-
тість костюму становить  700–
1000 гривень. А от, зазирнувши 
у декілька фізичних крамниць, 
які спеціалізуються на карнава-
льному одязі, ми прийшли ви-
сновку, що найменша ціна на 
потрібний нам костюм буде 
коштувати не менше ніж 1500 
гривень, найбільша ціна 2100 
гривень. 

Щодо костюма наглядача, то 
все аналогічно. Замовивши че-
рез інтернет, ми віддамо щонай-
менше, як 700 гривень без ура-
хування доставки. А придбавши 
у гіперсторі – залишимо на касі 
1500–2100 гривень. 

Отже, маємо такі результа-
ти: 

Костюм гравця 
онлайн магазин – 700 – 1000 

грн/без урахування доставки; 
офлайн магазин – 1500 – 

2100 грн. 

Костюм наглядача  
онлайн магазин – 700 – 1000 

грн/без урахування доставки; 
офлайн магазин – 1500 – 

2100 грн. 
Наступний варіант – взяти 

в оренду. 
Тут дещо складніше, адже, 

звернувшись до подібних серві-
сів, ми зіткнулись з тим, що не 
всі крамниці мають необхідний 
нам образ. Однак, ми змогли 
знайти те, що потрібно. Середня 
вартість костюму, як гравця, так 
й наглядача становить 570 гри-
вень на добу. Крім того, деякі 
крамниці пропонують скомпо-
нувати потрібний нам наряд із 
вже наявних, або зачекати декі-
лька діб поки швачка зшиє обра-
зи. 

І останній варіант – зроби-
ти костюм самому. 

Почнемо з гравця. 
Нам знадобиться: 
зелений спортивний костюм; 
біла футболка; 
білі кеди; 
білий фетр (20х30 см); 
клей пістолет або голка з 

білою ниткою. 
Якщо спортивного костюму 

немає ані у  своїй шафі, ані 
у  шафі свого друга чи подруги, 
вирушаємо до секонд хенду. У 
день завозу ціна костюму буде 
становити 150 гривень, а футбо-

лки – 10 грн. Вартість фетру 
20х30 см за 10 штук – 14 гри-
вень. Білі швацькі нитки – 10 
гривень та набір голок – 30 гри-
вень. Загальна ціна костюму – 
214 грн. 

З білого фетру вирізаємо 
номер гравця (7х3 см) та прикле-
юємо/пришиваємо з лівого бо-
ку  на грудній клітці спортивної 
кофти. Також, з фетру вирізаємо 
смужки 30х3 см та приклеюємо/
пришиваємо від шиї й до середи-
ни плеча кофти з обох боків. Й 
приміряємо готовий образ на 
себе. 

Тепер перейдемо до костюму 
наглядача. 

Нам знадобиться : 
червоний комбінезон або 

червоні спортивні штани, черво-
на кофта на блискавці з капюшо-
ном; 

алюмінієвий дріт (2 м);  
чорна м’яка сітка (1 м);  
біла акрилова фарба;  
степлір/ голка з ниткою/ су-

пер клей;  
чорний фоаміран (20х30 см); 
широкі чорні резинки.  
Знову ж таки, відправляємо-

ся до секонд хенду за червоним 
комбінезоном. Проте, якщо не 
пощастило знайти саме комбіне-
зон, ціна якого – 100 гривень, то 
купуємо червоні штани та кофту, 
вартість яких – 155 гривень. 

Купуємо також алюмінієвий 
дріт – 50 грн/за 2м; чорну м’яку 
сітку – 40 грн/1м; білу акрило-
ву фарба – 20грн/за 1 тюбик; 
чорні резинки – 10грн/1м; фоа-
міран – 26 грн/20х30 см. Зага-
льна ціна костюму – 331 грн. 

Щоб зробити маску нам 
необхідно зробити два однако-
вих кола, довжина дроту яких 
50см, та одне коло з довжиною 
дроту 30 см та скріплюємо їх 
разом. Робимо каркас маски, 
згинаючи коло 30 та 50 см до 
гори, залишаючи третє (50 см ) 
незмінним. Покриваємо каркас 
сіткою та фіксуємо степлером/
ниткою. Прошиваємо край 
маски фоаміраном, аби прихо-
вати шви. Також з фоамірану 
робимо дві смужки: 23х2 см та 
14х2 см. Довшу смужку клеїмо 
горизонтально на масці, а коро-
тшу – вертикально від підбо-
ріддя й до горизонтальної сму-
жки. На верхній частині маски 
малюємо трикутник акриловою 
фарбою та залишаємо просох-
нути . Зі зворотної сторони 
маски пришиваємо резинки, 
аби вона трималася на голові. 
Ось і все костюм готовий. 

Також, можна додати пев-
ної атрибутики. Наприклад 
зробити запрошення на гру або 
солодкі соти, які використову-
валися на одному з випробу-

вань. 
Маємо такі результати: 
Костюм гравця  
онлайн магазин – 700 – 1000 

грн/без урахування доставки; 
офлайн магазин - 1500 – 2100 

грн; 
в оренду – 570 грн/на добу; 
робити власноруч – 204 грн. 
Костюм наглядача  
онлайн магазин – 700 – 1000 

грн/без урахування доставки; 
офлайн магазин - 1500 – 2100 

грн; 
в оренду – 570 грн/на добу; 
робити власноруч – 331 грн. 
Отже, ми дійшли висновку, 

що зробити костюм самому ви-
магає більше часу, проте, набага-
то дешевше ніж купити в магази-
ні, будь то онлайн чи офлайн 
замовлення. 

                   Тарасенко Дарина 

Свято чи гаманець?  
Як студенту бюджетно прикрасити кімнату до Гелловіну 

 Гелловін важко уявити без 
прикрашеної домівки. Гарбузи, 
свічки, декоративні кажани та 
павуки, святкові паперові гір-
лянди – все це створює особли-
ву атмосферу та дарують свят-
ковий настрій. Сьогодні розбе-
ремо – як підготувати кімнату 
до свята, щоб не витратити 
багато грошей.  

Основний атрибут Гелловіну 
– «Джек-ліхтар» або гарбуз із 
вирізаним обличчям. Середня 
вартість великої ягоди становить 
15 грн/кг, а вага - від 1,5 до 5 
кілограмів. Маленький гарбуз 
буде коштувати близько 22 грив-
ні 50 копійок, середній, вагою у 
2,5 кг - 37 грн 50 копійок, вели-
кий - 75 грн. Існують різні варіа-
нти декорування: можна вирізати 
у гарбузі отвори у формі облич-
чя, або, якщо приділити цій спра-
ві більше часу - перенести на 
поверхню тематичні малюнки. 
Коли "основа" готова - встанов-
люємо до неї свічку. Упакування 
свічок коштує 160 грн/25 штук. 
Тобто, 6 грн/шт. Їх можна вста-
новити у свічник або зробити 
його власноруч. Для цього необ-

хідно взяти старі скляні пляшки, 
накрапати на них воском та 
встановити у шийку ємності. 

 Для декорування стін ідеа-
льно підійде паперова гірлянда. 
Для цього варто обрати шаблон 
та перенести його на кольоровий 
папір. Вартість двостороннього 
паперу стартує від 22 грн, одно-
стороннього - від 11 грн, карто-
ну - від 30 грн. Зображення при-
видів, черепів та гарбузів виріза-

ти найлегше. Далі з'єднуємо їх за 
допомогою скочу чи робимо 
спеціальні отвори та просуваємо 
через них нитку. Щоб елементи 
гірлянди вийшли симетричні, 
треба скласти папір навпіл та 
перенести на нього половину 
очікуваного зображення. За та-
ким принципом робимо кажанів 
та павуків, яких закріплюємо на 
стіні. Ще один спосіб декоруван-
ня простору - павутиння. Для 

цього використовуємо мар-
лю. Її мінімальна вартість 
становить 8 грн/метр. Потріб-
ну кількість марлі треба мак-
симально деформувати: роз-
тягнути у різних напрямках, 
зробити розрізи всередині та 
по краях. Павутиння можна 
пофарбувати у темніший 
колір чи додати червоного 
барвника.    

          Єлизавета Пахалюк 

Яскраве оформлення стін гірляндою. Pinterest.com Бюджетний варіант свічника. Pinterest.com 

Вигляд костюмів з серіалу (фото взято з сайту Pinterest.com) 

Готовий вигляд маски (фото взято з 
YouTube каналу «Ухтышка»)  

Необхідний нам каркас (фото взято 
з YouTube каналу «Ухтышка») 

Декор паперовими кажанами.  
Pinterest.com 
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Американський Гелловін –  свято без історії? 
Покопавшись та знайшовши цікаві факти про головне свято осені, ми спробуємо розібратися в 

історії Гелловіну та розкрити всі карти: Що? Як? Та Чому? 

«Кельти святкують Самайн» 

Дитячий «Trick or treat» у надвечір Гелловіна.  

Гарбузова символіка 
Очікуване питання осіннього сезону: як розповсюдилась 

звичка прикрашати вечірку саме гарбузом 

«Жодних обмежень, чим страшніше—тим 

краще!» 

«Скільки б сторіч не минуло, Джек продов-

жуватиме свою моторошну подорож» 

Максим Зюзін 



6 Гончар Інфо 
№ 2 (31),  листопад 2021 

«Немає любові щирішої, ніж любов до їжі». © Джордж Бернард Шоу ЦІКАВИНКИ 

 

Гостей будемо зустрічати 
чудернацькою закускою 
«Сосиски-мумії»  

Нам знадобиться:  
Міні-сосиски  
Листкове тісто  
Ваш улюблений соус (це 

може бути майонез, кетчуп або 
гірчиця) 

Загалом приготування цієї 
страви не відрізняється від 
звичайних сосисок у тісті, весь 
секрет саме в презентації: треба 
залишити вільний від тіста 
шматочок сосиски, аби потім 
намалювати там «очі». 

В якості основної страви 
приготуємо тематичний пиріг з 
гарбуза 

Для цього використаємо:  
Основу для пирога з 

пісочного тіста (можна 
приготувати за улюбленим 
рецептом вашої бабусі або ж 
купити у найближчому 
супермаркеті)  

Для начинки треба лише 
гарбуз, яйця (3 шт.)  та згущене 
молоко (200 г) 

Гарбуз запікаємо до м‘якої 
консистенції, охолоджуємо, та за 
допомогою блендера  змішуємо з 
яйцями та згущеним молоком.  

Останній крок – гарна 
презентація. Для цього 
використаємо залишки тіста, з 
якого виріжемо листочки.  

На десерт запропонуємо 
гостям печиво «з павучками» 

Знову ж таки купуємо 
заготовлення пісочного тісту або 
за бажанням - готуємо 
власноруч. Також треба знайти 
шоколадні цукерки у формі 
кульок та придбати ваш 
улюблений шоколад. 

Робимо звичайне печиво, 
потім одразу після запікання 
викладаємо цукерки як показано 
на фото, а розтопленим 
шоколадом малюємо «лапки» 
наших павучків. 

У якості напою зваримо 
класичний глінтвейн. Цей напій 
зігріє душу і тіло навіть у 
найхолодніший осінній вечір. 

Святкові страви до Гелловіну 
Або як злякати гостей звичайною їжею  

Печиво "Павуки" гарне частування для друга арахнофоба сайт: 
picantecooking.com  

Ольга Коваль 

Буу. Сосиски-мумії– чудова страва, щоб здивувати та налякати гостей 
сайт: ideas/recipe_list  

Навіть найжахливіша вечеря не обійдеться без класичного гарбузового 
пирога сайт: 1000.menu/cooking  

Вікторія Винник 

Робити його з вина або ж з 
вишневого соку- виключно ваша 
справа. Головне не забудьте про 
особливу суміш спецій для цього 
напої. Вона продається вже 
готовою.  

Отак з найпростіших 
інгредієнтів можна зробити вечір 
Гелловіну ще цікавішим. Трохи 

З появою в українському календарі свята Гелловін ми отримали не лише ще один день веселощів, але й набагато більше – відтепер можна проявити фантазію у пошуку 
чудернацьких костюмів та, звичайно, показати свою кулінарну майстерність. Чим страшніший вигляд матиме  страва, тим більше враження вона справить на ваших гостей. Та от 
що ж вигадати, аби їжа на столі була виконана у стилі Гелловіну  та й до того ж смачною? У нашій статті ми створили ціле меню до вашого свята. 

фантазії допоможе перетворити 
святковий стіл у дещо більше, 
ніж ми до цього звикли. А що б 
ви скоштували першим у такому 
розмаїтті?  

Після всіх святкових жахів, хочеться заспокоїтись та випити теплий 
ґлінтвейн сайт: vku.life 

Діва 
Привид 

спостерігає за 
вами. Цієї ночі не 
робіть речей, за 
які вам буде 

соромно. 
 
Водолій 
Хтось цієї ночі 
звернеться до 
відьми, щоб 

зробити любовний приворот. 
 
Близнюки 
Луна вплине 

на вас, сховайте 
на всяк випадок 
ножі, лунатизм 
може застати 
зненацька. 

 
Риби 
Варто святкувати 
Гелловін з 
неповторним 
костюмом. Це може 

бути одяг супергероя, відьми, 
зомбі – будь-який міфічний 
образ.  

 

ГОРОСКОП 

 
Рак 
Один з 

монстрів в вас 
закохався. Буде 
погано, якщо це 

не взаємно. 
 
Козеріг 
Вас хочуть затягнути 
в інший світ. Ви 
потрібні там для того, 
щоб розважати інших 
монстрів. 

 
Овен 
Якщо ви 

побачите людину 
в костюмі зомбі в 
цей день, будь те 
обережні, це 
може бути не костюм. 

 
Терези 
Солодкі цукерки, 
вечірка з друзями… 
Це все, що 
потрібно для 
гарного настрою в 
ніч Гелловіна. 

 

Скорпіон 
Раджу вирізати 

в цьому році 
гарбузову голову. 
Вона притягує 
тільки добрих 
привидів та монстрів. 

 
Стрілець 
Магія дуже 
вплинула на ваш 
настрій. Не 
ведіться на афери 
протилежної статі. 
 

Лев 
Емоційний 

вампір хоче 
забрати всю вашу 
енергію. З’їж 
часнику перед тим 
як вийти з дому. 

 
Телець 
Блакитний Місяць 
сходить у вашому 
знаку, приносячи 
осяяння і 
пробуджуючи 

глибокі бажання та емоції. 

Анастасія Щочка 
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Вампіри, привиди 
та космополітизм  

Чому про Гелловін знають більше, 
ніж про Купала 

Гелловін, день Святого 
Валентина, Октоберфест – 
свята, котрі прийшли із Захо-
ду, вже щільно укоренились 
серед нашої культури, тоді як 
слов’янські звичаї переходять 
на другий чи навіть третій 
план. 

Прилавки магазинів рясні-
ють тематичним одягом та ігра-
шками, а кожен третій пост у 
соцмережах нагадує, що День 
Усіх Святих, себто Гелловін, 
наближається. Розглядаючи 
декоративні гарбузи з усмішка-
ми в найближчому супермарке-
ті, я піймав себе на думці, що 
сучасних українців переважно 
цікавлять більше свята, прийде-
шні з Європи чи Америки, ніж 
ті, які відмічали наші пращури. 
Тоді ж я зацікавився, коли і 
чому День усіх святих, котрий 
починався як кельтський обряд, 
став настільки популярним, і чи 
можна таким чином розкрутити 
прадавні свята слов’ян?  

Найбільше розповсюджен-
ню Гелловіна посприяв вплив 
американської культури. Саме 
свято потрапило до Сполучених 
Штатів завдяки міграції шотла-
ндців та ірландців, для котрих 
воно мало релігійне значення. 
Варто зазначити, що сучасний 
Гелловін значно відрізняється 
від того, що святкували нащад-
ки кельтів кілька століть тому. 
Наприклад, для створення голо-
вного символу Дня усіх святих 
– ліхтаря Джека, як правило, 
використовували замість гарбу-
зів ріпки, а святкові костюми 
являли собою моторошні маски, 
які походили на висушені об-
личчя людей. 

В Україні свято почало при-
живатись відносно недавно. 
Тим не менш, у день Гелловіну 
центри великих міст бувають 
переповнені людьми у костю-
мах, а в усіх клубах відбувають-

ся тематичні вечірки. Але чому 
такого ажіотажу нема, скаже-
мо, під час святкування Івана 
Купала або чому не настільки 
популярні костюмовані вечір-
ки під час різдвяного вертепу? 
Відповідь, як то часто буває, 
криється в історії. І в Геллові-
ну, і в Купала, і в вертепу є 
спільне  – язичницьке похо-
дження.  Проте якщо в ХХ 
столітті святкування кельтсь-
ких звичаїв розвивалось та 
невпинно набувало популярно-
сті, то давньослов’янські тра-
диції та обряди були під забо-
роною атеїстичної влади Ра-
дянського Союзу. Коли ж Ук-
раїна здобула незалежність, її 
свята занепали і дужа мала 
частина тогочасних поколінь 
пам’ятала про них. Тоді ж до 
щойно відкритого після падін-
ня залізної завіси медіа просто-
ру, окрім фільмів та музики, 
зайшло дивне свято – Гелловін. 

Сміливо можна сказати, що 
День усіх Святих став таким 
собі світовим брендом зі свої-
ми символами та особливостя-
ми. Та чи можуть досягти тако-
го розмаху наші свята? Гадаю, 
що потенціал є.  Але для поча-
тку треба поширити святку-
вання територією держави. І, 
варто сказати, в деяких регіо-
нах проводяться масові заходи 
на тематику народних свят. 
Так, у Тернопільський області 
вже кілька десятиліть прово-
дять карнавал Маланія, приу-
рочений до Щедрого Вечору в 
ніч на 14 січня. На Київщині 
святкування Івана Купала на-
бирає кількасот шанувальників 
кожен рік. Звичайно, Гелловін 
досі залишається популярним 
серед молоді, проте не забу-
ваймо і давні українські тради-
ції, бо це є частиною нашої 
культури та історії. 

    Олександр Мірошнічев 

Головний символ Гелловіну – ліхтар Джека  

Гелловін – одне з найцікаві-
ших свят року. Воно вже зо-
всім не асоціюється з тим, як 
світи мертвих і живих відкри-
вали свої двері, щоб мешканці 
потойбічного могли пройти на 
землю. Тепер це свято – сим-
вол осені, гарбузів, пуншу і 
незвичайних, цікавих костю-
мів. 

У цій статті я б хотіла корот-
ко розповісти, як святкують 
Гелловін у різних країнах світу. 

Почнемо з Ірландії – батьків-
щини Гелловіну. Незважаючи на 
те, що пройшло понад сто років, 
жителі країни продовжують його 
святкувати. У цей моторошний 
день у країні проходять фестива-
лі Дракули, проводяться костю-
мовані паради, вогняні шоу, го-
тують цікаві смаколики 
(наприклад, колканнон з картоп-
лі) і грають в незвичайну гру. 
Суть її полягає у тому, щоб під-
стрибнути до дерева і вкусити 
яблуко.  

В Америці Гелловін – дитяче 
свято, орієнтоване на аудиторію 
від 4 до 6 років і підлітків. Діти 
найчастіше переодягаються в 
монстрів, зомбі, відьом, скелетів 
та інших чудовиськ. Бувають і 
більш приємні персонажі – Гаррі 
Поттер і Герміона, герої 
«Зоряних Воєн» або навіть поже-
жні і поліцейські. «Цукерки або 
життя» – улюблена гра дітей у 
цю ніч. Також влаштовуються 

паради, під час яких «нечисть» 
виходить на головні вулиці. 

У Японії напередодні цього 
страхітливого свята у великих 
містах проходять карнавали та 
святкові ходи. Всі клуби, кафе, 
бари і ресторани готують тема-
тичні програми. Навіть існує 
спеціальний фестиваль театралі-
зованих вистав, присвячених 
цьому святу. У Японії також 
існує традиція святкувати Обон. 
Його святкують у середині серп-
ня. Свято дуже схоже на Гелло-
він однією рисою – ліхтариками. 
Жителі міст прикрашають ліхта-
риками свої двори, головні вули-
ці і публічні місця, адже за тра-
дицією ці ліхтарі висвітлюють 
дорогу духам, які прямують до-
дому. 

В Англії до Гелловіну став-
ляться серйозно. Старовинні 
замки прикрашають страшними 
декораціями і відвідують їх з 
екскурсіями. У британців прийн-
ято гадати на багатті. Вони роз-
палюють вогнище у дозволеному 
місці, а передбачення ворожіння 
складають по візерунках. Це 
одне з улюблених свят дітей, які 
бігають по вулицях у незвичай-
них костюмах, стукають у двері 
будинків і зустрічають господа-
рів зі словами «Гаманець або 
життя!» У якості відкупу їм про-
понують заздалегідь підготовле-
ні солодощі. Традиційним десер-
том в Англії у цей день є яблука 

в карамелі, оскільки свято при-
падає на сезон врожаю. Також 
багато хто експериментує і готує 
різні смаколики з яблук: іриски, 
желе, карамель і льодяники. Всі 
страви намагаються прикрасити 
у дусі Гелловіну: малюють паву-
тину, страшні обличчя і павуків. 

В Україні головними тради-
ціями святкування стали декору-
вання будинку і вибір яскравих 
костюмів. Ліхтарики з гарбуза не 
отримали широкої популярності, 
але дехто, все ж, вирізує їх для 
декору. Головними кольорами 
свята є чорний і помаранчевий: 
саме у таких відтінках варто 
декорувати будинок і обирати 
костюми. Особливою популярні-
стю користуються святкові вечі-
рки, які влаштовують розважаль-
ні заклади усієї країни. Вони 
декорують приміщення різними 
тематичними прикрасами, ство-
рюють святкову програму і вста-
новлюють святковий дрес-код. 
Про дітей в цей день також не 
забувають: їм влаштовують свят-
кові майстер-класи та аквагрим, 
де малюків гримують під улюб-
лених персонажів. До вибору 
святкового образу українці під-
ходять відповідально і завжди 
вражають оригінальними костю-
мами. До речі, зовсім не обов'яз-
ково одягатися в традиційні кос-
тюми привидів або відьом: мож-
на запросто вибрати образ улюб-
леного кіногероя або зірки.  

       Альона Герасимовська 

Сучасний Геловін почав 
своє формування у XIII сто-
літті, коли з вихідці з Ірлан-
дії та Великобританії привез-
ли до США свої традиції 
святкування давнього ке-
льтського свята – Самайну. 
Та й без того у багатьох на-
родів світу з давніх-давен у 
ніч з 31 жовтня на 1 листопа-
да відзначали День мертвих 
− перехід від світлої частини 
року до темної, який трива-
тиме до середини березня. У 
слов’янській культурі ця ніч 
називалася Велесовою. Було 
прийнято згадувати помер-
лих родичів, проводити ри-
туали очищення та захисту, 
гадати. Вважається, що в цю 
ніч душі померлих предки 
приходять у наш світ і мо-
жуть допомогти побачити 
майбутнє. 

За традиціями, у свято 
треба вдягатися у кольори 

осені: червоний, помаранчевий, 
жовтий, чорний. Вважається, що 
такі кольори сприяють позитив-
ному настрою, і таким чином ми 
віддаємо належне порі року: 
дякуємо за добрий врожай. 

На Самайн можна влаштува-
ти прогулянку на природі: піти в 
парк, аби насолодитися кольора-
ми, звуками та ароматами, зібра-
ти листочки та гілки, аби потім 
прикрасити дім. 

Головним у цей день вважа-
ється прибирання помешкання: 
треба викинути усі непотрібні та 
старі речі, вимести пил. Також 
можна зробити невеличкий ал-
тар, покласти на нього яблука, 
жолуді, каштани, засушені кві-
ти, обов’язковими є свічки. Вза-
галі, вогонь – головний символ 
свята, він вважається священ-
ним. А опівночі треба обійти дім 
зі свічкою, промовляючи слова 
про наповнення позитивною 
енергією, позбавлення від зла та 

захист.  
Традиційними є гадання. 

Якщо ви не вмієте гадати на 
картах Таро, то можна скорис-
татися звичайним яблуком. 
Треба вибрати найгарніше та 
розрізати фрукт навпіл. Якщо 
всередині яблуко виявиться 
зіпсованим, це може означати 
якісь зміни в житті, часто пов’-
язані з розставанням із близь-
кою людиною. Не лякайтеся, це 
не знак смерті чи близького 
розриву стосунків, але може 
означати, наприклад, від’їзд. 
Крім того, існує безліч ритуалів 
для здійснення бажань. Це зав’-
язування вузлів на мотузці чи 
стрічок на деревах, або ж тра-
диційне задування свічок. 

Здавна вважається, що в цю 
ніч переходу до темряви, треба 
позбавитися від поганих думок, 
заспокоїтися, подумати про 
минуле і з новими силами йти 
до майбутнього. Для цього мо-
жна написати всі свої проблеми 
та переживання на папері і спа-
лити його над свічкою, та не 
слід забувати про правила без-
пеки. 

Таким було це свято для 
наших давніх предків, і ви та-
кож можете долучитися до та-
кого святкування. 

Бажаємо цікавого Гелловіну 
та здійснення всіх бажань! 

Софія Бєлік 

Гелловін навколо світу 
Або як святкують цей день в інших країнах 

Сімейне святкування 
Мортон Ліза, Хеллоуїнська енциклопедія, McFarland & Company (2003). 240 сторінок. ISBN 

Магічний Геловін 
Святкування Геловіну за традиціями наших предків 

Святкування Велесової ночі  

https://ru.depositphotos.com/stock-photos/jack-o-lantern.html  

https://theoutlander.ru/news/samajn/2020-10-30-3886  

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/velesova-nich-znachennja-i-zaboroni-svjata.html 

Приклад святкового алтаря 
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Хоча в Україні й не прийн-
ято святкувати Гелловін, про-
те, погодьтеся, що восени не 
вистачає якоїсь особливої ат-
мосфери. Сучасній молоді не-
достатньо милуватися осінні-
ми пейзажами і дощем за вік-
ном: потрібно щось особливе. 
Саме цим «особливим» дійст-
вом може стати Гелловін. 

Про це свято ми почули із 
Заходу. Там люди влаштовують 
тематичні вечірки та проводять 
обряди, схожі на наше коляду-
вання. «Цукерки або смерть» — 
культовий геловінський вислів. 
Поки у нас не практикують таке, 
тож пропоную зробити більш 
лайтову версію американського 
Гелловіну. 

Якщо ви така ж домашня 
людина, як і я, раджу прикраси-
ти своє житло. Для цього достат-
ньо буде вирізати гарбузи з об-
личчями з кольорового паперу та 
повісити різнокольорові ліхтари-
ки на стіну. За бажанням також 
можна придбати свічки — тоді 
святковий настрій гарантовано. 
Чудово, якщо ви маєте людину, 
яка погодиться розділити з вами 
цей містичний вечір. Приготуйте 
імбирне печиво, або ще краще — 
подивіться фільм. Для такої події 
підійдуть фільми 1980–2000-х 
років, адже в них присутня пот-
рібна нам атмосфера. Рекомен-
дую до перегляду 
«Бітлджус» (1988), «Сонна Ло-
щина» (1999), «Дуже страшне 
кіно» (2000) та «Труп нарече-
ної» (2005).  

Головним атрибутом Гелло-
віну прийнято вважати гарбуз, 
тому, якщо маєте одного вдома 
— виріжте з нього ліхтарик 
Джека. За відсутності можна 
використати будь-який інший 

овоч. Варто креативно підійти до 
вирішення цього питання. 

Маючи трохи фантазії та 
натхнення в запасі можна легко 
створити святкову атмосферу. 
Хоча Гелловін для нас не є тра-
диційним святом, проте саме 
цього не вистачає людям у пері-

В Україні раніше не святку-
вали це свято, та завдяки моло-
дому поколінню все змінилося. 
У Дніпрі найчастіше всі охочі 
їдуть до центру міста, де і відбу-
ваються тематичні конкурси та 
фотосесії. Атмосфера свята най-
більше відчувається ввечері, 
коли багато людей у різних обра-
зах. Школярі та студенти готу-
ють собі костюми, фарбуються і 
виходять лякати звичайних жи-
телів міста. Скрізь купа різних 
людей, багато хто ретельно під-
ходить до підбору костюму, щоб 
потім взяти участь у конкурсі 
«найкращий костюм». 

Особисто я обожнюю це 
свято, адже воно допомагає всім 

Halloween 
Як святкують його у Дніпрі?  

Куди піти на Гелловін? 

об’єднатися в одну згуртовану 
команду. Завжди цікаво спосте-
рігати за різновидом персонажів, 
образ яких намагаються відтво-
рити. Я теж обираю костюм і 
роблю моторошний макіяж. Зу-
стрічаємося з друзями і їдемо на 
Європейську площу гуляти і 
насолоджуватися святом. Виріза-
ємо гарбуз із батьком та дивимо-
ся хоррор фільми всією сім’єю. 
Готуйте вбрання і настрій, 2021-
го буде Halloween. 

 
 
 
 
 

Аліна Миронова 

Як пережити цей Гелловін? 

Короткий посібник для молоді 

од карантину — веселощів. Тож 
нехай ці вихідні пройдуть по-
справжньому жахливо (у хоро-
шому сенсі). 

 
 
 

Яна Таран 

Зразок оздоблення кімнати на Гелловін.  
Джерело: pinterest.com 

Кадр із фільму «Дуже страшне кіно» (2000), реж. Кінен Айворі Веянс 2016 рік, мій перший Гелловін у житті. Я підходила до людей у цікавих  
костюмах та фотографувалася з ними.  

Гелловін — сучасне міжнародне свято, історія якого бере поча-
ток на території сучасних Великобританії та Північної Ірландії. 
Святкується щороку 31 жовтня, напередодні Дня Всіх Святих. Все 
місто готує прикраси для святкування. Головний символ — гарбуз, 
з якого вирізають гримаси та кладуть у середину свічку для атмос-
фери свята. Гелловін святкують не один день, адже в різних куточ-
ках світу свої дати й своя програма. 

Фотосесія у “Задзеркаллі” та на вечірці у Штурмі. 


