






Азбука
домашнього
господарювання
Вид. 6-те, виправлене

Київ
«Техніка»
1983



37.279 
А35

В книге освещены разнообразные вопросы 
оборудовзния современного жилья, правиль
ного хозЯй с т в о в а н и я  с использованием хи
мических и электрических «помощников»,
Ухода за вещами домашнего обихода и цве
тами, а также рационального питания. Даны 
Рекомендации по гимнастике и косметике.
О с о б о е  внимание уделено воспитанию детей 
и самовос™™™10- Рассчитана на широкий 
круг чита'<'елен-

Автори: Е’ С- Блажко, М. И. Барановський,
Д. М. Вол°даРська■ Л. С. Гардаш, М. 1. Гла
зова, Л. Є- Жоголь, М. Г. Мокрієва,
С. М. Приходько, Л. М. Ульянова,
Б. М. Ша}Упенко‘ Л. О. Шушуріна

Рецензент Ж- Безвершук

Упорядиш* Я- М- Володарська

Художник ^ З а б л о ц ь к и й

Редакція літератури з легкої, харчової про
мисловості» торгівлі та побутового обслуго

вування
Зав. редаі>ц‘єю Е- Степанова

. 340400(|ОД°~2°3 |30 ©  Видавництво «Техніка», 1973 р.
М202(04)-83 ' ©  Видавництво «Техніка», 1983 р., із змінами



ПЕРЕДМОВА

Сторінки цієї книжки — дружні бесіди з читачем про речі прості й не
обхідні кожному. Бо ким би ви не були за фахом, які б висоти професійної май
стерності не опанували, вам однаково цікаво буде дізнатися про те, як розумно 
організувати домашнє господарство, щоб ведення його не поглинало всього віль
ного часу.

Нашу країну по праву називають країною новоселів. Тож і про них подбали 
автори книжки. Обладнання, умеблювання і освітлення сучасної квартири, ремонт 
і опорядження її, вибір художніх виробів, що мають надати житлу затишку, 
індивідуальності та краси,— ось далеко не повний перелік тем і питань, на які 
знайдуть відповідь читачі.

Нині без наукової організації праці не обійтись ні окремому працівнику, ні 
підприємству або ж науковому закладу. Але, виявляється, не менш потрібна й 
важлива вона і для домашньої господині. Бо домашнє господарство — це також 
свого роду виробництво з своїми різноманітними галузями: пранням і прибиран
ням, приготуванням їжі і безліччю інших справ, які бажано робити з найменшою 
витратою сил і часу. От для цього і вдома слід запровадити НОП, яка навчить 
організувати і виконувати всі хатні роботи так, щоб жодна хвилина не витра
чалася марно, а отже, щоб все більше часу лишалося для навчання і самовдоско
налення, для виховання дітей і відпочинку у колі сім’ї, друзів, для читання книг 
і відвідання театрів, музеїв. У раціональному веденні господарства вам має 
прислужитись і чарівниця хімія з її арсеналом миючих засобів, а також усяка 
мала й велика механізація, оті різноманітні електричні помічники, без яких важко 
уявити сучасну квартиру.

Але ж крім цих електричних і механічних помічників домашньої господині, 
що їх випускає наша промисловість, є й такі, які приємно зробити самому. З цього 
приводу читачам стане у пригоді розділ «І чоловікам знайдеться робота вдома». 
Та родина — це не тільки чоловік і жінка, а ще й неодмінно діти. Про їх вихован
ня, загартовування і ведуть мову лікарі, педагоги.

У спеціальних розділах подаються такі поради: як подовжити життя одягу 
та речей домашнього вжитку, як їх краще доглядати, і, головне, як найдовше 
зберегти здоров’я, красу і молодість.

Отож, книжка має стати своєрідним лоцманом, що допоможе провести наш 
сімейний корабель бурхливим життєвим морем.

Усі зауваження і побажання просимо надсилати на адресу: 252601, Київ, 1, 
лрещатик, 5, видавництво «Техніка».



Наш
сучасний 
дім

На нашій вулиці знову новосілля. От і ви прилучилися до сучасної к а 
тегорії людей, яких називаю ть новоселами. О днак турботи, котрі охоп
люють більш ість в чеканні ключа, властиві не лише майбутнім господа
рям  просторої світлої квартири. Прагнення до оновлення, удосконалення 
умов побуту характерне й тим, хто свого ж итла ні на яке інше не зм і
нить. Тож як не подбати про те, щоб воно ставало дедалі зручнішим, 
красивішим, затишнішим. Чи ж  не трапляється часом протилежне нам а
ганню: нова лю стра не додає затиш ку, портьєри виглядаю ть зовсім чу
жими у ваш ій гарно опорядженій кімнаті, а цьому гарному журнальному 
столику, що так  привабливо виблискував поверхнею у вітрині магазину, 
у квартирі зовсім не знайш лося місця. «Речі бунтують»,— вирішуєте ви. 
Так, бунтують, але не стільки одна проти одної, скільки проти вашого 
незнання законів їхнього співіснування.

Щ об цього не сталося, щоб і найменші дрібниці ж или у злагоді, по
трібно мати хоча б мінімум інформації про те, яким м ає бути сучасне 
житло.

Н асам перед все в ньому м ає бути підпорядковане одній головній меті: 
щоб ж илося родині якнайзручніш е. А оскільки сім’я — це дорослі і діти, 
це учні й немовлята, а ще й гості приходять до когось з членів родини, то 
й виникають перші суперечності і складності: як передбачити все це у 
внутрішньому плануванні квартири або кімнати, як все узгодити, щоб 
полегшити співіснування членів родини.

Не менш відповідальне завдання — правильна розстановка меблів та 
добір відповідного оформлення. Вивірений спосіб для віднайдення якнай
кращ ого розташ ування меблів такий: зробити в певному масш табі крес
лення квартири і паперові моделі л іж ка , столу, шафи, стільців, які 
можна пересувати по плану, знаходячи дл я  кожної речі найкращ е місце.

ОБЛАДНАННЯ КВАРТИРИ

Щ об розмова була конкретною, розглянемо кілька варіантів умеблю ван
ня одно-, дво- і трикімнатних квартир. С кладання плану починають з ви
значення постійних місць для спання кожного члена родини залеж но від 
складу сім’ї. Складаю чи план розміщ ення меблів в однокімнатній квар
тирі, розберемо два випадки, коли в сім’ї два і три чоловіки.



План розміщення меблів:
а — в однокімнатній квартирі 
(2 члени сім’ї ) ;  б  — в одно
кімнатній квартирі (3 члени 
сім'ї); в; г  — у  двокімнатній 
квартирі; /  — загальна кімната; 
2 — спальня; 4 — передпокій; 
5 — кухня;  6 — ванна кімна
та; 7 — вбиральня; 8 —  вбудо- 
вана шафа.

Інтер’єр однокімнатної квартири.



Каркас з полицями, що відокремлює частину приміщення.

В обох ви п адках  д л я  спання реком ендується використати  диван-ліж к 
В будован і ш аф и з успіхом  зам ін ять  гром іздкий  гардероб . Н айзручн ії 
м ісце д л я  робочого столу — біля  в ікна, поруч з ним розм іщ ую ть книж к 
ві полиці або ш аф у. Т аким  чином відокрем лю ється куток дл я  робот 
занять . Ізолю вати  його м ож на і за  допомогою  легко ї гратчастої перег 
родки. Д л я  дитячого л іж к а  потрібне місце, що н айкращ е освітлюєтьс 
і провітрю ється, й о го  м ож на відокрем ити хоча б ширмою.

Кухню  ж  багато  родин з успіхом використовую ть як  кухню-їдг 
льню .

Якщ о у родині тільки  дорослі, то кож ном у баж ан о  надати  ізольован 
м ісце д л я  відпочинку і роботи. Ц ього м ож на, звичайно, досягти  у двокім 
натній квартирі. У ніші, що буває в загальн ій  к імнаті, м ож на розмістит] 
диван-л іж ко, туалетний столик або невеличкий комод. Ізолю ю ть її  ві< 
кімнати  шторою.

К оли в сім ’ї діти  однієї статі і приблизно одного віку, їм кращ е вид* 
лити окрему кімнату.

У загальн ій  кімнаті, де одночасно працюють чи відпочиваю ть кілька 
членів родини, баж ан о  ізолю вати спальне місце, куточок для дитини 
або ж  дл я  відпочинку і занять. У цих випадках ш ироко застосовують 
прості переносні ширми або розсувні штори.

Д л я  ізолю вання спального м ісця м ож на використати й шафи, якпщ 
вони не надто високі (до 75— 100 см ), а їх  довж ина відповідає розмірові 
м еблів, які хочуть відокремити. Н а такій  ш аф і з полицями розміщують|



План розміщення меблів у  трикімнатній квартирі:
1 — загальна кім ната; 2 — спальн я; 3 —. дитяча кім ната; 4 — передпокій ; 5 — кухня;
6 — ванна кімната; 7 — вбиральня.

книжки, радіоприймач або телевізор, у закритих ш ухлядах зберігаю ть по
стільну білизну. Саму ш афу можна гарно декорувати з допомогою живих 
квітів, кераміки, скла.

Іноді низькі ш афи надаю ть змогу виправити невдалі пропорції при
міщення. Так, з допомогою цієї своєрідної перегородки можна зорово 
приховати непомірну довж ину приміщення і, отже, поліпшити інтер’єр 
кімнати.

Д ля постійної ізоляц ії однієї частини кімнати від другої можуть слу
жити шафи-перегородки за висотою приміщення.

У трикімнатній квартирі для сім’ї, яка складається з чотирьох-п’яти 
чоловік, одну кімнату слід обладнати для дітей, кухню радимо вико
ристати і як  їдальню , у загальн ій  кімнаті можна розмістити розсувну 
тахту, це ще одне спальне місце. О крема кімната м ає стати спальнею для 
батьків. В ній ж е можна поставити л іж ко для немовляти.

Оскільки зручність нашого побуту великою мірою залеж ить від пра
вильного обладнання підсобних приміщень — комори, передпокою то
що — одразу ж  після в’їзду в нову квартиру подбайте і про це.

Розставляю чи меблі, врахуйте, чи досить широкі проходи, чи вільно 
відкриваються двері, вікна, ш афи тощо. Зверніть увагу й на поради гі
гієністів. Вони вваж аю ть, що відстань між  дитячим ліж ком і вікном має 
становити не менше !00— 120 см; м іж  дитячим ліж ком  і л іж кам и дорос
лих — 50—60 см; м іж  л іж кам и  дорослих, якщо вони розміщ ені окремо,—



План сільського будинку:
1 — загальна кім ната; 2 — спальня; 3 — дитяча кімната; 4 — передпокій ; 5 — кухня;
6 — -ван н а  кім ната; 7 ■*- вбиральня.

не менше 65 см, а м іж  л іж кам и  дорослих, що стоять поруч, і стіною — 
60—70 см.

У загальн ій  кімнаті робочий стіл повинен стояти на відстані 60—
75 см від інших меблів, а прохід м іж  обіднім столом та  диваном або
стіною становити 115 см; м іж  книжковою шафою та письмовим сто
лом — 60 см. Не ставтеся до цих рекомендацій зневаж ливо. Вони переві
рені на практиці.

З а  останні роки майж е повністю оновилися наші села. І оселі в них
не лише збудовані, а й обладнані по-новому. Вони стали просторішими,
світлішими. З а  своїм інтер’єром сільський будинок все більш е наближ ає
ться до м іської квартири.

Проте різниця м іж  ними все ж  існує. Причина її, насамперед, полягає 
у самому характері ведення господарства у місті й на селі. Якщо міський 
ж итель може обійтися невеличкою кухнею, то меш канця села вона не 
влаштовує. Адже в цьому приміщенні він має передбачити місце для б а
гатьох речей, потреби в яких не відчуває городянин. Сільська кухня по
винна бути більшою ще й тому, що в ній готують їж у не тільки для 
членів родини, а й для худоби, птиці.

Як ж е найкращ е обладнати дім та прикрасити його?
Н а Україні, де в більшості районів клімат досить теплий і м’який, бу

динки, як  правило, споруджують з верандами. О тж е з неї й почнемо. 
Влітку вона стає ніби додатковою  кімнатою, тому її не слід захаращ у
вати лантухам и з домаш нім скарбом або, приміром, городнім реманен-



том. Тут доречні меблі з лози та декоративні квіти. Якщо веранда з а 
склена, на вікнах радимо повісити розсувні ф іранки з ситцю в горохи або 
дрібні квіточки. Ситець дешевий і гігієнічний, а яскраві квіти на його 
світлому тлі нададуть приміщенню веселого вигляду. З  веранди ви по
трапляєте у велику кімнату, яка вікнами виходить на вулицю. Гостин
ності їй надає надзвичайна чистота і гарні смугасті хідники або килим 
на підлозі. П ід стіною — сучасна тахта, яку можна використати і як до
даткове ліж ко. Поруч — ш аф а для одягу.

У кожній колгоспній сім’ї нині ц ікавляться художньою літературою. 
Ш афу для книжок радимо також  розмістити в загальній  кімнаті. Ну, а де 
кращ е поставити стіл з стільцями: посередині хати чи під стіною? М ожна 
і так, і так. Важливо, щоб меблі були розташ овані зручно і ними легко 
було користуватися. Бо іноді ще трапляється: так  «гарно» прибере х а 
зяйка, що боязко й сісти.

Якось довелося мені побувати у такому будинку. Був він начебто 
великим і просторим, а гості почували себе в ньому незручно. Тахту в  

загальній  кімнаті господиня вкрила білим тюлем, на стільцях порозкла
д ал а  вишивані серветки. Кому потрібна така «розкіш»? Н авіщ о на тах
ті тюль?

С ам е ж  ліж ко, на наш погляд, кращ е застелити покривалом, оздобле
ним за національними мотивами. На Гуцульщ ині це можуть бути по
кривала (ліж ник або верета), на Ж итом ирщ ині— гарне шерстяне рядно 
або легкий килим. А диван, тахту намагайтеся застелити так, щоб на них 
завж ди  можна було відпочити. Окрім двох-трьох яскравих невеликих 
подушечок тут нічого більш е не потрібно.

Якщо в загальній  кімнаті стоїть буфет чи сервант із святковим посу
дом, не варто прикраш ати його ще й серветками, якими б гарними вони 
не були! А вишиту чи мереживну серветку кращ е покладіть на стіл. Н іде 
більш е вона не потрібна.

Н а підлозі в загальн ій  кімнаті найкращ е за все виглядає український 
килим. Він немов збирає усе до купи, об’єднуючи всі речі в кімнаті і 
надаючи їй затиш ку. Н а вікнах повісьте легенькі ф іранки, а доповнен
ням до них можуть служити декоративні занавіски з цупкішої тканини: 
льону, бавовни, штучного шовку. Увечері вони правитимуть за легкі ві
конниці.

Мисник у сільсько
му будинку.



Вішалка у перед
покої.

А як прикрасити стіни? Перш за все згадаєм о стародавній і ніколи не 
старіючий український рушник. Не обов’язково пов’язувати його з самим 
тільки портретом. Значно привабливіш е він виглядатиме перекинутим че
рез кілок, коли його вишиті кінці знаходяться один над одним.

Вибираючи проект майбутнього будинку, ми намагаємося, щоб в ньому 
були передбачені окремі помешкання для дітей, батьків, дідуся й бабусі. 
І от дім зведено. П одумаємо про зручне обладнання кожної з цих к ім 
нат. Якщо дорослі мають окрему спальню, л іж ко немовляти все ж  має 
стояти в кімнаті батьків. Всі л іж ка баж ано ставити вздовж  внутрішніх 
стін: вони набагато тепліш і і сухіші.

Обладнуючи дитячу кімнату, ви, зрозуміло, зваж те на вік синів чи 
доньок. Д ля  ш колярів праворуч від вікна слід передбачити місце для 
письмового столу. Якщ о кім ната затісна, зам ість книжкової шафи під
вісьте полицю.

У більшості наших будинків кухня є водночас і їдальнею . Тому в а ж 
ливо правильно спланувати це приміщення. Б іля  плити або печі доціль
но поставити стіл, поруч відро з водою, умивальник. Н ад  столом не з а 
вадить підвісна ш аф а для необхідного в щоденному користуванні посуду.

М исник і зар аз здатний прикрасити будь-яку хату. Адже скільки лю 
бові й майстерності вкладено у виготовлення гуцульського різьбленого 
або розмальованого полтавського мисників.

Якщо площ а в кухні дозволяє, поставте в ній і другий стіл — обідній. 
Його можна вкрити лляною  скатертиною. Розташ увавш и стіл з лавам и 
ближ че до стіни, ви створите в кухні затиш ний куточок, в якому приємно 
зібратися ввечері після роботи усією сім’єю. Л ави  причепуріть смугасти
ми налавниками, стіни над ними — смугастими або орнаментованими ки
лимками. Вони можуть бути найяскравіш их кольорів.

Тепер перейдемо до конкретної розмови про те, як зробити нашу осе
лю зручною і затишною.

Передпокій без перебільш ення можна вваж ати візитною карткою, хоча 
дехто й вваж ає, що в передпокої все доречне: і те, що зайве в кімнаті, 
і те, що псує її вигляд. Отож, кожен, хто переступає поріг такого дому, 
одразу ж  стає свідком недбайливості, безгосподарності хазяїв , складає 
перше відповідне враж ення про характер усієї оселі.



Яким же має бути передпокій? Н асам перед передбачте в ньому місце 
для верхнього одягу, головних уборів, взуття, встановивши віш алку або 
шафу. Пропонуємо на ваш  розгляд кілька варіантів вбудованих шаф для 
передпокою. Один з них передбачає обладнання віш алки, що складаєть
ся з двох частин: навісної полиці для капелюхів, під нею — гачки для 
одягу, укріплені на висоті 1,7 м, для дитячого о д я гу — 1,2 м, ще нижче — 
підставки-тумбочки для взуття з ш ухлядами для платтяних щіток. Го
ризонтальну площину підставки для взуття облицьовують лінолеумом. 
Д зеркало  з навісною поличкою-шухлядою під ним радимо повісити 
у простінку біля вхідних дверей. Н а поличку можна покласти сумку, гре
бінець тощо. У ш ухляді зберігаю ть каш не, рукавички й інші дрібниці.

Якщо стіну під віш алкою  облицювати лінолеумом, що кріпиться за 
допомогою рейок або накладок, стіна не забрудню ватиметься. Д л я  цього ж 
можна використати дерев’яні або пластмасові рейки чи планки. їх  ф ар
бують нітроемаллю  і зв’язують одна з одною по вертикалі кольоровим 
шнурком.

Зручною є і вмонтована в нішу стінна ш аф а, яка складається з кіль
кох ізольованих відділів, розрахованих на зберігання різних за призна
ченням речей.

У верхній частині влаштовують своєрідні антресолі, де тримають че
модани, спортивний інвентар, різні сезонні періодично вж ивані речі. Ос
новний вертикальний відділ ш афи відводиться для верхнього одягу, по
лиця — для головних уборів. Боковий відділ, що м ає ш ухлядки і полиці, 
призначається для зберігання речей господарського вжитку: пилососів, 
щіток, натирачів, мастики для підлоги тощо.

У нижній частині шафи, поділеній на два відділи, тримаю ть взуття — 
для вулиці і хатнє. Антресолі, а також  полиці для господарських речей 
кращ е обладнати глухими дверцятами. Відділ для одягу закриваю ть лля
ною або бавовняною драпірувальною  тканиною спокійного кольору, яку 
кріплять до навісної штанги.

Зручно використати для віш алки дерев’яну або металеву штангу, на 
яку одяг вішають на плічках.

М оже бути такий вар іант обладнання передпокою. Поруч з вхідними 
дверима розміщують вбудовану ш афу для робочого одягу та інших не-

Зразки вішалок, на яких одяг висить на плічках.



великих речей, дал і — відкриту віш алку. П ід вішалкою  — поличка для 
взуття, над нею — вбудовані навісні шафи. Поруч з відкритою в іш ал
кою — дзеркало, під ним — поличка.

Стіни передпокою, особливо за  вішалкою, рекомендують обклеювати 
ш палерами, які можна мити. Н айкращ им м атеріалом  для обробки стіни 
передпокою є олійна фарба.

Часто на дверях, що ведуть з передпокою в кімнати, вішають важ кі 
драпірувальні тканини, оздоблені шнуром і навіть плюшовими кульками. 
Краси у такому упорядженні мало, особливо з гігієнічних міркувань. 
Крім  того, у багатоповерхових ж илих будинках передпокій, як правило, 
не м ає природного освітлення. Д о речі, при виборі тональності шпалер 
чи фарб для стін уникайте похмурих кольорів.

Н айбільш е забрудню ється підлога передпокою біля вхідних дверей. 
Саме тут радимо покласти килимок або хідник з очерету. Весь бруд про
сипатиметься через його грубу структуру і не розноситиметься далі.

Загальна кімната несе найбільш е функціональне навантаж ення в 
квартирі. І не тільки тому, що у вільні години у ній збирається вся ро
дина для бесід, розваг, простих домашніх робіт, відпочинку. Інколи тут 
і сплять, і працюють, і навчаються. От чому, обмірковуючи обладнання 
цього приміщення, слід  відразу ж  виділити в ній зони різного призначен
н я — для відпочинку, розваг, прийому гостей, розумової праці та н а
вчання.

О скільки наш відпочинок припадає в основному на вечірні години, 
не намагайтеся розташ увати куточок відпочинку близько до вікна. Це міс
це по праву належ ить робочій зоні. Д ля  зони відпочинку в кімнаті зн а 
йдеться й інший затиш ний куточок. Умеблювати його радимо диваном, 
зручними кріслами, легким низеньким ж урнальним столиком, тут же 
можуть знаходитися полиці для ж урналів та книжок, радіоприймач 
і телевізор.

П ерш а вимога при встановленні телевізора — додерж ання правильної 
відстані між ним і глядачем. Нормальною  слід вваж ати таку, що у 6— 
8 раз  перебільш ує ширину екрана. Так, наприклад, для телевізорів «Ре
корд», «Старт», «Нева», «Зоря» вона становитиме 1,7—2,2 м, а «Рубін», 
«Огонек» «Верховина», «Славутич» — 2,2— 2,9 м. Врахуйте й те, що під

Вбудована иіаФа 
та вішалка у перед
покої.



Схеми розміщення та освітлення телевізора.

великим кутом до перпендикуляру в центрі екрана зображ ення здавати 
меться спотвореним. Тому найкращ им місцем для глядача вваж аю ть сек
тор в м еж ах 60°. Н априклад, відстань в 1,1 м по обидва боки від лінії 
центра екрана і в 2 м від нього.

Крім того, не рекомендується, щоб на екран телевізора потрапляли 
прямі сонячні промені, світло від лам пи або відбите дзеркалом . Бо вони, 
в свою чергу, відбиватимуться захисним склом апарата і також  спотво
рю ватимуть зображ ення. П ряме денне світло робить зображ ення тьмяним 
і плоским, а при сонячному ж  дивитися передачі взагал і неможливо. Не 
рекомендується робити це і в зовсім затемненій кімнаті, бо контрастно 
яскравий в повній темряві екран дуж е втомлює очі. Н айкращ е, якщо за 
телевізором є слабко освітлена стіна. Д л я  цього досить хоча б однієї 
лампочки, яка вмикається і вимикається разом  з телевізором. Таким чи
ном, найкращ им  місцем для телевізора є зовніш ня стіна (якщ о проти неї 
можна обладнати куточок для глядачів ), тим більше, що це спростить 
встановлення зовніш ньої антени.

Н айчастіш е телевізор встановлюють в кутку кімнати. І це цілком ви
правдано; деякі апарати поки що мають досить велику глибину — до 
60 см, а встановлений в кутку він не тільки економить площу кімнати, а 
й зорово наче займ ає менше місця.

Н орм альна висота тумбочки під телевізор — 40—55 см. Д уж е прак
тичні столики, верхня дош ка яких повертається на різні боки. Завдяки  
цьому навіть легким рухом руки можна надати телевізорові баж аний 
напрямок. А в той час, коли він не працює, надати положення, при яко
му апарат займ ає найменше корисної площі кімнати.

Коли телевізор вимкнено, не радимо закривати екран килимом чи 
серветкою. Люмінесцентний екран не боїться нормального світла. Н ай 
кращ е тримати телевізор і користуватися ним у такому вигляді, яким його 
випускають з виробництва.

Якщо сім ’я велика, у загальн ій  кімнаті слід  передбачити зону для 
приймання їж і. Проте коли сім’я звикла обідати на кухні, в кімнаті, щоб 
зекономити її площу, залиш аю ть невеликий складний стіл. Щ об кімната 
зд авалася  просторішою, поставте його не в центрі кімнати, а під стіною.



Обладнання спальні.

При баж анні зони приймання їж і, відпочинку чи праці можна відокре
мити. Д л я  цього використовують різні легкі перегородки або вбудовані 
шафи. Вони поділяють приміщення тільки частково, все ж  залиш аю чи 
загальну кімнату просторово єдиним приміщенням. З а  перегородки можуть 
правити занавіски з драпірувальних тканин, полиці, закріплені м іж  підло
гою та стелею. З  одного боку раму склять, з другого — декорують тонкою 
тканиною. М іж  склом та тканиною влаштовують вузенькі скляні або де
рев’яні полиці. їх  прикраш аю ть декоративними виробами.

Спальня водночас може бути й кабінетом. О бладнання спалень від
різняється простотою. Ц е — ліж ка , тумбочки, платтяна ш аф а та дзеркало, 
яке найкращ е повісити на стіні.

О скільки площа спальні, як  правило, невеличка, дуж е важ ливо зн а
йти вигідні місця для ліж ок.

Проте л іж ко — не обов’язкова приналеж ність спальні. Д обре прислу
житися можуть і тахта або куш етка з м атраца, який ставлять на підстав
ки рам ної конструкції.

Щ об кім ната виглядала затишною, щоб відпочивалося в ній зручно, 
подбайте про гарне оформлення її і, зокрем а, стін. Про килими не станемо 
багато говорити, кожен розвіш ує їх на власний смак. Але існує багато 
інших способів оформлення стіни, понад якою стоять куш етка, тахта чи 
діж ко. Так, наприклад, за  кушеткою прибивають фанеровий щит, до 
нього — невелику поличку, яка заміню є нічний столик. М ожна зробити 
інакше: на стіні, трохи вище рівня тахти чи кушетки, прилаш тувати по
душки з поролону (завтовш ки 5—7 см ), обтягнені меблевою тканиною.



Варіанти розміщення ліжок у спальні.

Якщо тахта чи кушетка оббиті гладко пофарбованою  тканиною, то чохли 
подушок шиють, приміром, з картатої тканини.

З  однієї великої і кількох тонких дощок (на ширину л іж ка  або ку
шетки) можна зробити поличку. ї ї  вкриваю ть прозорим л а к о м — тоді 
зберігається гарна текстура деревини — або фарбую ть олійною фарбою 
з урахуванням  тональності ш палер кімнати.

Н ад однією чи двома куш етками (л іж кам и ), що стоять поруч, вішають 
легку рам у й обтягують її тією ж  тканиною, якою вкрито кушетки. Між 
тканиною і рамою баж ано прокласти тонкий ш ар поролону або стару бай
кову ковдру.

Д ля двох л іж ок  можна ще зробити стінку з дощ ок 12— 14 см завтовш 
ки, які прибивають на дві вертикальні рейки.

Робоче ж  місце обладную ть поблизу вікна.
Дитяча кімната або куток. Д итина — незалеж но від того, леж ить вона 

у сповитку чи вж е ходить до ш коли,— повинна мати свій окремий куток. 
Тоді вона не заваж атим е дорослим, а дорослі — їй. В аж ливо й те, що, під
ростаючи, малю к вж е сам  порядкує у своїх вол о д ін н ях » , знаходить міс
це іграш кам , книж кам  — одне слово, привчається до певних обов’язків.

Д л я  немовляти ставлять у спальні батьків розсувне л іж ко  із боко
винками, які знімаю ться. Коли дитина вчиться ходити, її опускають на 
підлогу — маємо манеж . М але підростає, боковинки стаю ть непотрібними, 
їх виносять, а л іж ко  розсуваю ть до потрібного розм іру. Б іля  дитячого 
л іж ка добре поставити ш афу, у верхній частині якої зберігаю ть предмети 
догляду за дитиною, а в нижній — іграш ки.



Обладнання дитячої кімнати двоярус- Саморобні меблі для дітей, 
ними ліжками.

Д л я  м алої дитини добре придбати спеціальний стільчик. П ід час году
вання його ставлять до обіднього столу, а коли дитина починає їсти са 
мостійно, конструкція стільчика дає  змогу перетворити його на звичайний 
низенький, комбінований з столиком. З а  таким  столиком дитина залю б
ки бавиться.

Д л я  дитини дош кільного та шкільного віку можна влаш тувати куто
чок у загальн ій  кімнаті, а якщ о є можливість — виділити їй окрему кім 
нату. М ісце для занять ш коляра м ає бути обладнане біля вікна. Д ля мо
лодших ш колярів найбільш  зручними визнано парти-столи, до кришок 
яких вертикально прикріплюються рахівниця та дош ка для писання або 
малю вання. Коли рахівниця і дош ка непотрібні, їх  знімаю ть. Н а стіні над 
партою слід повісити географічну карту або поличку для книжок.

Хлопчик, крім того, повинен мати ящ ик чи ш афу з інструментами, де
талям и «Конструктора» тощо, щоб сповна задовольнявся його потяг до 
майстрування. Д байливі батьки влаш товую ть для дитини ще й невелич
кий живий куточок: к ілька горщ иків з рослинами, акваріум . І квіти, і ри
бок хлопчик чи дівчинка доглядаю ть самі. Батьки не повинні забувати, 
що м алята вразливі й сприйнятливі, вони мають свій дитячий світ, який 
треба зробити гарним і раціональним. З  перших років ж иття дитину 
мають оточувати привабливі речі — це допоможе розвинути в неї 
смак.

Якщо в сім’ї двоє дітей, близьких за  віком, доцільно зробити двопо
верхові л іж ка . Таке рішення дозволяє зекономити площу кімнати. П ід 
нижнім ліж ком  можна розмістити ш ухляди з іграш ками. Д одатково м ож 
на самому виготовити меблі для дітей. Ц е звичайні ящики, пофарбовані 
нітроемалевими ф арбам и або полаковані. Так, комплект ящ иків і легка 
дош ка використовуються для створення столика. Ящики складаю ться 
один на один, і виходить ш аф а для іграшок.

Використання простих і зручних меблів дозволяє зекономити місце, 
що особливо потрібно у дитячих кімнатах, щоб залиш ити більш е вільної 
площі для забав.



Обладнання кухні.

Кухня. Як не дивно, саме кухня стала в багатьох квартирах найбільш  
затишним, «обжитим місцем». М абуть, через те, що тут порядкує ж ін 
ка і що саме сюди збирається сім ’я до сніданку, обіду, вечері.

Б агато жінок, на ж аль, не думаю ть про те, як  багато вони марнують 
сил і часу, якщ о кухня обладнана неправильно. Скільки вони виходять 
за день з кутка в куток — від мийки до столу, від столу до плити. А між 
тим, можна обійтися без цієї метушні,— варто лише розумно розташ ува
ти кухонне обладнання та меблі. П ростежимо процес готування їж і. Спер
шу овочі та м’ясо миють, дал і ріж уть на столі, потім варять чи см аж ать

Схема розміщення меблів и 
кухні.



на плиті. О тож і обладнання м ає бути розташ оване саме в такій  послі
довності: мийка — стіл — плита.

У кухні в 8—9 кв. м найкращ е розмістити все обладнання вздовж  двох 
протилежних стін. Н ад  мийкою та плитою повісити шафи. Н а протилеж 
ній стіні — обладнання з вбудованим холодильником. О бідній стіл, щоб 
зекономити місце, радимо робити розсувним або у вигляді відкидної дош 
ки, після їж і його опускають і кухня стає просторішою.

Більш у кухню можна обладнати ще зручніше. Кухонні меблі мають 
бути зручними, полегш увати працю господарки. Д л я  зберігання сипучих 
продуктів (крупів, цукру тощ о), овочів, різного посуду використовують 
різноманітні шафи. В одну з них вбудовують холодильник, купуючи його, 
враховують не лиш е вартість, а й кількість членів сім’ї, їх вік, а також  
місце та спосіб встановлення холодильника на кухні. Посуд — каструлі, 
сковороди, миски, сита, форми для випічки — кращ е зберігати у нижніх 
ш афах. Сухі продукти та приправи можна зберігати в одній з ш аф верх
нього ряду.

П ри використанні автоматичного холодильника треба пам ’ятати про 
необхідність залиш ати м іж  стіною приміщення та задньою  стінкою при
ладу відстань не менш як  15 см, якщ о ж  холодильник вбудовується в 
загальне обладнання кухні, відстані ці повинні бути не менш: ззаду  — 
15 см; з боків — по 5 см; зн и зу — 15 см. У вбудоване обладнання холо
дильник ставлять на горизонтальні дош ки так, щоб під ним був вільний 
простір.

Д обре зробити в кухні полички у вигляді старовинного мисника, де 
розмістити декоративний посуд.

С лід також  врахувати, що всі поверхні, на яких ви працюєте (готує
те страви чи чистите овочі), повинні легко прибиратися, для цього їх 
оздоблюють пластиками.

Щ об кухня не м ала вигляду казенної лабораторії, в її оформлення 
можна внести декоративні елементи. Н а стіні під ш аф ам и повісьте роз
м альовану дощечку, р ізати овочі можна на її другому боці. Щ об не бра- 
ти сковороди та каструлі ганчірками, пошийте собі рукавичку, яку з ли 
цьового боку можна гарно вишити. Отж е, влаш тована на гачку, вона теж  
прикраш атиме кухню. Н а обідньому столі покладіть руш ник або вузень
ку скатертину, це знов-таки надасть кухні певного затиш ку.

ОСВІТЛЕННЯ СУЧАСНОЇ КВАРТИРИ
Оскільки, умебльовуючи квартиру, ми нам агаємося відразу ж  

передбачити в ній куточки для відпочинку, роботи, приймання їж і тощо, 
то й освітлення кожної з цих зон кращ е зробити індивідуальним, тобто 
мати у кімнаті к ілька світильників, що освітлюють різні зони.

Д оцільність зонального освітлю вання підтвердж ена численними до
слідами. Ф ахівцями створено і відповідні реком ендації щодо освітлення 
кож ної з таких зон. Н априклад, поверхня письмового стола повинна 
освітлю ватись зосередженим світлом. Світло м ає падати на стіл спереду 
і зл іва , не бути занадто яскравим, аби не втомлювати зір. Б аж ано, щоб 
основа лам пи займ ала найменшу площу. Тому зручне настінне бра, влаш 
товане над столом. Щ е кращ е, якщ о світильник на ш арнірі. Д л я  куточка
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відпочинку підходять як різні стінні бра, так  і стельові світильники, тор
шери тощо.

О бідній стіл найкращ е освітлювати розміщеним над ним підвісом 
(добре, якщ о його висоту можна регулю вати) або бра.

Якщо кімната освітлю ється центральним стельовим світильником, до
дільно дві третини або половину світла направляти вгору, що дозволяє 
рівномірніш е освітлю вати весь інтер’єр.

Як освітлюються наші кухні? Н айчастіш е центральним освітленням, 
але воно незручне, оскільки тінь, що падає на робочу поверхню столу, 
негативно впливає на зір. Значно кращ е освітлювати кухню кількома 
світильниками, що розміщ ую ться вздовж  робочого столу під стінними ш а
фами. Н ад обіднім столом можна прилаш тувати бра або підвісний сві
тильник. Зверніть увагу й на те, щоб освітлення на кухні не спотворюва
ло кольору продуктів, тому лампи денного світла не слід  влаш товувати 
на кухні.

У ванній кімнаті і передпокої необхідне освітлення біля дзеркала по 
обидва боки його або ж  над ним. Якщо ванна кімната невелика, то н а
стінної лам пи біля д зеркала цілком досить для освітлення всього при
міщення.

Б аж ано, щоб напрям штучного освітлення дитячої кімнати у вечірній 
час відповідав напряму денного сонячного світла. Основне дж ерело світ
ла  зосередьте у куточку праці.

Зразки сучасних сві
тильників.



Не обов’язково купувати модні освітлю вальні прилади. Інколи старо
винна лам па надасть вашій кімнаті більш е затиш ку, ніж якесь новітнє 
диво. Торшери ж можна виготовити самому. М атеріали  для цього зго
дяться найрізноматніш і, наприклад розм альований папір, покритий во
щиною і складений у гармошку. К аркас аб аж ура можна обтягнути й тов
стою вовняною ниткою, з ’єднуючи верхні і нижні дротяні кола густими 
вертикальними витками. Д л я  торш ера можна використати навіть очерет, 
а зам ість металевої конструкції взяти цікаву гілку дерева. Гарний сві
тильник для загальної кімнати, передпокою можна зробити й з металу.

КОЛІР У КВАРТИРІ
У сучасному інтер’єрі колір відіграє дуж е важ ливу роль. Саме 

він, колір, і є тим засобом, який узгодж ує м іж  собою всі речі в примі
щенні: меблі, декоративні тканини, виявляє їх гармонію , а відтак ство
рює те, що ми називаєм о затишком.

При доборі кольору стін, підлоги, занавісок, меблевої тканини, б а ж а
но уникнути нецікавих поєднань і водночас різких, надміру яскравих 
барв, що дратую ть око і швидко набридають. Чим менше сонця потрап
ляє  до кімнати, тим більш е потребує вона так  званих «теплих» тонів — 
кремових, жовтих, оранж евих, беж, деяких відтінків зеленого. Д л я  соняч
ної кімнати добре пасують кольори «холодної» гами — бірюзові, голубі, 
сірі.

Красиво, коли в кімнаті поєднуються близькі за  тоном кольори. З а  
основу береться якийсь один, але для різних деталей сила його тону р із
на. Якщо обрано синій колір, для стін слід взяти найм’якший, блакитно- 
сірий, для занавісок — густіший, а для меблевих тканин чи килима на 
підлозі — найбільш  насичений.

Інший варіант — гармонійне сполучення контрастних кольорів і в ід
тінків. Скаж імо, золотистий колір ш палер з блакитним, зеленим або си
нім кольором занавісок і оббивки на меблях.

В аж ливо пам ’ятати: чим більш а площа, тим «легший» повинен бути 
колір; чим яскравіш ий колір, тим менше його м ає бути.

Існує й такий прийом, як  пофарбування стін у два різні кольори. П ри
міром, в одній кімнаті три стіни можна пофарбувати в колір слонової 
кістки, а четверту — в теракотовий. Або, скаж імо, дві суміжні стіни ф ар 
бують у золотистий колір, а дві інші — в сірий. Н авіть  стеля може бути 
кольоровою, хоч ми звикли до традиційної білої. Іноді фарбую ть все при
міщення, тобто стіни, стелю, двері в один колір. При цьому баж ано брати 
лише «легкі» кольори (кремовий, сіро-голубий тощ о). Звичайно, підлога 
має бути іншого, густішого кольору, хоч світло-сірі чи золотисті тони під
логи у нових будинках також  виглядаю ть гарно.

П ри світлих, легких тонах загального фону один якийсь предмет може 
бути яскравим, контрастним: наприклад червоне або оливкове крісло, 
що стоїть біля сріблясто-сірої стіни. О днак застосовувати для оббивки 
всіх меблів (стільців, дивана, крісел) тканину, скаж ім о, червоного ко
льору не варто: хоч і досить ефектно, але ж  це не виставка, а житло. Т ак 
само відмовтесь ви від світлих відтінків жовтого, голубого кольорів для 
м’яких меблів: гарно, але непрактично, швидко забрудниться.



Зробити у себе в квартирі «революцію», щоб домогтися кольорової 
гармонії,— річ, звісно, нереальна. Це роблять поступово: ремонтуючи кім 
нату, зваж аю чи на колір меблевої тканини, самої деревини меблів, ку
пуючи, скаж імо, килими на підлогу, враховують колір стін, занавісок, 
меблів. Н авіть такі дрібниці, як колір керамічної чи скляної вази, 
кашпо для квітів, можуть сприяти загальній гармонії кольорів або, нав
паки, зруйнувати її.

ОБРОБКА СТІН КЛЕЙОВИМИ ФАРБАМИ
Д ля обробки стін в сучасних квартирах застосовують клейові 

фарби. Стіни, оздоблені таким чином, виглядаю ть красиво і сучасно. 
Клейовими ф арбам и вкриваю ть не лиш е ош тукатурені поверхні, а й 
облямовані обш ивальними листами і навіть обклеєні обоями. Цими ж  
фарбами оздоблюють стіни, оброблені деревноструж ковими та деревно- 
волокнистими плитами.

Стару клейову фарбу змиваю ть теплою водою з допомогою макловиці 
або щітки. Т ак само змиваю ть і старі шпалери. П ісля цього дефекти усу
вають з допомогою зам азки  (рецепт 1), якій даю ть просохнути, а потім 
виправлені місця добре протирають шкіркою.

Нерівно оштукатурені поверхні необхідно заш паклю вати тонким ш а
ром сметаноподібної ш пакльовки. Найпростіш е приготувати клейову 
ш пакльовку (рецепт 2). П ісля її  висихання поверхню шліфують, а потім 
грунтують, використовуючи миловар (рецепт 3) або грунт з м ід
ним купоросом чи галуновими сполуками (рецепт 4 ). М ета грунтуван
н я — досягти рівномірної водопоглинаючої поверхні. Крім того, грунтовка 
переш коджає появі плям старої фарби. П ісля того, як грунт повністю ви
сохне, приступають до ф арбування стін.

Клейові фарби складаю ться з молотої крейди, клею, пігментів та води 
(рецепт 5).

Міцне та стійке покриття дає  клейова ф арба, зам іш ана не на воді, а 
на знятому молоці. Д о  цього складу ніякого іншого клею додавати не 
треба.

Чистий колір та якісну фарбу можна одержати, застосовуючи гуашеві 
фарби, але треба пам’ятати, що деякі кольори (наприклад, саж а, берлін
ська лазур) погано розчиняються у воді. їх  розчиняють гарячою клейо
вою водою, в якій міститься мило.

Н аносять ф арби макловицею в одному напрямі і тільки одним шаром. 
Щ об уникнути плям, фарбую ть швидко. Д л я  фарбування стін використо
вують також  розпилювач пилососа (але тільки в тому разі, якщ о крейда 
та пігмент якісні і добре подрібнені).

Ш палери можна фарбувати так  само, як  і звичайну відштукатурену 
поверхню. Важ ливо лише, щоб вони не просякли наскрізь (це може при
звести до їх відклею вання). Кожний новий шар грунту або ф арби нано
сять на поверхню тільки після остаточного висихання попереднього.

Д ля обробки стін клейовими ф арбами рекомендуємо так і рецепти:



1. ЗАМАЗКА

Роблять суміш гіпсу та подрібненої крейди у співвідношенні 1 : 2— 
1,5—2 л. У літрі води розчиняють 20 г столярного клею. Потім 0,5 кг сухого гіпсу 
змішують з подрібненою крейдою. Одержану суміш додають до 2-процентного 
клейового розчину (1 л) для одержання м’якої маслоподібної замазки.

2. КЛЕЙОВА ШПАКЛЬОВКА

В 5 л води розчиняють тваринний клей (500—800 г), додають розчи
нене в гарячій воді господарське мило (60 г), оліфу чи оксоль (300—400 г) та 
просіяну крейду (8—10 кг) до одержання сметаноподібної або м’якої маслоподіб
ної замазки. Розчин розмішують.

3. ГРУНТ-МИЛОВАР

Господарське мило (200 г) подрібнюють і розчиняють у 2 л гарячої 
води, потім додають оліфу чи оксоль (300 г). Вапно (2 кг) гасять в 5 л води. 
Під час гашення вапна до нього потроху додають емульсію мила та оліфи. Цю 
суміш необхідно весь час перемішувати, до одержання рівномірної маси, яку роз
бавляють водою (3 л).

4. ГРУНТОВКА НА МІДНОМУ КУПОРОСІ
АБО АЛЮМІНІЄВИХ ГАЛУНАХ

Мідний купорос або алюмінієві галуни (250 г) розчиняють в 2—4 л 
гарячої води. В окремому посуді розчиняють 250 г клею, до якого додають 250 г 
мильних стружок. Одержану суміш перемішують з розчином мідного купоросу 
або галунів, додають 3—5 кг крейди і решту води (6—8 л).

5. КЛЕЙОВА ФАРБА

У відро засипають 3—4 кг молотої крейди, додають воду, щоб одер
жати густу фарбу. В окремий посуд кладуть близько півлітра цієї пасти і потроху 
всипають пігмент. Суміш розтирають. Одержану однорідну кольорову пасту дода
ють до загальної кількості крейди, поки не одержать фарбу необхідного відтінку. 
Сюди ж вливають 2-процентний клейовий розчин (200—300 г клею). Врахуйте, що 
клейова фарба після висихання значно світлішає. Якщо фарба при легкому тор
канні не береться, значить клею в ній достатня кількість.

ПІДЛОГА

Яку тільки підлогу не побачиш у сучасних міських і сільських 
квартирах: дощ ану і паркетну, вкриту лінолеумом чи спеціальним кили
мовим покриттям. М айж е зовсім  піш ла у небуття долівка.

Н айпош иреніш а— дощ ана підлога. Д л я  ф арбування підлоги тепер все 
частіше використовують не тільки темно-червоні чи вохристі відтінки, а 
й сірі, зелено-сірі та ін. Н ерідко на підлогу наносять прозорий безбарвний 
лак, що дозволяє зберегти малюнок, текстуру та натуральний колір де
ревини і надає квартирі гарного, сучасного вигляду.

Роблять дощ ані підлоги із звичайних шпунтованих дощок, довжиною — 
370, шириною 100— 120 мм. Перш за все дошки просушують. Це дуж е 
важ ливо, оскільки сира підлога розсихається, в ній утворюються щілини, 
які н іяка ш пакльовка приховати не може. Ш ирші дошки (200—300 мм) 
також  можна використати, але тільки тоді, коли їх заготовляю ть із су
хостійного лісу. Не шкодуйте, якщ о в деревині трапляю ться сучки. Зви



чайно, таку підлогу важ че відш ліфувати, проте виглядає вона декоратив
ніше.

Паркетну підлогу слід неодмінно ш ліфувати. Тільки тоді вона буде 
красивою й рівною. Великі пошкодження паркету видаляю ть спеціаль
ною строгальною машиною. П ісля цього її зачищ аю ть ручною циклею і 
обробляю ть наж дачним папером. Тепер вже можна приступити і до л а 
кування спеціальним смоляним лаком  М4-26, який випускає наш а про
мисловість. Наносячи л ак  на поверхню підлоги, обов’язково додержуйтесь 
правил користування цим препаратом. П ід час роботи тримайте вікна 
розчиненими, аж  поки лак  остаточно не висохне. Щ об л ак  лягав  на по
верхню рівним і тонким шаром, його злегка підігріваю ть у посуді з га
рячою водою, знятому з вогню. Поверхню, яку збираю ться обробляти, 
старанно очищають. Якщо, приміром, на підлозі лиш иться волосиння від 
щітки, в цьому місці лак  може потріскатися.

Підлогу, що з часом втрачає свою дзеркальність, блиск, можна по
новити. Д ля цього місця, де лак  починає витиратися, обробляю ть ручною 
циклею, після чого знову вкриваю ть лаком. Т ак само можна перекрити всю 
поверхню підлоги.

Д л я  утеплення старих дощаних підлог використовують еластичний 
будівельний картон, який продається в рулонах, або фанеру. Н а рівну, 
чисту і суху поверхню накладаю ть один чи два шари картону. Потім його 
промазують оліфою або оксолем, що надає картону щільності, міцності. 
Згодом таку підлогу, як і дощану, фарбують.

Вкрита картоном підлога дуж е схожа на услану лінолеумом, проте 
вона набагато деш евша. М ає картонна підлога й іншу перевагу перед 
дощаною або вкритою лінолеумом — здатність зберігати тепло. О днак на 
кухні картон не слід застосовувати, оскільки під впливом вологи ф арба 
швидко псується і витирається.

Останнім часом все більш ого поширення набуває новий вид оздоблю 
вальних м атеріалів для всієї площини підлоги — килимові покриття. Вони 
дають можливість створити м’яку, красиву, звукопоглинаючу поверхню.

Промисловість випускає два види цих покриттів. Перший, що скл а
дається з губчатої піногумової основи і декоративного ш ару тканини, і 
другий, де зі споду декоративної тканини є лиш е легка плівка з латексу.

Килимові покриття красиві й гігієнічні. Вони мають хороші теплоізо
ляційні властивості. Існує к ілька прийомів кріплення цих покриттів. Н ай
поширеніший — наклею вання. Рулон розкладаю ть на підлозі, розрізаю ть 
так, щоб з усіх боків, прилеглих до стін, залиш ився припуск приблизно 
в 5—6 см. Н а кутах килим надрізаю ть, смуги насуваю ть одна на одну на 
5 см. Клеїти починають від стіни і притискують килим також  у напрямку 
до стіни. М ісця заходів на стику двох смуг (ті 5 см, про які писалося
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вище) відразу ж  впоперек розмічаю ть крейдою, щоб потім зайве в ідр іза
ти і, відкинувши краї по шву, нанести під них клей.

К раї відгортають, щоб мітки співпали, смуги притискують і пригла
дж ую ть до підлоги у напрямку до стіни. П ісля цього килим притискують 
у місцях з ’єднання підлоги з стінами, зайвину зрізаю ть. По периметру 
підлоги прибивають дерев’яний або пластмасовий плінтус.

Але більш  зручним є знімний метод кріплення, який застосовують для 
килимових покриттів з високим ворсом типу «букле».

Якщо стрічки килимового покриття мають невелику ширину, їх дово
диться зш ивати на спеціальній машині. Але це стосується лише смуг без 
піногумової основи. Килим на губчастій основі не зшивають, а склеюють, 
тобто стикують. В цьому разі з одного полотнища зрізаю ть декоративний 
ворсовий або гладкий ш ар, з другого — шар — піногумової основи, потім 
ш ар оголеної піногуми, заздалегідь  вкритої спеціальним клеєм, підводять 
під декоративний ш ар. Таким чином шов стає майж е непомітним. Таку 
підлогу легко прибирати. Пропилососити — і вона чиста,- А вигідна ки
лимова підлога тим, що її можна класти на будь-яку поверхню — бетон
ну, дерев’яну тощо. Вона чудово зберігає тепло, до того ж  не боїться 
молі, м ікроорганізм ів. О тж е, радимо робити таке покриття як в спаль
нях, так  і в загальних кімнатах та приміщеннях для дітей.

Застосовую ть у ж илих квартирах і різні види лінолеуму та полівініл- 
хлоридних плиток. Ц і м атеріали кращ е використовувати в передпокої, 
кухні. Н аклею ю ть лінолеум на підлогу з допомогою спеціальних мастик 
(бітумно-каучукової, бітумно-каучуко-кукерсольної або К Н -2). М астику 
обов’язково підігріваю ть, ставлячи тару в посуд з гарячою  водою. Роз-
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кладаю ть лінолеум так  само, як і килимове покриття. Тільки перед при
клею ванням лінолеуму його слід заздалегідь  розкрутити з рулону і з а 
чекати, доки він стане рівним.

ДРАПІРУВАЛЬНІ ТКАНИНИ
Д рапірувальн і тканини в інтер’єрах застосовують для оформ

лення віконних та балконних прорізів, вбудованого обладнання, розсув
них перегородок, облицьовування стін. З а  площею вони займаю ть значне 
місце в інтер’єрі, тому їх колір і малюнок мають велике значення. Д е
коративні тканини не лише прикраш аю ть вікна, вони є необхідним функ
ціональним елементом інтер’єру. Ш тори захищ аю ть від сліпучого сонця, 
від яскравої реклам и і вуличного освітлення. Ц упка тканина штор знач
ною мірою приглушує звуки, що проникають ззовні. Щ е ц у п к іш а— за
хистить від протягів та потоків холодного повітря взимку.

Б аж ан о  мати два комплекти штор: один для осінньо-зимового, дру
гий для весняно-літнього періоду. Ш тори для зими — з товстої тканини, 
яка м ає хороші теплоізоляційні властивості і пофарбована в інтенсивніші 
кольори. Д л я  літніх баж ано використати тонку, але цупку тканину від
повідальної розцвітки, яка була б стійкою до сонячних променів (згодить
ся й недорогий ситець).

Д л я  штор використовують одноколірні або з тканим чи вибивним ма
люнком тканини. Залеж но  від призначення приміщення (спальня, за
гальна чи дитяча к ім ната) можливе застосування різних тканин для 
штор. Так, у загальн ій  кімнаті ця тканина може мати барвистий крупний 
малюнок. У кабінетах і спальнях баж ан і однотонні гладенькі чи м’які 
за своїм кольором орнаментальні тканини, для дитячих кімнат — яскра
ві тканини з дитячим тематичним малюнком. Добре, коли тон тканини, 
призначеної для штор, гармонуватиме з пофарбуванням стін, наприклад, 
вохристого кольору стіна і ж овта чи гірчична штора. Але мож лива і конт
растна комбінація штори та пофарбування стін: наприклад, сірі стіни — 
оранж еві штори або золотистий колір стін і бірюзові штори.

Д л я  штор на вікнах можна підібрати тканину з малюнком на всі см а
ки: у поперечні чи поздовжні смуги, квіткового чи геометричного орна-
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менту і повільного декоративного малю нка у вигляді квадратів, трикут
ників тощо. Але застосування тканини з малюнком зумовлене не тільки 
з призначенням приміщ ення (спальня, загальн а чи дитяча к ім ната), але 
й розташ уванням штор.

Ш тори на вікнах розміщ ую ться по-різному. В одних випадках їх  при
лаш товую ть лише в отворі вікна, тоді вони закриваю ть його частково чи 
повністю. В інших випадках штори закриваю ть отвір вікна чи балкона 
і до певної міри стіну. Вони можуть бути короткими, до підвіконня, якщ о 
біля вікна стоять меблі; можуть досягати підлоги, якщо місце біля вікна 
вільне. Останнім часом поширився прийом драпірування всієї стіни з 
балконним і віконним отвором.

Тканини з малюнком у поперечні смуги, контрастні за кольором ніби 
розсувають стіни в ширину. Такі тканини добре використовуються для 
штор, що закриваю ть всю площину стіни у вузьких кімнатах. Тканини з 
вертикальними смугами зорово роблять приміщення більш високим.

Ситцеві або ш тапельні тканини з набивним довільним чи квітковим 
орнаментальним малюнком можна застосувати для будь-яких штор, у 
будь-якому приміщенні, залеж но від масш табу малю нка. У невеликій 
кімнаті штори з яскравим великим малюнком виглядатимуть настирливо 
і така тканина швидко набридне. Якщо тканина має крупний, але м’який 
за  кольором малюнок, то навіть у невеликому приміщенні вона не буде 
різка.

В сучасному оформленні драпірувальних тканин великого поширення 
набрав сюжетний малюнок з відтворенням пейзажних мотивів архітек
тури чи побутових сцен. При використанні тканин з таким малюнком 
треба завж ди дотримуватись вертикального напряму, бо трапляю ться ви
падки, коли в готових ш торах малюнок неначе перевернутий.

Необхідно, щоб штори були рухомі. Тому кращ е застосувати такі к ар 
низи, за допомогою яких штори легко закривали б чи відкривали отвір. 
Н айбільш  поширеним пристосуванням для таких штор є ш танга з к іль
цями. Д о кілець тканина кріпиться ж абкам и або приш ивається наглу
хо. Трапляю ться ще й дерев’яні карнизи з орнаментальним бронзовим 
багетом. Проте вони надто претензійні, до того ж  тканина штори кріпить
ся до них так, що її не можна при баж анні розсунути. Д ерев’яний карниз
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красивий, коли він рівний, з м ’якою текстурою дерева, але тканина по
винна кріпитися до штанги чи металевого стерж ня, вмонтованого за к ар 
низом.

В пазах  обойми металевого карниза рухаються невеличкі ролики з 
гачками, до яких кріпиться штора. Карнизи випускаються одинарні й по
двійні. Д о одинарних підвішують штору чи тюльову легку занавіску, до 
подвійного — і декоративну.

П ривабливість штор визначається не лише кольором, малюнком, а й 
формою складок. Щ об ш тора була красивою, її слід зібрати у крупні 
складки. Д л я  цього збільш ую ть ширину тканини.

Скільки ж  тканини потрібно для штор і занавісок? Д л я  визначення 
довжини штори вимірюють відстань від місця підвіш ування до підві
коння (якщ о штора коротка) або до підлоги, а до цього додаю ть ще 15— 
20 см на складу внизу і 3— 5 см на підгин вгорі. Ц е дасть можливість збе
регти довжину штор незмінною після прання. Нижню складу спочатку 
підш иваю ть тимчасовим швом, і лиш е тоді, коли ш тора змінить довжину 
під власного вагою і після прання, ї ї  підшивають остаточно.

Повна ширина занавіски і штор визначається шириною тканини і ши
риною того прорізу, який треба закрити. Якщо буквою а позначити ши
рину прорізу, то повна ширина занавіски має становити 1,5 а. Д л я  лег
ких аж урних тканин цей розмір має становити 1,5—2 о, оскільки зан а
віска матиме кращ ий вигляд при більш ій кількості склад. Д л я  того щоб 
штори і занавіски зручно було розсувати, застосовують спеціальний при
стрій з шнуром.

Д рапірувальним и тканинами оформляю ть і вбудоване обладнання. 
Н айчастіш е розсувні штори роблять у вбудованих дитячих ш аф ах або 
в ш аф ах передпокою. Д рапірувальною  тканиною у вигляді завіси можна 
відокремити частину приміщення. В українських сільських будинках цей 
прийом дуж е поширений, особливо в Одеській області. П ланування ж ит
ла тут таке, що груба або піч розділяю ть кімнату на дві частини. У меншій, 
тепліш ій половині влаштовую ть місце дл я  спання, й ого  й відділяю ть за 
вісою з ситцю. Цей прийом м ає широке розповсю дження і при обладнан
ні однокімнатної квартири.

Д ля штор і занавісок  використовують тканини з вибивним і тканим 
малюнком, для завіси-перегородки — кращ е драпірувальні однотонні тка-
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нини або з малюнком (двосторонні). Такі тканини добре сприймаються 
в обох частинах кімнати.

Кольорове поєднання драпірувальних тканин і стін будується на ню- 
ансній або контрастній гармонії. Але в невеликих приміщеннях, особли
во при м алій їх висоті, різкий контраст м іж  драпірувальною  тканиною 
і кольором стін небаж аний, бо він створює відчуття напруженості.

Слід пам ’ятати, що віконна стіна — один з основних елементів інтер’є
ру, на неї звертаю ть увагу відразу ж, коли заходять у приміщення. Тому 
дуже важливо, щоб вона м ала красивий вигляд. У сільському ж итлі її 
прикраш ають вишиті або ткані рушники, якими облямовують вікна.

Значення штор у створенні кольорової гами, композиції інтер’єра 
досить значне, оскільки на фоні штор умеблю вання стає виразніш им. 
Треба, щоб колір, малюнок та інші особливості штор знаходились у гар 
монійній єдності з елементами інтер’єра.

КИЛИМИ
В сучасній квартирі на підлозі кращ е виглядає килим із спро

щеним малюнком, наприклад, з вільно розкиданими різноманітними квад
ратами. Згодиться і смугастий чи з дрібним геометричним малюнком ки
лим. Кращ е, коли на ньому немає ш ирокої облямівки. К айм а може бути 
зовсім вузенькою і однотонною.

Д ля сучасних килимів характерний і певний добір кольорів. Якщо тр а 
диційні, з симетричним малюнком, м али 5—7, а іноді 10— 12 кольорів, 
то нинішні — 2— 3. Іноді один колір створює тло, реш та — малюнок. О д
ноколірні килими теж  надаю ть сучасному інтер’єрові стриманий і водно
час нарядний вигляд.

Все це не означає, що яскравому народному килимові дано відставку. 
Чудові полтавські килими завойовують все більш е прихильників не лише 
в нашій країн і, а й за рубежем. Килими реш етилівських майстринь не 
раз одерж ували дипломи і нагороди на міжнародних виставках. Проте, 
такі килими вимагаю ть, щоб оздоблю вальні, драпірувальні тканини у 
приміщенні були стриманими за розцвіткою.

Іноді у найбільш ій кімнаті, зам ість одного великого, на підлогу по
руч кладуть два маленьких килими. Не робіть цього, оскільки таким

Розміщення штор на 
всю стіну.



Декоративний килимок в інтер'єрі.

чином не досягнете єдності композиції. Гладенькі й одноколірні орнамен
тальні килими застосовують при всіх видах підлог; орнаментальні ба
гатоколірні — лиш е в к ім натах з паркетом, дощаною або вкритою одно
тонним лінолеумом підлогою.

А чи застосовується у сучасному інтер’єрі настінний килим? Так. І не 
лише з практичною метою, а й з естетичних міркувань, й о го  розміщують 
біля л іж ка  чи тахти, прикраш аю ть ним куток кімнати. Килим може бути 
й основним декоративним елементом обладнання. Н априклад, у сіль
ському будинку вузькі ш ерстяні килими розміщують біля стола над 
лавами.

ПОКРИВАЛА
З  поширенням диванів-ліж ок, різноманітних тапчанів по

кривала вж иваю ть рідше. Проте свого призначення вони не втратили 
і нині. Д л я  їх виготовлення застосовують штучні вироби та метражні 
драпірувальні тканини. Останні особливо зручні, бо дозволяю ть виявити 
більш е вигадливості при заправлянні л іж ка. Так, припустивши певну 
довжину, з допомогою покривала можна оформити н подушки, якщо скла
сти їх в узголів’ї. З тканини покривала шиють і чохли, в які вкладаю ть 
подушки у вигляді валика. Д л я  таких покривал застосовують гладенькі 
тканини або з орнаментом. Вони дозволяю ть найпростішими засобами 
пов’язати  покривала з кольором і малюнком інших тканин інтер’єра. 
Колір покривала може повторювати основний колір вибивних драпіро-
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Приклади заправки ліжка.

Художня оформлення інтер'єру.



вок. Одну за кольором і малюнком тканину можна застосувати для штор 
та покривал. При цьому слід вибирати тканину з легким орнаментом 
неяскравих тонів.

У сільському ж итлі й досі можна побачити покривала, виготовлені 
вручну. Сріблясто-білі з оригінальною червоною або чорною смужкою по 
краю рядна-покривала — на Київщині; насичені за кольором, смугасті — 
на Поліссі; з крупним геометричним яскравим  малюнком на чорному 
або зеленому тлі — на Волині; яскраво-ж овто-гарячі й золотисті з витон
ченим малюнком — на Гуцульщині. В ідрадно, що все частіш е їх можна 
побачити у міському інтер’єрі. Н асам перед це стосується ліж ників, пух
настих з довгим м’яким ворсом покривал.

Розміщення естампів та зелені у  квартирі.



П окривала можуть бути й з легкої прозорої тканини, але у цьому разі 
вони мають становити одне ціле з чохлом з однотонної тканини. Д о такої 
накидки добре пасує широка пишна оборка. Н а покривалах з цупкіш ої 
тканини типу репсу оборку кращ е зробити у вигляді невеличких складо
чок. Але з меблевими тканинами оборки та волани не узгодж ую ться. П о
кривала з них мають бути простими за формою. У місцях згину баж ано 
вшити товстий шнур. Утворений з його допомогою рельєфний шов підкре
слить строгу конструкцію л іж ка.

Д л я  дитячих покривал пасують смугасті та картаті тканини, а також  
з рослинним чи квітковим орнаментом, із зображ енням  дитячих іграшок. 
Гарно виглядаю ть покривала з ситцю у кольорові горохи.

ХУДОЖНІ ВИРОБИ В ІНТЕР’ЄРІ
Опорядкування квартири заверш ує добір картин та інших 

виробів образотворчого мистецтва. Але вони тільки тоді прикраш аю ть 
житло, коли їх небагато, та й розміщ ено їх правильно.

Н а стінах можуть висіти і картини, і фотографії, але вони мають 
бути високохудожніми щодо виконання. Б аж ано, щоб картина була ори
гінальна (акварель, гравю ра, етюд, написаний олійними або темперни
ми ф арбам и). Зрозум іло, придбати таку річ може не всякий. Але кожен



взмозі купити хорошу репродукцію  з пейзаж ної, ж анрової картини. А фо
тограф ії баж ано вибирати не статичні. І ще одне побаж ання щодо фото
графій на стінах: не утворюйте колекції і не вміщуйте їх в одну рам ку.

Особливу увагу приділяю ть підборові самих рам. Н егарні, несучасні 
за виглядом багетні рами, вкриті бронзою. Радим о віддати перевагу про
стішим за формою рам ам  без ліпних і бронзових прикрас. Д о  речі не
великі етюди, акварелі, фотографії, лиш е засклені і окантовані вузень
кою смугою паперу завш ирш ки не більш е 5 мм, можна вішати й зовсім 
без рам.

Будьте дуж е вимогливими й до вибору таких прикрас, як серветки, 
скатертини. Адже ніщо так  не свідчить про відсутність смаку, як  вишивки 
з зображ енням  кішечок, арлекінів тощо. Якоюсь мірою це стосується 
й штучних квітів. Часто господині вішають на стіни штучні квіти в кош и
ках з мережива. Все ж  гадаємо, що більш  доречними будуть живі квіти 
і декоративні рослини, висаджені у невеликі керамічні вазочки, розстав
лені на полицях.

Д уж е прикраш ає квартиру і надає їй національного колориту народ
на кераміка: гуцульські та опіш нянські декоративні тарілки, народні ке
рамічні іграшки.

І ще ось про що: кож на сім’я купує календар, найчастіш е настінний. 
Д е його повісити? Н айкращ е — біля робочого місця, тобто біля письмово
го столу, щоб ним зручно було користуватися. Адже календар — це більш 
функціональний, ніж декоративний елемент, і тому його роль в облад
нанні кімнати повинна бути зовсім скромною.

Отже хочемо щ е раз підкреслити: головну увагу слід звернути на те, 
щоб поверхня стін була помірно завантаж ена декоративними елемента
ми. В кожному окремому випадку вони можуть бути різними.



ноп
домашньої 
господині

Яких тільки епітетів не дістав наш час. й о го  називаю ть і.атом ним , і к о с  
мічним, і кібернетичним. А ще — віком хім ії, ф ізики, біології. Та все ч а і 
стіше звучить і зовсім нове визначення — вік Н О Пу, тобто наукової орга
н ізац ії праці.

Н О П  всеосяжний: в ін  однаково потрібний робітникові службовцю, 
кожному підприємству і кожному науковому закладу . А ще, виявляється, 
без нього не обійтись і вдома. І кож на господиня, яка вм іє цінувати чгс, 
сили, енергію, добре розуміє це. А дж е Н О П , насамперед, вчить нас п>' 
важ ати  себе, вміти свій робочий день вдома (а дл я  багатьох працюючи* 
ж інок він, власне, є другим робочим днем) організувати так  розумно і ра
ціонально, щоб все більш е часу лиш алося дл я  навчання і самовдоско
налення, для виховання дітей і відпочинку разом з сім ’єю, друзями, д л л  
читання книг і відвідання театру, нареш ті, просто «для себе». Бо ми хо
чемо, щоб ж одна ж інка не говорила: «Косметика? Зачіска? Ц е для нероб!» 
щоб до кравчині чи перукарні ходили не за рахунок сну, відпочинку, д і
лового часу.

З чого ж  починається Н О П  дом аш ньої господині?
У добі лиш е 24 години. І ні секунди більше. А справ така  кількість, 

що, здається, і за  три доби не переробити. То як ж е встигати і за раху
нок чого, до речі, встигає переваж на більш ість ж інок? Д е ш укати й знахо
дити резерви часу? Чи тільки черпати його з бю джету розваг і відпо
чинку? Спосіб, звичайно, хоча й не новий, але  вдаватися до нього 
не рекомендуємо. Отже, лиш ається єдине — пошук наукової орган ізац ії 
праці, орієнтація на мінімальну витрату сил і часу.

Звичайно, вміти спекти смачний пиріг, прикрасити його вигадливими, 
неначе живими, квіточками й листячком, дуж е приємно. Проте наскільки 
важ ливіш е навчитися, скаж ім о, вправно і, головне, швидко прибрати квар
тиру, користуючись пилососом та іншими пристосуваннями. Н аскільки 
істотніше з допомогою кухонних приладів і механізмів1, маючи у своєму 
розпорядж енні певний набір продуктів і напівф абрикатів, приготувати 
обід, не витративши ані хвилини даремно. І всьому цьому нас має навчити 
Н О П , про що й хочеться поговорити докладніш е.

У господині щодня «сто турбот»: приготувати, прибрати, дітей догля
нути, випрати. А та к  званих «дрібних» — і не злічити! І якщ о, порядкуючи 
вдома, ви знаєте, де леж ить будь-яка річ і пошуками її  не доводиться з а 



йматися, це вж е деякою  мірою наукова орган ізац ія праці домаш ньої го
сподині. І її не запровадити без підготовки. Н агром адж ений нашими м а
мами й бабусями великий досвід — перші сходинки до цього. П ідніматися 
ними кожне дівча починає з раннього дитинства.

Звичайно, коли ще у 1924 р. Н адія Костянтинівна Крупська у статті 
«П ам ’ятка з Н О П  для ш колярів і юних піонерів» писала про те, що мя 
повинні відразу ж  озброїти наших дітей необхідними їм для будівницт
ва нового ж иття організаційними навичками, застрахувати  їх від непо
трібної витрати сил, вона м ала на увазі значно ширше коло питань, ніж 
просто розумне ведення домашнього господарства. Але, безсумнівно, і 
цього не ігнорувала великий педагог. Бо радила в організацію  ж иття д і
тей поступово вводити планомірність, облік, економію сил і засобів, до 
помагати їм  свідомо контролювати себе та інших.

Не варто доводити, наскільки необхідна така  пам ’ятка для наших дітей 
нині, коли темпи життя і коло обов’язків кожного з нас зростають, зб іль
шуються. Д о  речі, оволодіти науковою організацією  праці не тільки в аж 
ливо (це дає нам можливість заощ адж увати  і час, і сили), а й цікаво. 
Опануєш секрети НОП і відчуєш себе гордо: ти господар становищ а, від
нині ти не перебуваєш  у полоні дрібниць, бо заздалегідь  знаєш, де вини
кають «вузькі місця», можеш їх обминути.

Почнемо з найголовнішого: вміння розумно розподілити і розпланува
ти всі необхідні справи на кожен день і на весь тиждень. А дж е якщ о по
рядку  й ясності не буде перш за  все у цьому, ніякій найспритнішій жінці 
не уникнути аритмії в домаш ніх справах, а значить, непотрібних переван
таж ень і перевтоми, нервозності, невдоволення.

Яким би не був склад  ваш ої родини — великим чи маленьким, є спра
ви, до виконання яких ми повертаємося щодня. Це, насамперед, приготу
вання їж і, і, зрозуміло, необхідне, нехай навіть зовсім незначне, закупо
вування продуктів, прибирання квартири. Щ о й говорити, важ ливі і за 
характером , і за часом, що витрачається на них, турботи. І все ж  вони 
становлять лиш е частину домаш ньої роботи. Бо є ще одна трудомістка 
дом аш ня справа — прання. Все більш е й більш е ж інок віддаю ть великі 
вироби у пральню. І все ж  лиш аю ться речі, які перуть лиш е вдома. І тут 
на зміну первісним способам прийшло прання з допомогою електричної



пральної машини. ї ї  використання економить час, сили, працю  (проте до
кладніш е про прання — розповідь нижче).

Випрану білизну треба випрасувати. Крім того, треба дитячий одяг 
полагодити, помити підлогу на кухні, у ванні. То ж  як  все це узгодити? 
Вихід один — скласти примірний розпорядок справ на тиждень. Говори
мо — примірний, тому що розуміємо, п л а н — не догма, до того ж  по-всяк 
обставини складаю ться, не всі з них м ож на передбачити. Приміром, ви 
сподівалися ввечері щось випрати, але несподівано ваш  звичайний робочий 
день ускладнився, вийшов перевантаж еним, переобтяженим біганиною. 
У цьому випадку радим о прання без вагань перенести на інший день, а 
щоб не лам ати  розпорядок всього тиж ня, замінити його шиттям, в’язанням, 
ремонтом білизни, тобто заняттям , також  передбаченим тижневим розкла
дом, але під час виконання якого м ож на навіть фізично відпочити. Голов
не, щоб всі ці справи логічно випливали одна з одної. Якщо в понеділок 
ви прали (ми не випадково взяли понеділок — після недільного відпо
чинку найдоцільніш е взятися за виконання саме цієї трудомісткої роботи), 
то у вівторок випрасуйте білизну, щоб у наступні дні вона не заваж ал а  
вам  займ атися прибиранням квартири, тощо.

Н айзручніш ий день для того, щоб купити у м агазині і на базар і не
обхідні на тиж день продукти — субота. Адже у цей день і ви, і ваш і до
мочадці не поспіш аєте на роботу, а тому члени родини зм ож уть допо
могти вам. П ісля базарю вання приготуйте обід на два дні, і вж е з другої 
половини дня можете відпочивати разом  з усім сімейством. Коли ж  не вий
де з відпочинком у суботу, обов’язково з виїздом на лоно природи, цікавою 
загородньою прогулянкою, днем відпочинку має стати неділя.

Перспективне планування робіт на тиж день м ає й ще одну істотну пере
вагу: знаючи, чим ви займатиметесь наступного дня, можна напередодні 
дещ о підготувати до цього. Так, коли ви збираєтеся прати (ми не випад
ково вж е вкотре посилаємося на цю справу — вона найтрудомісткіш а, і 
від того, що ви зайняті нею, не повинні терпіти незручності інші члени 
родини), обід, аби подати його вчасно, приготуйте заздалегідь. Крім того, 
потурбуйтесь, щоб у цей день вам  не довелося бігти за  милом чи крохма
лем, щоб рушник чи дитяче платтячко не латати  перед пранням.

Якщо ми переконали вас у доцільності планування хатніх робіт, то 
склавш и такий план, зробивш и необхідні помітки в спеціальному блок-



ноті чи календарі, намагайтеся додерж уватися вами ж наміченого плану. 
Він організує і дисциплінує кожну жінку.

Зрозум іло, ж иття вноситиме в нього свої корективи і ви узгодж уватим е
те їх з побутом сім’ї. І все ж  це тільки корективи, правило ж  лиш ається 
незаперечним. П лан — це, насамперед, порядок, система, нарешті, культу
ра роботи, а не те, що зв’язує руки, як ще вваж аю ть деякі консервативні 
господині.

І ще одна істотна умова для правильної орган ізац ії дом аш ньої праці: 
у всіх працездатних членів родини мають бути свої певні обов’язки по 
дому.

Так, як і решту домаш ніх справ, радимо наперед спланувати меню 
(кращ е на цілий тиж день) сніданків, обідів, вечерь. По-перше, це дасть 
вам змогу ще в суботу, коли ви йдете по м агазинах і на базар, купити 
все найнеобхідніше, щоб у робочі дні не витрачати на це дорогоцінного 
часу. Звичайно, хліба, м’яса, молока на весь тиж день не настачиш. Але 
як образливо стає за  досвідчену господиню, коли, вж е повернувшись до
дому, вона раптом згадує, що в пляш ці — ані краплини олії, що ще вчо
ра витратила останню морквину, що нема й лож ки борошна для зап рав
ки соусу. І знову збирається в магазин, і знову вниз і вгору відраховує 
сходинки свого будинку. По-друге, приготування їж і (робимо ж  це три
чі на день) забирає чимало часу. Робота стомлююча, докучлива, то на
віщо ж  її подовжувати без потреби?

Останнім часом, завдяки успіхам громадського харчування, все біль
ше й більш е сімей обідає на роботі, вдаючись до послуг шкільних, сту
дентських, заводських колгоспних їдалень. Щ о ж  стосується сніданків і 
вечерь, ми рекомендуємо якнайбільш е використовувати напівфабрикати, 
готові кулінарні вироби і консерви, які значною мірою полегшують працю 
домаш ньої господині, заощ адж ую ть її час.

С кладання меню на тиж день — істотна частина наукової організації 
праці. Воно дозволяє різноманітити страви, а ще врахувати правильне ви
користання домаш ніх припасів і заготівель, купівлю нових продуктів, при
готування деяких страв на 2— 3 дні.

Як вж е говорилося, для тих днів, коли перемо, робимо генеральне при
бирання та інші домаш ні справи, що забираю ть багато часу, можна пере
дбачити простіше меню. Таким чином, ви плануєте і готуєте сніданок, 
обід і вечерю не відірвано від інших справ, а узгоджуючи з ними, нехай 
вони прямо й не стосуються проблем харчування.

Всілякі м’ясні, рибні, овочеві напівфабрикати — наші великі помічни
ки, оскільки звільняю ть від трудомісткої роботи по первинній обробці си
рих харчових продуктів. Без широкого їх використання неможливий д ій 
сний НОП домаш ньої господині. Як немислимий він і без найширшого 
застосування різноманітних машин, пристосувань, приладів, які допо
м агаю ть економити сили й час. Н аскільки простіше і швидше, скажімо, 
збивати білки-з допомогою механічної збивалки, а не примітивного вінич
ка. О днак про цих помічників господині ви докладніш е дізнаєтесь із роз
ділу «Домаш ні чародії». З а р аз  ж е хочемо звернути ваш у увагу ще на 
одну обставину, яку важ ливо завж ди  враховувати, дбаючи про заощ ад
ження часу. Звичайно, натерти морквину або буряк легш е з допомогою 
механічної чи електричної овочерізки. Проте чи варто вдаватися до їх



послуг, якщ о вам потрібна лише одна морква для заправки  супу? Адже 
час, зекономлений для подрібнення моркви, ми втратимо, може, й з лиш 
ком, коли станемо розкручувати, мити, витирати, а потім знову збирати 
овочерізку. От чому щ оразу варто подумати, як  вигідніше поступити в 
кожному конкретному випадку.

Ми вж е говорили про те, як багато в правильній орган ізац ії робіт до
м аш ньої господині важ ить уміле і продумане придбання продуктів хар
чування. Тому, хоч купувати більш е продуктів, ніж  ви можете використа
ти, нерозумно (вони псуються, великі запаси ніде зберігати), в домі зав 
ж ди  м ає бути хоча б трохи борошна, крупів, цукру, м акаронів, чаю, при
наймні по одній коробці рибних, м’ясних і овочевих консервів, супових 
заправок  на той випадок, якщ о з якнх-небудь причин ви не зможете вийти 
з дому або заскочити в м агазин після роботи.

Сухі продукти рекомендується купувати відразу  у великій кількості. 
Цим ви зекономите час, менше будете втомлюватися. Доручити придбання 
їх  можете, до речі, чоловікові, старшим дітям .

У холодну пору року на цілий тиж день можна заготовляти сметану,! 
масло, сир, яйця і навіть морожене м’ясо чи рибу, якщ о є холодильник а б о : 
л ідник дл я  їх зберігання.

Продумуючи, що купити, не покладайтеся на пам ’ять. Згад али  щось —І 
запиш іть у спеціальний блокнотик, який постійно перебуває з вами. Він 
ніколи не підведе. У ньому ж  тримайте адреси і телефони найближчих й 
найзручніш их вам  за  місцезнаходженням побутових майстерень, праль
ні, хімчистки, пункти прокату різних речей, кравчині.

Щ об наш а розмова про заощ адж ення сил і часу, потрібних дл я  при
готування їж і, була обгрунтованою, зупинимося на цьому детальніш е. 
А дж е у спрощенні і прискоренні цього процесу зац ікавлен а кож на госпо
диня і в першу чергу та, що працює.

Насамперед, ми б радили не зневаж ати «столовські» обіди. М аємо на 
увазі не лиш е зручність користування послугами їдалень під час обідньої 
перерви, а й доцільність обідів, принесених додому з їдальн і, які завж ди  
м ож на заправити у відповідності з індивідуальними см аками і потребами 
кож ної родини, а ще вдало поєднувати з домаш німи стравами. Крім того, 
є численні концентрати, напівф абрикати, консерви (ми згадували  їх ), при
готування страв з яких забирає хвилин тридцять і дозволяє навіть без ве
ликих знань з кулінарії наш видкуруч зробити щось см ачне, і поживне. 
Проте ці продукти — різноманітні борщі, юшки, супи, другі м’ясні страви 
з овочевими, круп’яними і макаронними гарнірами тощо — не можуть з а 
мінити свіжих овочів, м’яса, риби.

Ш видко можна приготувати страви з молочних продуктів. Молочний 
суп з овочами, крупами, макаронними виробами готовий вж е через 20— 
25 хв. Протягом кількох хвилин можна приготувати яєчню, омлет. Всі 
свіж і, особливо ранні овочі, потребують якнайменш ої теплової обробки. 
В ідварю вання, смаж ення, туш кування картоплі, капусти, моркви, кабач
ків, баклаж ан ів , цвітної капусти, зеленої квасолі триває 20—ЗО хв.

Д о страв швидкого приготування відносять також  макаронні виро
б и — локш ину, верміш ель, макарони; круп’яні страви — запіканки, котле
ти, биточки з манних крупів, рису, крупів, «геркулес», «артек».

Протягом 5— 10 хв м ож на приготувати другу страву з сосисок, сар



дельок. Зовсім  мало часу і праці витрачається на приготування рибної 
першої або другої страви, якщ о для цього використовують рибне філе. 
Ш видко бувають готовими м’ясні котлети, биточки, супи з м’ясними фри
кадельками, оскільки вироби із рубленого м ’яса не потребують тривало
го відварю вання або смаж ення.

Н еабияке значення для прискорення і полегшення праці має і п ра
вильна організація робочого місця на кухні, використання найбільш  при
датного і зручного інвентаря, вміння робити все послідовно.

Спеціалісти, вчені, архітектори дійш ли висновку, що, працюючи у не
правильно обладнаній кухні, господиня за день долає к ілька кілометрів. 
Скільки марно витрачених сил і часу! Саме тому основною проблемою при 
обладнанні кухні вваж аю ть скорочення ш ляху господині у цьому прим і
щенні. Д л я  здійснення цього необхідний правильний робочий зв’язок між  
чотирма головними елементами кухонного обладнання, призначеними для 
підготовки продуктів, приготування їж і, миття і зберігання посуду та про
дуктів. Н айдоцільніш им вваж аю ть розташ ування робочого місця для п ід
готовки продуктів м іж  мийкою і плитою. Т ак  господиня мож е дістати їх 
простягнувши лише руку і не роблячи зайвих кроків і рухів. Робоче місце 
у цьому випадку вирішують у вигляді ш афи для зберігання столового по
суду і кухонного інвентаря.

А ще дуж е важ ливо, щоб кухонні «верстати» — стіл, мийка тощо — бу
ли зручними. П ідраховано, що понад 80 процентів усіх кухонних операцій 
ми виконуємо стоячи. І якщ о кухонний стіл, плита, мийка, встановлені 
надто низько, господині доводиться працю вати схилившись. В ід цього 
швидко втомлюються м ’язи спини, витрата енергії на певні операції зб іль
ш ується приблизно на 25 процентів. Вчені з ’ясували, що при середньому 
зрості ж інки 155— 165 см найбільш  зручна висота кухонного столу 85 см. 
Ті, чий зріст відрізняється від звичайного, можуть самі підрахувати ви
соту для себе і внести необхідні корективи у «зріст» меблів: визначено, 
що висота кухонного столу м ає бути на 10 см нижче л іктя  зігнутої руки.

А тепер про послідовність, якої варто було б дотримуватися під час при
готування обіду, якщ о в меню включено такі поширені страви домаш ньо
го столу, як м’ясний суп з овочами, м’ясні котлети з картоплею і ж уравли
ний кисіль.

1. Помити м’ясо, покласти на дошку, відокремити м’якоть для котлет; 
покласти м’ясо в посудину, поставити в прохолодне місце; решту м’яса 
з кістками покласти в кастрюлю, залити холодною водою і поставити на 
вогонь. 2. Промити картоплю, не обчищаючи від лушпиння, залити водою, 
поставити варити. 3. П еребрати і вимити ягоди, розім ’яти дерев’яною ло ж 
кою або товкачиком, вичавити сік. М асу, що лиш илася, залити гарячою 
водою і поставити на вогонь. 4. Зняти шумовиння з бульйону, злити воду з 
картоплі, обчистити її від лушпиння і поставити в прохолодне місце.
5. Процідити журавлинний відвар, додати цукор, поставити на вогонь, з а 
правити розведеним картопляним борошном, довести до кипіння, зняти з 
вогню, влити сік, поставити на холод. 6. Вимити, начистити і нарізати овочі 
(коріння і подрібнену цибулю злегка підсм аж ити), опустити їх в бульйон, 
намочити білий хліб у воді. 7. Пропустити крізь м’ясорубку м ’ясо, цибулю, 
заправити фарш, додати намочений білий хліб, зробити котлети, обкачати

у сухарях, покласти на дошку. 8. Н арізати  скибками варену картоплю.



розігріти з жиром дві сковороди, на одній смаж ити котлети, на другій — 
картоплю . О бід готовий.

Щ оправда, щодня готувати обід повністю — справа важ ка для зайня
тої ж інки. П риготування хоча б однієї страви на два дні значно полегшує 
цю роботу. Але дл я  цього слід мати холодильник, погріб або лідник, що 
забезпечую ть зберігання доброякісної їж і.

Н езаправлений проціджений м’ясний або грибний бульйон, що збері
гається в холодильнику 2— 3 дні, лиш ається свіжим (його тільки необ
хідно щ одня кип’ятити) і є основою дл я  різноманітних супів: овочевих, 
круп’яних, з макаронними виробами та ін.

В ідварене м’ясо також  добре зберігається у прохолодному місці і мо
ж е бути використане для приготування багатьох страв. Його підігріваю ть у 
бульйоні і подають з овочевим гарніром, обкачують у борошні та яйцях, 
підсмаж ую ть, заливаю ть соусом і запікаю ть, використовують як начинку 
для пирогів, млинчиків, картопляних зраз, зап іканок із макаронних виро-, 
бів, рису, використовують у салати і вінегрети. Але було б помилкою вва
жати, що будь-яку страву можна приготувати на два-три дні або за зд а 
легідь. Б агато  харчів так  швидко втрачаю ть свої поживні і смакові якості 
в процесі не тільки тривалого, але й найкоротшого зберігання, що готу^ 
вати їх наперед недоцільно. Всі овочеві перші і другі страви втрачаю ть 
значну частину вітам інів при повторному підігріванні і зберіганні; за  най- 
коротший час зберігання значно погіршується і см ак м’яса, підсмаженого 
порціями (біфш тексів, ескалопів), м’ясних котлет. Найменш е в процесі 
зберігання втрачаю ть поживні і смакові якості м акаронні вироби, каш і, з а |  
піканки, пудинги, бульйони з м ’яса, домаш ньої птиці, сухих грибів, страви 
з відварної і см аж еної риби, відварного м’яса, курки.

М айж е не буває такого випадку, щоб у нас не лиш алися якісь харчі 
після обіду чи сніданку. Вміле використання цих залиш ків також  значною 
мірою економить час. П риклади? Будь ласка! Із черствого, засохлого хлі
ба можна приготувати грінки, із відварної картоплі — вінегрет. Не вили
вайте відвари, в яких варилися почищені овочі. В них багато поживних 
речовин, на них можна варити супи.

Д оцільно також  приготувати наперед своєрідні напівфабрикати, які 
мож на використати для швидкого приготування страв: відварену напере
додні пшоняну, рисову або манну каш у подають гарячою на сніданок, а 
лиш ки використовують для приготування круп’яних котлет на обід або 
вечерю. В тісто, що лиш илося від млинчиків, м ож на додати др іж дж і й 
соду і, зробивш и густішим, використати для оладок. З  реш ток відварного 
м’яса м ож на приготувати салат з овочами. Холодні м’ясні котлети викори
стовують для бутербродів, дл я  начинки вареників і картопляників.

Все це і є Н О П  на кухні. Нічого надзвичайного, але й ніякої марної 
роботи. Все раціонально, доцільно, економно. І знов-таки, нічого випад
кового, все за  планом, все продумано. А ще дуж е важ ливо — не додавати 
собі зайвої роботи. Готуючи обід, луш пиння та інші харчові відходи від
разу  збирайте у спеціальну миску чи коробку, в крайньому випадку на 
папір, щоб відразу  викинути.

П еред обчищенням овочів і картоплі, розбиранням птиці і риби, по
кладіть  на стіл цупкий папір або газету. Закінчивш и роботу, відходи за 
горніть у папір і викиньте на смітник.



Обчищаючи картоплю, відро з нею поставте на стілець, аби щ оразу не 
нахилятися. Використаний посуд відразу  мийте і ставте на місце. Кори
стуйтеся для цього спеціальною підставкою  для суш іння. Вона не тільки 
звільняє від необхідності щ оразу по одній перетирати всі тарілки, а й 
позбавляє потреби часто прати посудні рушники. Якщ о нема змоги відра
зу помити забруднений посуд, опустіть його в миску з водою, щоб залиш 
ки їж і на тар ілках , каструлях не засихали.

В ідразу  після приготування їж і витріть плиту, поки бруд на ній не 
засох, не забудьте сполоскати кухонні ганчірки.

Чи важ ко це? Звичайно, ні, треба тільки, щоб все це стало вашою 
звичкою.

Розповідь про наукову організацію  праці на кухні буде неповною, якщо 
не згадати  про один прилад, сам а назва якого свідчить про те, що він сто
сується теми наш ої розмови найбезпосередніше. Ц е каструля-скороварка. 
Якщо не маєте її,— радимо придбати. Бо не дивлячись на казкову назву, 
ця каструля цілком реальна, ніякої містики: герметична криш ка створює 
всередині температуру до 120 °С, сильно підвищує тиск і м ’ясо варить
ся чи туш кується вж е не дві години, а всього 25 хв, буряк не півтори годи
ни, а 20 хв, картопля — 5—8 хв, тобто у порівнянні із звичайною кастру
лею скорочує час приготування всіх страв у двічі-тричі.

Не менш важ ливо виробляти сталі звички, набувати навіть деякого авто
м атизм у у такій  копіткій повсякденній справі, як прибирання квартири.

Чистота в квартирі — вимога не тільки гігієнічна. В ід неї залеж ить на
віть настрій, працездатність членів родини. Тому, плануючи щоденні до
маш ні заняття, старайтеся робити так, щоб ЗО—40 хв у вас лиш алося для 
прибирання. Ц е допоможе уникати і частих генеральних прибирань, які 
порушують звичайний хід ж иття дому і потребують багато часу.

Не будемо наголош увати на тому, що, коли і як прибирати, кож на ро
дина м ає щодо цього свої правила й звички. І все ж  нам агайтеся скласти 
план прибирання так, щоб вранці ви не заваж ал и  один одному.

А головне, як  до речі у всіх інших домаш ніх роботах,— дотримува
тися такого розумного порядку, щоб ніякі операції не доводилося повто
рювати: двічі мити підлогу, к ілька разів витирати пил. Цим ви збережете 
сили, час і навіть настрій, Н О П  цю мету насам перед і переслідує.

Крім електричних приладів і механізмів, покликаних полегшити працю 
домаш ніх господинь, а отже, таких, що сприяють кращ ій орган ізац ії праці 
вдома (розповідь про них буде д а л і) , є багато механічних помічників.

В а г и  п о б у т о в і .  Н аш а промисловість випускає їх найрізноманіт
нішими за призначенням і формою: ручні, настільні, підлогові медичні та 
ін. Аби не робити операцій «на око», користуйтеся вагами. Від цього і 
страви будуть смачнішими, і господарювати будете економніше. П рилад 
це точний, а тому потребує акуратного ставлення. Н е залиш айте ваги під 
навантаж енням , не застосовуйте чаш ки з іншою метою, оберігайте ваги 
від вологи, бруду і пилу.

К і с т о ч к о в и б и в а ч к а  — пристосування для видалення кісточок 
з вишень. Нею робити цю операцію  значно швидше і зручніше, ніж 
шпилькою.

Л о к ш и н о р і з к а .  Якщо ви любите бульон чи суп з локшиною, ко
ристуйтесь локш инорізкою . В ід розкачаного ш ару тіста вона в ідр ізає від



разу к ілька смуг, з яких потім нарізаю ть локш ину потрібної довжини. 
Всі смуги виходять однакової ширини. Використати пристосування можна 
і для нарізання смуг тіста для печива, пирогів, а також  фігурного розр і
зання розкачаного тіста.

С к и б к о р і з к а  — пристосування для нарізання скибок хліба, сиру, 
овочів, ковбаси, картоплі, моркви, буряка, капусти та інших продуктів. 
Ш ирину скибок легко регулювати пересувним важ ільцем . Виготовляють 
її з неірж авію чої сталі. При дбайливому догляді вона служ итиме вам 
вічність.

Ц и б у л е р і з к а  — пристосування для подрібнення цибулі. Це посу
дина типу звичайної склянки з потовщеним дном і кришкою, крізь яку 
проходить стержень. Н а нижньому кінці його знаходиться хрестоподібний 
ніж , який і січе цибулю. Придбавш и таке пристосування, ви вж е ніколи не 
проливатимете сліз над цибулею. Крім того, з допомогою цибулерізки м ож 
на подрібнювати також  часник, червоний перець тощо.

О в о ч е ч и с т к а  не тільки зручна у роботі й вберігає, руки від по
різів, а й зменшує відходи під час обчищ ання картоплі та інших овочів.

Ш а т к і в н и ц я  — пристосування для нарізання овочів і фруктів ски
бочками. Вона дуж е продуктивна у роботі.

Р и б о ч и с т к о ю  швидше і зручніш е чистити рибу, н іж  звичайним 
ножем; луска не розлітається, а збирається між  лезами пристосування.

З б и в а ч к а  — необхідне пристосування для збивання кремів з б іл
ків, мусів та інших продуктів. Вони випускаю ться найрізноманітніш их 
конструкцій. Н айдосконаліш і, зрозуміло, електричні.

Я й ц е р і з к а .  Якщо круто зварені яйця ви вирішили порізати на ски
бочки, щоб прикрасити ними заливне, салат тощо, без цього пристосування 
не обійтись. По-перше, ви зробите це одним рухом руки, не покришивши 
яйце, по-друге, всі шари вийдуть рівними.

П ристосування д л я  з а т о ч у в а н н я  н о ж і в  також  необхідне у 
кожному домі. Бо тупий ніж не тільки уповільнює роботу, а й псує настрій.

Поради, які пропонуємо, можна об’єднати одним словом: швидше! Бо 
вони спрямовані на те, як ті чи інші хатні роботи можна зробити в корот
ший час з  меншим зусиллям.

* Плями від пригорілих страв на алюмінієвому посуді можна швидко вида
лити, якщо протерти їх тільки-но розрізаним яблуком, або скип’ятивши у каструлі 
воду з цибулею. Після цього її слід вимити водою з милом.

* Металеві листи і форми швидше миються, якщо у воду додати трохи пит
ної соди.

* Жирний посуд чистять, протираючи м’якою ганчіркою і сіллю без додавання 
води.

* Щоб швидко підсушити скляний посуд, сполосніть його теплою водою і вит
ріть чистим лляним рушником, або поставте догори дном на складений вдвоє 
рушник. Коли вода стече, витріть м’якою лляною серветкою.

* Пляшки з-під молока добре миються, якщо відразу ж після спорожніння 
щедро сполоснути їх холодною водою.

* Посуд, в якому були тісто і суміш з яйцями, також мийте спочатку у хо
лодній, а потім у гарячій воді.

* Пляшки з-під олії, спирту, оцту мийте у воді з додаванням будь-якого 
прального порошку.

* Щоб швидше зварилася квасоля або горох, рекомендується замочити їх 
у холодній воді і тримати так 7—8 год. На відміну від інших овочів їх варять, 
заливши холодною або ледь підігрітою водою.



* Помідори легше очистити від шкірки, якщо ошпарити їх кип’ятком, а потім 
занурити у холодну воду.

* Варену картоплю легше обчищати, обливши її холодною водою відразу ж 
після зняття з вогню.

* Морква чиститься дуже легко, якщо облити її гарячою водою, а потім про
терти полотнинкою.

* Овочі, що втратили свіжість, легко зробити придатними для вживання, якщо 
на 1—1,5 год занурити їх у холодну воду, попередньо вливши туди 3—4 ложки 
оцту.

* Торт із бісквітного чи іншого легкого тіста перед вкладанням начинки най
простіше розрізати ниткою. Намітивши ножем лінію кола, просуньте в утворену 
заглибину цупку нитку і тягніть її за кінці так, ніби працюєте пилкою. Щоб від
ділити і перенести одержане коло, просуньте під нього лист паперу. Тримаючи 
його за кінці, піднімете шар тіста, анітрохи не порушивши його цілісності.

* При поперечному розрізанні торт не кришитиметься, якщо зробите це попе
редньо нагрітим у гарячій воді ножем.

Цей спосіб найпридатніший і для нарізання свіжого хліба.
* Щоб освіжити сухий хліб, загорніть його у мокрий папір чи вологу полот

нянку і на деякий час покладіть у гарячу духову шафу.
* Тушку курки можна швидко очистити, якщо на хвилину опустити її в гарячу 

воду.
* Яловичина швидко вариться, якщо відбити її товкачиком і додати у воду

1—2 столових ложки оцту.
* Яловичина швидко вариться і стає смачною, якщо звечора натерти її порош

ком гірчиці. Перед тим, як варити, промити холодною водою або змазати оцтом 
і витримати 3—4 год, а потім знову промити.

* Щоб птиця швидше зварилася, натріть її ззовні і зсередини лимоном або
2—3 год потримайте у суміші, що складається з рівних частин води і оцту.

* Запікаючи фаршировану птицю чи дичину, не витрачайте час на їх заши
вання. По обидва боки розтину встроміть дерев’яні кілочки або сірники (зрозу
міло, без сірки) і переплетіть їх цупкою ниткою або тонким шпагатом. Після запі
кання кілочки разом з нитками видаляються легко і швидко.

* Щоб уникнути розбризкування олії під час смаження на сковороді м’яса чи 
риби, накрийте її друшляком. Цим позбавите себе необхідності зайвий раз мити 
піч та протирати стіни навколо неї.

* Макаронні вироби варіть у глибокому посуді із трохи зсунутою кришкою. 
Вода при цьому не буде википати й вибігати.

* Час від часу наводьте порядок у шафі. Справа ця копітка, марудна, і багато 
господинь, замість того, щоб зробити це без зволікань, відкладають її з дня на 
день. Радимо: складаючи план на найближчий тиждень, виділіть один вечір спе
ціально для цього. Час, витрачений на прибирання в шафах, компенсується тим, 
що в будь-яку хвилину ви і решта членів родини легко, не створюючи безпорядку, 
знайдете необхідну річ.

* А ще радимо виготовити спеціальні підкладки, на які укладається білизна. 
Для цього з картону вирізають квадрати чи прямокутники, що за розміром і фор
мою відповідали б складеній після прасування білизні. На підкладки шиють чохли 
з світлого ситцю (бажано, щоб усі підкладки відрізнялися за кольором), а з про
тилежних кінців пришивають однотонні стрічки. Склавши, приміром, наволочки 
одна на одну, поверх них зав’язують стрічки і укладають в шафу. У слушний мо
мент ви витягуєте із шафи (разом з підкладкою) саме наволочки, а не прости
радла, підодіяльники, тобто не порушуючи порядку речей, що знаходяться 
і зісподу, і зверху.

* На кухонний кран над мийкою радимо одягти гумову трубку. Цей несклад
ний пристрій не дасть воді розбризкуватися (зайвий раз не доведеться витирати 
підлогу), полегшить миття посуду.

* Змайструйте собі коробочку для прищіпок. Це вивільнить вам руки, допо
може не згинатися під тягарем «намиста» з прищіпок, яке інколи одягають на 
шию. Коробку цю підвішують до мотузки для просушування білизни. Вона має 
пересуватися неначе вагончик підвісної дороги. Розвішуючи білизну, не нахиляй
теся за кожною річчю до землі. Поставте миску з білизною на в и с о к и й  табурет, 
а ще краще — на невеличкий столик на коліщатах.



Догляд 
за житлом, 
одягом, 
взуттям, 
меблями

ПРИБИРАННЯ ЩОДЕННЕ

Якщо ви хочете створити вдома затиш ок, треба, насамперед, 
знайти і визначити кожній речі в квартирі своє постійне місце. Це в ід р а
зу ж  створить спокійну обстановку, необхідну для відпочинку всіх членів 
сім’ї після робочого дня.

Д огляд  за  житлом повинен увійти в звичку, адж е підтримувати порядок 
і чистоту — обов’язок  кожного члена сім’ї.

П орядок удома серйозно впливає на звички дітей, розвиває в них по
чуття обов’язку, впертість і наполегливість. З раннього дитинства привчіть 
м алят цінувати чистоту, тримати в порядку свої особисті речі, іграш ки. 
Заохочуйте дітей допом агати у прибиранні ж итла, даючи їм  певні несклад
ні доручення, які згодом стануть їх постійним обов’язком.

В домі, де завж ди  чисто і затиш но, легш е ж иветься, кращ е відпочи- 
вається.

Йдучи на роботу, нам агайтеся залиш ити кімнату прибраною. Це, зви
чайно, нелегко. Н е вистачає часу. Поки сніданок приготуєш, ш колярів 
випровадиш, уж е й самій з чоловіком час снідати та поспішати на ро
боту.

А коли привчити себе, чоловіка і дітей прибирати особисті речі на свою 
полицю, у свою ш ухляду; вимити за  собою тарілку, чаш ку, лож ку, виделку. 
Дивись, і полегш ає господині.

П ридбаєм о ще кожному тапочки та заведемо порядок: прийшовши до
дому, біля дверей у передпокої знім аєм о взуття, в якому ходили по вули
цях. І підлога, яку  старанно чистили в суботу, надовш е збереж е свій 
блиск.

Отож неодмінним правилом нехай стане: кожній речі — своє місце. Н е
дарм а розумні люди каж уть: легше не смітити, аніж  прибирати.

Прибирання кімнат. Взимку починають з чищення печей і плити від 
попелу та залиш ків вугілля. Спорожнюють відро, кошик від непотрібних 
папірців, миють попільнички. Н асипавш и та трохи змочивши вугілля, роз
палюють печі.

Відкриваю ть вікно чи кватирку, щоб провітрилась кімната. Тим часом 
витрушують постільну білизну і залиш аю ть постіль хвилин на 15, що5 
провітрилась.



Н евеличкі доріж ки, килимки виносять у двір та витрушують на повїтрТ, 
узим ку чистять снігом. Великі килими та м’які меблі легко почистити пи
лососом або зволоженим віником. К раї почищених килимів підгортають, 
щоб не заваж ал и  замітати.

Прибираю ть постіль, зачиняють печі та вікно.
К ілька хвилин приділяю ть кімнатним рослинам: м ’якою полотнинкою 

витирають пил з листків, миють їх, видаляю ть засохлі листочки. Якщо від
криваю ть вікно взимку, горщики з квітами накриваю ть газетою. Влітку, в 
теплу погоду, виносять квіти на свіж е повітря. Миють вази, де стоять 
зр ізан і квіти, змінюють в них воду.

Звичайно, пилосос допоможе прибрати швидше і кращ е, адже, працю 
ючи, він очищ ає і саме повітря в кімнаті.

Якщо в квартирі чисто, можна прибирати не щодня.
Є вдома такі роботи, які можна робити раз на тиж день або раз у 

два тижні. Ц е провітрю вання та вибивання м атраців та  подушок, чищення 
великих килимів і м’яких меблів, миття рам, печей, радіаторів, дзеркал  та 
вікон, натирання підлоги, чищення металевих виробів і кухонного посу
ду, меблів і ш ухляд, прибирання кладовок, ванної кімнати тощо.

Усе це кращ е потроху зробити у буденні, а не у вихідні дні.
В літку тримаю ть вікна відкритими цілу добу. У холодну пору року 

провітрюють приміщ ення 4—5 раз на день по 20—30 хв.
Прибирання кухні. Перемивши посуд, миють щітки, мочалки, віхті, 

стирки милом та порошком, полощуть та  розвішують сушити.
Стільці, столи і газову плиту .протирають вологою полотнинкою, сті

ну над плитою та раковиною миють теплою водою, додаючи кілька краплин

Один з кутків кухні 
можна використати для 
різних речей.



наш атирного спирту, споліскують чистою водою і витирають насухо. П ід
логу протирають вологою ганчіркою.

Р аз у два тиж ні на кухні прибирають більш  ретельно. Виймають з 
ш аф та полиць усі предмети кухонного вжитку, шафи й полиці чистять, ми
ють і не зачиняють, доки не висохнуть. Потім розставляю ть речі по своїх 
місцях.

Знімаю ть пил із стелі, стін, миють кахлі або панелі, вкриті олійною 
фарбою. Витирають ш афи та столи зовні, відсовують з місця та витирають 
підлогу в тих місцях. Миють рами й вікна, чистять плиту від попелу, теп
лою, мильною водою миють газову плитку, раковину, відро, підлогу.

У стічній трубі кухонної раковини звичайно збирається велика к іль
кість жирових відкладень, які, по-перше, розкладаю чись, погано пахнуть, 
по-друге, забиваю ть раковину. Р аз  на тиж день промивають стічну тру
бу киплячим розчином пральної соди (2 столові лож ки на літр окропу). 
Ц е сприяє утворенню ж ирової емульсії, що легко стікає разом  з водою в 
каналізацію .

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ
Якщо господиня регулярно прибирала у ш аф ах та ш ухлядах, 

чистила килими, мила вікна, м ож на й не починати генерального приби
рання, яке порушує нормальний розпорядок ж иття вдома та вим агає б а 
гато сил Але коли прибирати регулярно немає можливості, слід принаймні 
двічі на рік, восени й навесні, проводити генеральне прибирання. Тоді ви
ставляю ться або вставляю ться подвійні рами, люди змінюють сезонний 
одяг, який слід переглянути, провітрити, полагодити, почистити чи випра
ти й заховати.

Починаючи генеральне прибирання, слід приготувати усе потрібне для 
цього: мило господарське та зелене, порошки для прання та чищення, н а
шатирний спирт, бензин, скипидар, мастику для підлоги, денатурат, по
літуру, папір для полиць, засіб  для чищення шибок, криш талю , металу та 
інших виробів, миску, відро, щітку, віник, совок, к ілька м’яких полот- 
нинок.

Н асам перед наводять порядок у ш аф ах, ховають одяг, який не но
ситиметься принаймні к ілька місяців. Поки одяг провітрю ватиметься у 
дворі чи на балконі, відкриваю ть шафи, висовують ш ухляди, щоб також  
провітрити їх.

М ож е у ш афі з ’явилася пліснява? К ілька кульок камфори, які кладуть 
туди, вберуть вологу і знищ ать плісняву. Якщо ж  з ’явилася міль, р о зж а
рюють на плиті стару праску або цеглину, обливаю ть її оцтом і ставлять 
у шафу. Випаровування, що наповнять її, знищ ать міль.

Тим часом переглядаю ть речі. Ш карпетки тримаю ть у торбинках, під
вішених до внутріш ньої стінки шафи, носові хусточки — у целофановому 
мішечку, п ан ч охи — у спеціально зробленому альбомі дл я  панчіх або в 
коробці, щоб були під рукою.

Сухою чистою полотнинкою витираю ть полиці та ш ухляди, змінюють 
папір, якщ о вони не поліровані.

Б ілизну складаю ть стопками, згинами назовні. Л егку  білизну кладуть 
зверху, щоб не зім ’ялася. Щ об чиста білизна м ала приємний запах, її



перекладаю ть промокальним папером, побризканим одеколоном. Д л я  цьо
го можна також  тримати у ш аф і духи чи квіти (без води), зів ’янувши, 
вони добре пахнуть.

Провітрений одяг чистять щіткою або пилососом. Усе, що потрібно від
новити, віддаю ть до фабрики хімічного чищення, дещ о перуть і чистять 
удома та кладуть у целофанові мішки і ховають у ш аф у чи скриню.

Як засіб проти молі у ш афу кладуть пров’ялене тютюнове або горіхове 
листя, висушені ш кірки апельсинів або таблетки «Антимоль». К ладуть і 
подрібнені каш тани або мішечки з наф таліном.

Одяг, розвіш аний на плічках, накриваю ть тканиною темного кольору, 
що легко переться.

П ереглядаю ть взуття. Те, що м ож на сховати, якщ о потрібно, віддають 
спочатку до майстерні полагодити. Все інше витирають від пилу, змащують 
кремом,7 чистять та  ховають на своє місце.

П ісля цього прибирають на полицях чи у книж ковій шафі, у посудній 
ш афі, буфет, кладовці, на антресолях.

З посудної ш афи виймається весь посуд, шафу всередині витирають, 
посуд перемивають і ставлять на місця. Посуд для пиття ставлять догори 
дном, тар ілки  складаю ть стопками. Д о внутрішнього боку дверцят при
бивають невеличкі гачки, на які зручно чіпляти різні дрібні речі (шумовки, 
тертки тощ о). Щ об вивести затхлий запах, ш аф у промивають всередині 
перекисом водню або слабким  розчином марганцевого калію . Ш афу слід 
частіше провітрю вати і стежити, щоб у ній не було зіпсованих продуктіз.

П еред генеральним прибиранням виносять та вибивають ковдри, зні
маю ть з вікон штори, занавіски, як і перуть та прасують або відносять до 
приймального пункту хімчистки, де їх  чудово оновлюють, знімаю ть зі 
стін килими, вибивають з них пил, чистять пилососом, згортають та вино
сять з кімнати.

Стільці та інші дрібні речі і меблі теж  кращ е виносити з кімнати. Зн і
мають картини, витирають їх  від пилу та чистять. М ’які меблі та л іж ка 
чистять пилососом або вибивають в кімнаті, вкривши зволоженою полот
нинкою, щоб не знімати пилу. Почищені меблі накриваю ть простирадлами, 
щоб не забруднились, поки чистимуть стіни і стелю.

Освіжити стелю м ож на щіткою, обмотаною м ’якою сухою полотнинкою 
або обгорнутим віником, прив’язаним до довгої палиці.



Не слід сильно натискувати на щітку (віник), щоб не залиш ити на 
стелі темних смуг і плям. Д л я  обмітання кімнати м ож на пошити чохол-мі- 
шок з ф ланелі чи простого трикотаж у.

Пил із стін та стелі знімаю ть, не відкриваю чи вікон, щоб потік повітря 
не розніс його.

Н е забувайте частіш е знімати з щітки полотнинку та витруш увати її 
на повітрі.

Стелю і стіни чистять також  пилососом. Д л я  цього щ ітку пилососа 
слід тримати на відстані 1—2 см від стелі чи стіни.

Стіни, пофарбовані олійною фарбою  або поклеєні ш палерами, проти
рають, як і стелю, щіткою, обмотаною м’якою сухою полотнинкою. Не 
слід часто мити стіни, пофарбовані олійними фарбами, бо від води вони 
псуються. П ід час генерального прибирання їх  миють теплою водою з н а
шатирним спиртом (столова лож ка на 1 л води), але без мила та соди.

Забруднені місця на ш палерах видаляю ть гумкою чи м ’якушкою білого 
хліба. Н а ж ирну пляму кладуть промокальний папір і прасують гарячою 
праскою. їх  можна також  видалити бензином (змочують чистим бензином 
шматочок м’якого сукна і на дві-три хвилини прикладаю ть до стіни; жирна 
плям а зникне).

П ісля цього чистять лампи, світильники, абаж ури. Витирають вологою 
полотнинкою зверху на ш аф ах, миють двері, з усіх боків витирають та 
чистять меблі, не забуваю чи і про задн і стінки та низ меблів. Оновлюють 
меблі, вкриті палітурою  та олійною фарбою. Потім миють і витирають р а 
діатори центрального опалення та  дзеркало. В ікна миють у день або на
передодні генерального прибирання чи після нього.

Закінчивш и усі ці роботи, беруться за  підлогу. У чисті кімнати зано
сять і розставляю ть на свої місця меблі, чіпляють картини, вішають кили
ми, штори, занавіски, ставлять квіти у горщ иках та різноманітних вазах .

Вище ми вж е домовилися — в генеральному прибиранні беруть участь 
усі члени сім’ї. Кож ен відповідає за  певну ділянку  роботи: чищення кили
мів, одягу, миття вікон, дверей, підлоги, чищення взуття тощо. Даю чи 
дітям  конкретні доручення, пояснюють і показують, як  і що робити.

Вікна. Знімаю ть з підвіконня квіти і виносять у ванну чи на кухню, де 
їх зручніш е буде вимити. Вологою ганчіркою знімаю ть пил спочатку з внут
ріш ніх рам  і шибок, потім м іж  вікнами і нареш ті з зовнішнього боку.



Віконні рам и миють теплою водою з наш атирним спиртом (1 столова 
лож на на 1 л вод и ). Не слід користуватися для миття віконних рам  і шибок 
сухою пральною содою, пральним порошком і міцним (не розведеним) на
шатирним спиртом. Хоч ці речовини і полегшують миття, вони розчиняють 
олійну фарбу.

Д л я  миття вікон беруть невелику кількість води. Сухі рами з зовніш ньо
го боку вкривають тонким ш аром оліфи. Ц е особливо необхідно зробити, 
якщ о вікна виходять на сонячний бік, оскільки ф арба на сонці легко 
тріскається та кришиться.

Брудні шибки поглинають до 50 % світла, от чому треба стежити, щоб 
вони були завж ди  чисті. Ш ибки кращ е мити в тиху похмуру погоду, бо 
в сонячну вони надто швидко висихають і на їх поверхні залиш аю ться 
плями від водяних крапель, з ’являється неприємний наліт. Миють шибки 
прохолодною водою, витирають лляною  полотнинкою і протирають до 
блиску газетним папером. Забруднені шибки добре мити миючими засо
бами «Нітхінол», «Кристал», «Секунда» та «Секунда-2». П ротираю ть шиб
ки зсередини у горизонтальному напрямку, зовні — у вертикальному (від
разу видно буде, які місця пропущено).

Двері. П офарбовані олійною фарбою  чи лаковані двері витирають во
логою полотнинкою, а при генеральному прибиранні — миють. Спочатку 
змочують двері чистою водою. П ісля цього миють двері теплою водою з 
нашатирним спиртом (1—2 столовоі лож ки на 1 л води). Особливо старан 
но миють двері біля ручок. Потім витираю ть злегка вологою полотнинкою і 
просушують до блиску сухою.

П і д л о г и .  Д обре зам ітати  пил з ш ирокої площі підлоги щ ітками з дов
гою щетиною або щ ітками, обв’язаними полотнинкою у формі правильного 
прямокутника розміром 80X80 см.

Підлоги, натерті воском, зам ітаю ть м ’якою щіткою, обв’язаною  ш ерстя
ною полотнинкою, інші — вологою ганчіркою.

Н ефарбовані дерев’яні підлоги зам ітаю ть віником та миють жорсткою 
щіткою, посипаючи її  тирсою або дрібним піском.

Особливо старанно вимітають пил з кутків, вздовж  стін та під м ебля
ми. Потім замітаю ть середину кімнати. Працюючи, стоять на вж е чистій 
частині підлоги і метуть його щіткою чи віником від себе.

Щітка обв’язана 
полотнинкою.



Щ об зручніше було працювати, прорізаю ть в центрі полотнинки дірку, 
крізь  яку просовують палицю щітки так, щоб полотнинка обгорнула щ ітку.

П ід час генерального прибирання не слід  надмірно заливати  підлогу 
водою та  застосовувати надто їдкі миючі засоби, щоб не зіпсувати підлогу.

Чорнильні плями на підлозі ш видко підсушують промокальним папером 
або товченою крейдою, плями від синього чорнила виводять лимонною 
кислотою, а від фіолетового — горілкою.

Миють або натираю ть одночасно невелику д ілянку підлоги, ретельно 
витирають плінтуси.

Пересуваючи важ кі шафи, буфети, п ідкладаю ть п ід ніж ки прокладку 
з тканини, щоб зберегти меблі й підлогу.

Підлоги, вкриті керамічними плитками, труть ж орсткими щ ітками, 
змоченими в розчині прального порош ка. Д уж е забруднену підлогу до
датково посипають пральним порошком та ще раз сильно протираю ть щ іт
кою. Потім споліскують чистою теплою водою і витирають насухо м ’якою 
ганчіркою.

Ксилолітові підлоги (до складу яких входить тирса) натираю ть воском, 
який запобігає розстріскуванню  їх.

П ідлога в квартирі повинна завж ди бути чистою, як  дзеркало. Миють 
її шваброю або щіткою, щоб не доводилося нахилятися. Пилосос та елек- 
тронатирач допомож уть у цій трудомісткій роботі, зекономлять час і збе
реж уть ваш і сили.

Пемзове мило, яке є в продаж у у господарських м агазинах, допом агає 
вивести з підлоги жирні плями. Воно також  відчищ ає від  бруду й інш ї 
господарські предмети. Д обре мити ним руки, ш кіра від нього стає ніжною 
і м’якою.

П офарбовані підлоги миють теплою водою з наш атирним спиртом 
(1—2 столові лож ки на відро води). Не рекомендується мити поф арбовані 
підлоги содою й милом. Не м ож на часто мити паркетні підлоги, їх про
тирають щ одня суконкою.

П аркетні й пофарбовані підлоги після миття натираю ть мастикою. 
Через кілька годин, коли мастика висохне, підлогу натираю ть натирачем чи 
щіткою до блиску, а вж е пізніше витирають суконкою, це збере з неї з а 
лишки пилу й надасть красивого блиску.

Правильне (А) і неправильне (Б ) положення т іла під час прибирання.



П аркет можна вкрити лаком  (див. стор. 23).
Підлоги, вкриті лінолеумом, миють теплою мильною водою та проти

рають чистою холодною, а потім витирають насухо. С лід брати небагато 
води, щоб не зіпсувати покриття. Не рекомендується мити лінолеум га 
рячою водою, застосовувати луги, соду, під дією яких він швидко руйну
ється, стає ламким.

Сухий лінолеум раз у два-три тиж ні вкриваю ть тонким шаром м асти
ки (воску) і через к ілька годин натираю ть шерстяною ганчіркою до блиску. 
Це надовго збереж е лінолеум.

Клейонку чи лінолеум, якими вкрито кухонний стіл, миють м’якою миль
ною водою і витирають чистою полотнинкою. Гарячі предмети ставлять 
на спеціальні підставки, бо клейонка і лінолеум псуються під впливом ви
сокої температури. Н е слід залиш ати на клейонці надовго мокрі предме
ти, бо верхній ш ар її  мож е відокремитись від основи. Не можна мити кле
йонку та лінолеум гарячою водою, сухим пральним порошком, щоб не 
пошкодити поверхні, не зіпсувати візерунку.

Якщо клейонка зробилася ламкою , після миття, коли вона висохне, м ож 
на змастити її машинним маслом, вазеліном.

Вкриваючи підлогу лінолеумом, слід врахувати, що він має властивість 
розтягуватись. От чому його спочатку кладуть, не приклеюючи з усіх 
боків, залиш аю чи по 1—2 см невкритої підлоги. Через кілька тиж нів 
лінолеум розтягнеться до потрібного розміру. Тоді можна його при
клеїти.

Ванна кімната і вбиральня. Усі предмети у ванній кімнаті, як  і в ж ит
лових приміщеннях, повинні мати своє постійне місце. Рушники зручно 
розвіш увати на вішалці-кронш тейні, мило кладуть на скляну полицю або 
У висячу мильницю, зубні щітки, пасту, одеколон — у висячій ш афці з дзер
калом  на дверцятах або спеціальних полицях.

У ванній кімнаті повинно бути багато світла, тому частіш е слід мити 
лампочку під стелею чи бра біля дзеркала. Тут зручно буде сушити білиз
ну. якщ о підвісити під стелею рам у з дерев’яних рейок або металевих 
прутиків, на якій натягнуто капронові вірьовки або тонкі шнури. Якщо 
треба повісити білизну, рам у опускають на блоках і так  само легко підні 
мають з білизною під стелю. Угорі білизна швидко сохне і нікому не 
заваж ає. Зав іса  з поліетиленової плівки відділить ванну від іншого прим і

Вішалку на роликах 
для сушіння білизни  
варто «прописати» під
стелю у  в сінній 
кім нат і.



щення. Якщо опустити к р аї плівки у ванну, вода під час купання не з а 
бризкає підлогу і стіни. П ісля кожного купання чи вмивання змивають з а 
лишки мила і бруду на стінах ванни та  вм ивальника. їх  щодня миють щ іт
кою з порошком або універсальною  пастою. П ідлогу витирають вологою 
ганчіркою, а кран — сухою. Стіни ванної кімнати, вкриті керамічною плит
кою, миють раз на тиж день розчином прального порош ка і витирають су
хою полотнинкою.

Н е рекомендується мити ванну різними кислотами, щоб не зіпсувати 
емаль.

Д зеркало  та скляну поличку миють тими самими засобами, що й шиб
ки, і старанно витирають. Крани чистять крейдою з водою.

Р аз на тиж день стіни, підлогу та сидіння у вбиральні миють щіткою з 
милом або гарячою водою з пральним порошком, споліскують чистою во
дою та витирають.

Унітаз чистять спеціальною жорсткою щіткою з довгою ручкою чи к ва
чем. Соляною кислотою виводять з стінок і дна ун ітаза -залиш ки сечо
вини, а потім миють універсальною  пастою або пральною  содою.

Щ об унітаз не забивався, не дозволяється кидати в нього ганчірок чи 
великих ш матків паперу.

Спеціально для вбиральні заводять окрему ганчірку, мочалку, щітку, 
квач, відро чи миску.

Р ізн і хімічні препарати допоможуть тримати ванну кімнату і вбиральню 
в ідеальній чистоті.

Піч, опалення. Щ е влітку чи восени перевіряю ть печі і груби, тріщини, 
хитання дверцят тощо — усувають.

Коли палять груби, температура в житлових приміщ еннях повинна бу
ти не менша, ніж 18—20 °С, а в спальнях — 14— 16 °С. Якщо повітря в 
кімнатах чисте, багате на кисень, то й зігріватим еться воно швидше та 
рівномірніше, ніж  застійне, збіднене киснем. Рекомендується частіш е ви
ймати попіл, бо він поглинає велику кількість тепла і переш кодж ає на
гріванню приміщення. Узимку вибираю ть попіл не рідше, як 1—2 рази на 
тиждень, а коли палять торфом чи торфяним брикетом — через два дні. 
В угілля обережно вибирають совком та висипають у накрите вологою ган
чіркою відро.

Іноді стара груба погано нагрівається тому, що стінки димоходів вкри
ті товстим шаром саж і. Трапляється це тому, що палять її вологими дро
вами. Щ об усунути цю несправність, слід кілька разів  добре протопити оси
ковими дровами.

Коли швидко охолодж ую ться зовнішні поверхні груби, це означає, що 
тепло видуває. Впевнитись у цьому можна так: після того, як  закінчують 
топити, закриваю ть засувку і підносять засвічену свічку до причинених 
дверцят. Якщо полум’я відхилиться у бік топки, значить, видуває. При
чина — нещільно зачиняється засувка або десь утворилася щ ілина і ди
мохід сполучається з димовим каналом  повз засувку. Щ ільніш е закривайте 
її, якщ о видування не припиниться, пом аж те глиною шов м іж  рамкою за 
сувки та кладкою . При потребі отвір замуровую ть цеглиною.

Груба димить. Чому? Як поліпшити тягу? Димоходи (димові канали) 
при кладц і часом буваю ть надто звуж ені і не забезпечую ть потрібної 
тяги. В таком у разі, тимчасовим заходом (до перекладання груби) буде



Попіл з плити висипайте у відро, вкрите вологою полотнинкою.

зменшення разового завантаж ення палива. А буває навпаки: димові ка
нали надто широкі, через це зменш ується швидкість руху диму всередині, 
груба швидко остигає. Коли в грубі багато димоходів, це теж  затримує 
рух диму і вона курить. Щ об збільш ити тягу, можна подовжити димар 
ьа даху.

Груби можуть диміти також  при сильному охолодженні димового ка
налу (після тривалої перерви). Цьому неваж ко зарадити. Раніш , ніж роз
палити, добре прогріваю ть димовий канал: запалю ю ть тріски та папір 
і відкривають кватирку, щоб збільш ити надходж ення повітря.

Радіатори центрального опалення. З  холодних рад іаторів витирають 
пил вологою полотнинкою, а під час генерального прибирання їх миють 
спеціальною щіткою. Коли провітрюється чи прибирається приміщення, 
радіатори накриваю ть полотнинкою.

На рад іаторах мають бути встановлені регулю вальні крани.
Слід вчасно зміню вати воду в посуді, що використовується для зво

ложення повітря. Вода повинна бути чистою.

ЯК ДОГЛЯДАТИ МЕБЛІ ТА ДОМАШНІ РЕЧІ

М еблі, як і будь-який інший предмет домашнього вжитку, 
потребують постійної уваги і ретельного догляду.

Насамперед, для правильного зберігання меблів у хорошому стані 
необхідне відповідне середовище. Н айбільш е шкодить меблям вологість, 
надто висока або низька температура. Тому меблі добре зберігаю ться при



температурі приміщення 10—22 °С і відносній вологості — не вище 65 про
центів.

Якщо ви купуєте меблі взимку (температура повітря нижча + 3 ° С ) ,  
то перед тим, як  зібрати і встановити, дайте їм  постояти в приміщенні
З— 5 год.

Встановлю вати меблі поблизу сирих стін, опалю вальних приладів чи 
проти сонця не рекомендується.

Ш афи та інші предмети встановлюють так, щоб уникнути перекосу. 
Якщо вади має підлога, під ніжки шафи, буфета тощо кладуть клини.

Щ об дверцята ш афи не жолобились, їх  треба зачиняти.
Якщо дошки обіднього столу, розсувне л іж ко або якусь ш ухляду важ 

ко висунути, причину слід ш укати в незначному набряканні деревини. 
Такий недолік можна усунути, натираю чи напрямні рейки парафіном або 
сухим милом. Коли і це не допоможе, рейки зачищ аю ть наж даком  або 
рубанком.

Протирати меблі і збирати пил з лакованої поверхні слід м’яким, су
хим і чистим клаптем ф ланелі. З  м’яких меблів пил видаляю ть пилосо
сом. Якщ о його нема, і меблі, і килими м ож на почистити так: добре зм о
чіть, а потім викрутіть полотнинку або старе простирало, складіть їх у 
кілька ш арів, накрийте диван, крісло чи килим і вибивайте пилюку тон
кою палкою  чи плетеною вибивачкою. Потім сполосніть полотнинку і зно
ву вибивайте, доки пилюка не зникне.

Речі можна чистити і з допомогою щітки, обтягненої вологою марлею, 
складеною  в к ілька шарів.

Пил і бруд з полірованої поверхні в жодному разі не видаляйте мок
рою полотнинкою або гарячою водою. Це не лише зіпсує зовнішній 
вигляд предметів, а й мож е викликати відш арування облицю вальної 
фанери.

На фанеровану і поліровану поверхню не слід ставити теплі або мок
рі предмети. Б ез дерев’яної чи повстяної прокладки в цьому разі не 
обійтись.

Воду, що випадково потрапила на поверхню меблів, треба витерти су
хою полотнинкою. Н евеликі пошкодження, що виникли при цьому, мож
на усунути, витерши поверхню спеціальною полірувальною  пастою.

Витирайте пил не 
лише з горизонтальної 
поверхні.



Якщо на полірованій поверхні виникла біла плям а від випадкового
орку гарячою праскою або чайником, скористайтеся сумішшю спирту 

з р о с л и н н о ю  олією. Терти треба чистою шерстяною ганчіркою, змоченою 
V цій суміші, круговими рухами, доки плям а не зникне.

П ам ’ятайте, що спирт, ацетон, бензин розчиняють лакову плівку і псу
ють меблі.

Б агато речей з часом втрачає свій первинний вигляд: поверхня бляк
не, ф арба відстає, з ’являю ться подряпини і плями. Особливо швидко псу
ються кухонні меблі: стільці, столи тощо.

Забруднені предмети, вкриті нітроемальовою фарбою, можна помити 
полотнинкою, змоченою в теплій воді з розчиненим милом, але без соди, 
оскільки від неї ф арба втрачає міцність, тріскається і відш аровується.

З допомогою полотнинки, змоченої в молоці, можна видалити свіжі 
чорнильні плями, почистити клавіш і музичних інструментів, рами картин.

П оліровані і лакован і меблі м ож на оновити, користуючись поліру
вальною пастою «Новинка», «Поліроль», «Поліш». Користуються цими п а
стами так: поверхню меблів спочатку витирають сухою полотнинкою. 
Потім ф ланель зволож ую ть пастою і розтираю ть по поверхні рухами, що 
імітують форму цифри вісім. Зволож ену поверхню натираю ть сухою чис
тою полотнинкою, поки на ній не з ’явиться дзеркальний блиск.

Але не всі плями м ож на видаляти власноручно. Д еяк і усунуть лише 
спеціалісти, яких можна запросити через бюро добрих послуг, або побу
тові майстерні по ремонту меблів.

Бережіть піаніно від пилу, вологи. Щ одня витирають сухою м ’якою 
полотнинкою зовнішні поліровані частини піаніно. Пил не тільки свід
чить про неохайність господині, але й псує поліровку інструмента, а т а 
кож шкодить його механізму. Щ об вберегти молоточки від молі, ч іпля
ють над ними кілька марлевих міш ечків з наф таліном і заміню ю ть їх 
один-два рази  на р ік  (мішечки розміш ують так, щоб вони не заваж али  
звучанню інструмента).

Світлі клавіш і не пожовкнуть, якщ о протирати їх спояатку вологою, 
а потім сухою полотнинкою. Волога, потрапляючи всередину інструмента, 
теж псує його. Струни і болти вкриваю ться іржею, а просочені вологою 
клавіш і даю ть неправильний глухий звук. Цю несправність важ ко усу
нути. Волога псує й поліровку. Тому найзручніше ставити піаніно біля 
однієї з внутрішніх стін, подалі від радіаторів, печей та вікон. Відстань 
між стіною та піаніно повинна бути не менш 10 см.

Дитяча коляска. Н айбільш  поширені коляски-ліж ечка з м’яким кузо
вом з штучної шкіри, дерматину, клейонки тощо. Внутрішню та зовніш 
ню оббивку коляски щодня протирають вологою полотнинкою і витира
ють сухою. М еталеві та дерев’яні частини теж протирають сухою полот
нинкою. М ісця, де зтикаю ться металеві деталі, змащ ую ть машинним 
маслом.

Д зеркало чистять сумішшю крейди з оцтом (1 столова лож ка крейди 
та 1 столова лож ка оцту). Суміш підігріваю ть, даю ть відстоятися, зли 
вають рідину, якою й чистять дзеркало. Потім протирають дзеркало  за м 
шею або м’якою, не ворсистою, полотнинкою. Д зеркало  чистять також  
синькою для білизни. Змоченою в ній полотнинкою змащ ую ть скло, а по- 
тім натираю ть його замш ею або м'якою товстою фланелькою .



Не слід віш ати дзеркало  на вологій стіні, бо воно може вкритися пля
мами, зіпсуватися. Щ об зберегти дзеркало  від вологи, створюють герме
тичне прош арування між  склом і рамою: дзеркало  виймають з рами, по 
пазу накладаю ть тоненький ш ар зам азки  і ставлять дзеркало на своє 
місце, обережно притискуючи його. Н адлиш ок зам азки  розрівнюють по 
пазу і укріплюють дзеркало  в рам і гвіздочками без голівок. Потім по
верх захисного ш ару фарби, що є на зворотному боці дзеркала, наносять 
ще д ва  ш ари олійного лаку  (другий ш ар — після того, як  висохне пер
ш ий).

Вироби з міді. Тепер вж е рідко хто готує їж у  у мідному посуді. Коли 
ж  у когось ще й залиш ився такий, користуватися ним можна лише після 
лудіння.

М иють мідний посуд та вироби з міді гарячою мильною водою або роз
чином прального порош ка, споліскують гарячою водою та сушать. Чис
тять вироби з міді спеціальними засобам и («Асидол» тощо) або суміш
шю крейди з оцтом, чи соляною кислотою, або з нашатирним спиртом.! 
М іцно натираю ть посуд одним із вказаних засобів і полірують газетним 
папером і сухою шерстяною ганчіркою до блиску.

Вироби з срібла і мельхіора. Зберігаю ть вироби з срібла і мельхіора 
в коробках, вкритих всередині кольоровою тканиною (відбілена тканина 
чи біла вата містять поєднання хлору та сірки, під впливом яких срібло 
тьм яніш ає і вкривається плям ам и). Якщо срібний посуд не миють відра
зу ж  після їж і, його витирають м’яким папером. Але кращ е відразу по
мити його в теплій воді м’якою полотнинкою або щіточкою. Ж ирний по
суд миють нейтральним дитячим милом.

Н ож і та виделки із ручками з іншого металу занурю ю ть (тримати дов
го у воді не можна) або обмивають гарячою водою і кладуть на руш
ник, поки стече вода, потім витирають, бо на них залиш аться плями. 
Щ об ножі та виделки заблищ али, їх натираю ть сухим шматочком бай
ки чи шерстяної тканини.

Нікельовані вироби легко миються шорсткою ганчіркою в гарячій 
мильний воді та натираю ться до блиску сухою товченою крейдою. Н ікель
овані крани миють так  само.

Вироби з бронзи протираю ть очищеним скипидаром або гарячим 
мильним розчином, куди додаю ть кухонну сіль. Н адто забруднені пред
мети або речі з нерівною поверхнею залиш аю ть в розчині на кілька хви
лин, а потім протираю ть щіткою. П ісля того, як річ висихає, її  натира
ють до блиску.

Вироби з золота. П ід  час роботи або миття рук золоті обручки, брас
лети чи інші прикраси знімаю ть. Вода і мило руйнуюче діють на перли, 
опал, бірюзу. Вироби із золота миють в гарячій мильній воді, ланцю ж ки 
і предмети з нерівною поверхнею протирають щіточкою, прополіскують у 
гарячій воді та досушують нагрітим лляним рушником. Філігранні ви
роби і предмети з коштовним кам інням  кладуть у спирт, одеколон чи 
денатурат і старанно обробляю ть жолобинки та зворотний бік кам ін
ців. П отім прополіскують у чистому спирті чи одеколоні та витирають 
насухо. Предмети з рівною поверхнею можна чистити також  порошком 
м агнезії і м’якою полотнинкою.



Вироби з криш талю , фарфору, фаянсу та мармуру чистять теплим 
м и л ь н и м  розчином з додаванням  1 чайної лож ки наш атирного спирту на 
1 л рідини. Відчищені предмети полірують зубним порошком з водою. 
Намазавши дією сумішшю предмети, даю ть трохи просохнути і витира
ють річ сухою фланелькою.

Посуд. Скляний посуд миють теплою водою кожен предмет окремо, 
ставлячи його у воду боком. Він блищ атиме, якщ о всипати у воду гір
чицю або натерти склянки, келишки гірчичним порошком, сполоснути в 
холодній або теплій воді з оцтом і витерти м ’яким лляним  рушником. 
Сушити скляний посуд не можна, бо на ньому залиш аться патьоки.

Ж ирні фарфорові або фаянсові тарілки миють у гарячій  воді з праль
ним порошком, полощуть у гарячій воді, навіть в окропі. Тоді тарілки 
будуть зовсім чисті і швидко висохнуть. Д обре мити посуд щіткою з дов
гою ручкою, вона гігієнічніш а за віхоть і дає  змогу мити посуд дуж е га
рячою водою, не ушкоджуючи рук.

А л ю м і н і є в и й  п о с у д  миють чистою гарячою водою, чистять 
будь-яким порошком для чищення металів. Д но чистять тонкою метале
вою щіткою. П еред тим, як  ставити на плиту з відкритими конфорками, 
дно кожної каструлі змащ ую ть милом — це полегшить чищення каструль 
від кіптю, який зніматиметься навіть ш матком паперу.

Алюмінієвий посуд можна чистити дрібним піском, дрібного метале
вою стружкою, зволоженою питною содою і шорсткою полотнинкою. 
Його чистять також  розбавленим оцтом, капустяним розсолом або стеб
линами ревеню. Очищений посуд споліскують гарячою водою і витира
ють досуха.

Ч а в у н н и й  п о с у д  миють пральним порошком чи содою, споліску
ють чистою водою, потім витирають полотнинкою та ставлять на теплу 
плиту, щоб досихав. Д уж е забруднений посуд чистять піском чи мочалкою 
з металевого дроту. Ірж у на такому посуді протирають крупною сіллю.

В и р о б и  з с т а л і  швидко миють і споліскують гарячою водою, 
відразу ж  суш ать у ж арком у місці. П отемнілі місця протирають н аж дач
ним папером, порошком і досушують полотнинкою.

Сковороди, дека з кованого зал іза  чистять розігрітими крупною сіл
лю або піском та папером. П ригорілу їж у знімаю ть ножем чи мочалкою. 
П ісля цього промивають гарячою водою, витирають.

П о с у д  з н е р ж а в і ю ч о ї  с т а л і  миють в гарячій мильній воді, 
споліскують і витирають рушником (сушити не можна, бо на ньому з’яв
ляться плям и).

Е м а л ь о в а н і  в и р о б и  миють гарячою водою, чистою або з праль
ним порошком. В каструлю  з пригорілим молоком наливаю ть воду та ки
даю ть жменю питної соди і відставляю ть, щоб відм окла. М ож на прокип’я
тити — тоді каструля легко відмиється. Не слід вискрібати емальовану 
каструлю  ножем, бо можна зіпсувати емаль.

Потемнілі каструлі побілішають, якщ о налити води з пральним по
рошком, прокип’ятити, а потім вичистити.

Світильники, картини, люстри чистять удень при виключеному світлі 
Щіткою, вмоченою в теплий розчин соди і мила. Миючи світильники, води 
беруть якнайменше, щоб не змочити електропроводку.



Якщо на світильнику залиш илися плями від мух, їх витирають ваткою, 
змоченою денатуратом або горілкою.

Картини розвішують на стінах з нахилом в 15—20°. Слід враховувати 
умови освітлення: на затінених стінах віш аю ть світліш і картини, на доб
ре освітлених — темніші. А кварелі вигоряють від сонця, кращ е вішати 
їх на затінених стінах. Картини розміщ ують на вільних простінках си
метрично по відношенню до меблів та стін. М ож на вішати картини і по
верх пістрявих килимів, тільки треба, щоб рами добре відтіняли карти
ну від фону.

Вкриті бронзою рами для картин чистять полотнинкою, змоченою оц
том або розрізаною  цибулиною. Цим ж е засобом добре почистити й к ар 
тини. С тарі рам и кращ е поновити — вкрити бронзою заново.

Сумки, чемодани, портфелі. Чемодани завж ди будуть чистими всере
дині, якщ о дно і внутрішні кришки вкрити папером. Не можна накладати  
в чемодани надто багато речей, це псує замки і деформує чемодани.

У сумках, портфелях та чемоданах не слід тримати вологі і мокрі 
речі, це деформує їх, робить ламкими.

Р азом  з невеликою господарською сумкою завж ди беріть з собою пле
тену сітку для важ ких речей, щоб не витягувати і не рвати ручки сумки. 
Засіб  чищення сумок і чемоданів залеж ить від м атеріалу, з якого вони 
виготовлені. Всередині такі речі можна чистити пилососом або сухою 
щіткою.

Вироби з клейонки та зам інників шкіри миють мильною піною, милом 
чи пральним порошком щіткою або цупкою полотнинкою. Полощ уть у 
чистій холодній воді і витирають сухою полотнинкою.

Вироби з лакованої шкіри натираю ть вазелином або гліцерином, щоб 
зберегти л ак  від тріщин. С лід пам ’ятати, що л ак  тріскається як від холоду, 
так  і від спеки. Забруднену лакову сумку чистять машинним маслом або 
скипидаром.

Темні (коричневі, чорні) сумки, сумочки та чемодани з натуральної 
ш кіри чистять безбарвним кремом для взуття, але спочатку обробляю ть 
їх пилососом чи щіткою всередині.

Вироби з свиної шкіри миють мильним розчином і м’якою щіткою. 
Ц е слід робити швидко, щоб ш кіра не вв ібрала надто багато води, по
тім витирають змоченою у чистій воді полотнинкою, суш ать і натираю ть 
до блиску (намастивш и безбарвним кремом для взуття).

Ф іброві чемодани чистять зовні тими самими засобами, що й чемода
ни з натуральної шкіри. Якщо стерлася ф арба на чемодані, можна по
фарбувати його розведеною у воді настійкою для шкіри чи фарбою для 
тканини, висушити та вкрити олійним або спиртовим лаком  чи натерти 
мастикою (вкриваю ть лаком  дв іч і). П ісля того, як  лак, мастика висох
нуть, сильно протираю ть шерстяною ганчіркою.

Гребінці та губки. Щ оразу після користування гребінець чистять по
лотнинкою. У густі гребінці перед користуванням начісують трохи вати 
або настромляю ть на зубці ш маток м арлі — це збереж е їх  від забруд
нення.

Брудні гребінці миють щіткою у теплій воді з пральним порошком 
чи наш атирним спиртом. Не слід довго вимочувати гребінці, бо на них 
з ’являться плями, крім того вони втратять блиск.



Д уж е забруднені гребінці чистять об натягнуту тасьму або ваткою, 
змоченою бензином.

Нові губки, мочалки перед користуванням кілька годин вимочують 
у воді. Гумові — відж имаю ть у холодній воді, інші — заливаю ть гарячою 
і залиш аю ть, щоб повільно остигли. М очалки пом’якш аю ть, якщо покла
сти їх на деякий час в окріп. І навпаки: губки стануть твердіш і, якщо 
покласти їх у холодну воду.

Кожного разу  після миття губки старанно промивають у мильній 
воді, к ілька разів  полощуть у чистій і висушують у теплому місці, де ба
гато повітря.

Постіль, ліжка. Рам и ліж ок роблять з фарбованого дерева чи нікельо
ваного металу, днищ а — з металевих або мідних смуг, з тканини, пан
цирних сіток або пружинних матраців. Н а них кладуть матраци, напов
нені соломою, сіном, морською травою, кінським волосом чи пір’ям.

М атраци з морською травою, сіном чи ватою швидко мнуться, злеж у
ються і виділяю ть багато пилу. Д овговічні м атраци з кінського волосу 
або овечої вовни.

Щ об на м атраці не з'явилися ірж аві плями, на металеве днище л іж 
ка кладуть під м атрац зшиту у к ілька ш арів цупку тканину. М ожна також  
пошити на м атрац  чохол.

Білизна. П остільна білизна може бути білою або кольоровою. П ідо
діяльники та наволочки з візерунчастої і пістрявої тканини мають непо
ганий вигляд, зручно й легко перуться. Тканина повинна бути світлою 
в невеличку квіточку, щоб ф арба не линяла від прання та виварю вання.

Рушники. Д л я  купальних рушників найкращ і полотняні, вафельні та 
махрові тканини, для кухонних — цупке полотно, для скляного посуду — 
тонке лляне полотно.

Натільну білизну кращ е носити з шовкового трикотаж у, з найбільш 
ковзкої ш овкової тканини, щоб плаття і юбки не піднімалися і не м’я
лись.

Домашній одяг шиють з простих і дешевих тканин, що добре перуть
ся, але красиві за забарвленням . Він повинен бути акуратно пошитий, 
чистий та охайний, щоб господиня завж ди  могла зустріти будь-якого 
гостя.

Узимку носять в’язані кофти, дж емпери чи светри. Вдома зручні х а 
лати, кофти з брюками, халати-ф артухи, косинки, маленькі нарядні ф ар
тухи. Донош увати вдома старі шерстяні та шовкові плаття не рекоменду
ється, бо їх тканина для цього не підходить, вони погано перуться, а пля
ми, які можна зробити під час роботи вдома, зіпсують тканину. Такі 
плаття кращ е переробити, поновити і носити за призначенням.

Ковдри. Ш ерстяні ковдри легкі й теплі та й зношуються не так  швид
ко, як байкові (якими вкриваю ться переважно вл ітку). П ісля сухого чи
щення (ковдри можна віддати до будь-якого пункту фабрики хімчист
ки) або прання мильною піною, порошком для шерсті та ретельного су
шіння, вони залиш аю ться м ’якими, ворсистими.

Стьобані ковдри виробляю ть з бавовняних або шовкових тканин, між 
Двома ш арами яких вш ивається рівний шар вати, м’якої вовни або пуху.

Д ля пухових ковдр шиються спеціальні мішки з тканин, що не про
пускають пуху. Зверху натягується чохол, який м ож на знімати і прати.



Такі ковдри теплі й зручні. Н а пухових ковдрах не слід  сидіти, леж ати, 
(X) вони звалю ю ться.

Стьобані ковдри м ож на також  віддавати до пральні.
Подушки виготовляють з п ір’я, пуху. Н айм ’якіш і — з гусячого та к а 

чиного. Н апірники шиють з тканини, що не пропускає п ір’я.
Простирала і підодіяльники. П ростирала шиють відповідних розм ірів 

(на 40—50 см довші та ширші за л іж ко ). П ідодіяльники можуть бути 
різними за розміром і формою. Д л я  стьобаних ковдр шиють підодіяльни
ки у вигляді міш ка чи відкритого зверху конверта, широке розповсю
дження мають підодіяльники у вигляді простирала, тільки трохи ширші 
та на 20—ЗО см довші за ковдру. Верхній кінець його закладаю ть на 
ковдру, щоб вона не торкалася обличчя, шиї. Н авколо підодіяльника 
роблять прорізні петлі і він застібається на гудзики, пришиті на ковдрі. 
(Гудзики пришивають на 20 см один від одного).

Щоб постіль була чистою. Якщо спальним місцем є диван чи тахта, 
їх на ніч накриваю ть простиралом. Рекомендується класти -на диван, тах 
ту тоненький матрац.

З  матраців знімаю ть чохли, перуть їх  і прасують, матраци і подушки 
вибивають вибивачкою. Проте тримати подушки на сильному сонці не 
можна, бо це псує тканину і пір’я.

Забруднену тканину на м атрацах, подуш ках чистять, перуть щіткою 
з пральним порошком. Робити це найкращ е влітку.

Напірники з подушок, перин розпорюють з одного боку і до країв  от
вору пришивають мішок з нецупкої тканини чи м арлі, куди пересипа
ють пір’я (пух) для прання чи чищення. П еруть у м ’якій мильній воді, 
а чистять так: пір’я (пух) перекладаю ть у виварку, яку нагріваю ть на 
вогні, весь час помішуючи рукою, доки воно не стане гарячим (таким, 
т о  почне обпікати пальц і). Потім його обереж но перекладаю ть в інший 
посуд.

Бруд лиш ається на дні виварки, в якій пір’я нагрівали.
Сушити пір’я найкращ е в мішку, в сухому місці, що добре провітрю

ється (на рамі з прутиків). Не можна сушити п ір’я на сонці чи біля га 
рячої печі. Зовсім  сухе пір’я (пух) знову вкладаю ть у напірник та ре
тельно заш ивають.

На ш маток тканини чи паперу вибираю ть з м атраців вовну, кінський 
волос, морську траву чи вату. Н апірники вивертаю ть навиворіт, добре 
вибивають, витрушують пил і перуть у мильній воді.

Напірники з цупкої тканини не можна виварю вати, бо вони втратять 
цупкість. П ісля прання напірники накрохмалю ю ть та прасують. М ожна 
натерти напірники з вивороту воском чи парафіном, щоб не вилазило 
пір’я.

Вовну, кінський волос перебирають, відкидаю ть сміття, забруднену 
частину, усе останнє кладуть у ночви та обливаю ть розчином мила з 
пральним порошком або іншими миючими засобами. Старанно помішу
ють дерев’яною паличкою, коли потрібно змінюють воду. Виварю вати 
не слід, від цього волос, вовна зробляться ламкими. Щ об волос, вовна ста
ли м’якими, їх полощуть у великій кількості теплої води тієї ж  темпера
тури. Просушують кінський волос (вовну) на протягу, в добре провітрю



ваному місці. П ісля чого розпушують і закладаю ть в напірники та в
чохли.

М орську траву, висипану з м атрацу, розпушують, здрібнену відкида
ють, до очищеної додаю ть по потребі нову, теж  перебрану, добре перемі
шують і кладуть у чистий напірник.

Килими не дуж е забруднені досить добре вибити (з вивороту), ретель
но почистити з лицьового боку волосяною щіткою. Робити це кращ е на
дворі. У квартирі можна чистити килими кислою капустою, картопля
ним соком *, змоченою бензином тирсою чи спитим чайним листям. Пе
ред чищенням килим слід неодмінно вибити чи добре почистити пилосо
сом. Взимку килими, як  і доріж ки, чистять снігом. Щ об вони посвіж і
шали, лицьовий бік протирають водою з оцтом або наш атирним спиртом 
(1 столова лож ка оцту або 2 чайні лож ки наш атирного спирту на 1 літр 

води).
Килим кладуть на зовсім суху підлогу. Щ об винести або сховати ки

лим, його скачують, а не перегинають, бо в містах згину можуть з ’яви
тися складки. П ід ніж ки важ ких меблів підкладаю ть широкі диктові 
або пластмасові підставки, які збереж уть килим.

У приміщенні з холодною підлогою під килим кладуть к ілька шарів 
газетного паперу.

П лями на килимі виводять, поки вони свіж і. В аж кі й товсті килими 
можна мити просто на підлозі. Почистивши його, під килим підкладаю ть 
товстий шар газетного паперу або тканину, поліетиленову скатерку 
і миють килим по частинах щіткою, змоченою розчином будь-якого мию
чого засобу для шерсті або мильним коренем. Води беруть якнайменше, 
щоб килим і підлога зайве не зам окали. П ісля миття килим протирають 
змоченою в чистій воді полотнинкою або м’якою щіткою, а  потім — сухою. 
Тут же, на підлозі, залиш аю ть килим сушитися. П лями з килима видаля
ють такими самими засобами^ якими користуються при чищенні інших 
шерстяних виробів. М ож на також  віддати почистити килими на фабрику 
хімчистки.

ЯК ВИПРАТИ...
Здається, нема справи простішої, ніж  прання. Б ула б вода 

та мило, решту ж  збагне кожен. Та втім подивіться: одна ж інка третій 
рік  носить плаття, і пере його, і чистить, а воно мов нове. Інші тільки 
вперше випрала, а вбрання вж е вигляд втратило: і тісним стало, і яки
мось пожмаканим.

То, може, й прання м ає свої секрети? І хоч не бозна-які вони, та 
знати їх не завадить кож ній господині.

Отже, як випрати?
Б ілизна. Р ік  у р ік  полегш ується побут радянських людей. Ц іла побу

това індустрія виросла в наш ій країн і за  останні роки. Могутні пральні

* Для приготування картопляного соку на тертці подрібнюють 2 кг очищеної 
картоплі (можна брати стару, суху, непридатну до їжі) і відціджують сік. Дода

ть стільки гарячої води, щоб рідина стала теплою, збивають на піну. У приготов- 
еному картопляному соку можна прати всі шерстяні вироби за винятком білих, 
скільки вони при прасуванні трохи жовкнуть.



Балію для прання білизни ставте на високий стілець (А) ,  а не на низький (Б).

комбінати, оснащ ені найновішою технікою, які мають широку мережу 
пунктів по прийманню білизни, звільнили мільони ж інок від прання б і
лизни вдома. А в сім’ях, де ще перуть білизну, старі миючі засоби зам і
нюються новими, що значно полегшують цю роботу, зберігаю ть сили і час. 
Н а допомогу прийш ла хім ія з ї ї  численним арсеналом порошків для пран
ня і чищення.

Ш ироко застосовую ться в нашому побуті електричні пральні машини, 
різноманітні миючі засоби, повноцінні замінники мила, що не руйнують 
тканини. Великим попитом користуються порошки «Новость», «Весна», 
«Донбас», «Вінничанка», «Н аталка», «С лав’янський», «Ракета», «Ера», 
паста «Аеліта», рідина «Каш тан» та ін.

Брудну білизну зберігаю ть недовго, у сухому місці, що провітрюєть
ся. Щ ільно укладена білизна, до якої немає доступу повітря, пожовкне 
і набуде неприємного запаху. Вологі рушники перед закладанням  у кор
зину з брудною білизною висушують, інакш е на них з ’являться плями 
плісняви.

Б ілизну перуть не дуж е забрудненою. П рати заношену, брудну білиз
ну значно важче, вона швидко псується.

П еред пранням білизну розподіляю ть на три частини:
1. Та, що виварю ється (бавовняна чи полотняна, постільна білизна, 

столова, рушники, чоловічі верхні сорочки з ф арбованої стійкими ф ар 
бами бавовняної тканини, носові хусточки, міцніші занавіски).

Б ілизну сортують та виварюють окремо: крохмальну і столову, носові 
хусточки тощо; більш  забруднені кухонні рушники.

2. Та, що не виварю ється. Це кольорова білизна, яку сортують під час 
прання за кольором (трикотаж на білизна, бавовняні та полотняні речі 
з кольоровим оздобленням, пістряві бавовняні, з ш тапельного та штуч
ного волокна плаття, фартухи тощ о).

Таку білизну перуть у гарячій воді, пом’якш еній такими самими з а 
собами, що й при виварюванні.

3. Л егка і н іж на білизна (одяг і білизна з натурального та штучного 
шовку, кольорові занавіски  з штучного шовку, тонкі мереж ива, головні



Виношені капронові 
панчохи згодяться, 
щоб повісити суши
тися шерстяний одяг 
після прання.

хустки, панчохи тощ о). Ц і речі перуть особливо старанно й обережно, за 
допомогою спеціальних миючих засобів. Кож ну річ перуть окремо.

Б ілизну готують до прання заздалегідь: натільну вивертаю ть нави
воріт, вичищають від пилу, кишені та наволочки, вивертаючи, особливо 
старанно вичищають в куточках та поміж  ш вами; відстібаю ть шпильки, 
розв’язують тасьомки, відпорюють металеві та дерев’яні гудзики. У важ 
но переглядаю ть: чи не залиш илось десь на білій білизні чорної або 
кольорової нитки (при виварю ванні вона залиш ить плями, що важ ко ви
водяться), витрушують пил з скатертин, простирал, гардин та чохлів з 
меблів, виводять з скатерок і серветок плями від вина (бо при звичайно
му пранні, під дією  лугів, плями міцно закріпляю ться на волокні тк а
нини).

Д л я  пом’якш ення води при готуванні миючого розчину застосовують 
соду або пральні порошки. В ідбілю вання не псує білизни, якщ о відбілю- 
ючий розчин готують відповідно до норми.

Замочую ть заздалегідь  лише білизну, що не линяє. Д ля  замочування 
пом’якш ують воду, оскільки під дією  прального порошка, соди та інших 
пом’якшуючих засобів, білизняні волокна набрякаю ть, а луг видаляє 
з бруду жир. Ось чому замочування білизни набагато полегшує процес 
прання.

Замочую ть білизну за 7—8 год до прання у теплій воді (20—25°С ), 
добре зануривш и її  в розчин. Н априкінці замочування рекомендується 
переміш ати та трохи потерти білизну, щоб відмоклий бруд відділився від
волокон.

Якщо постільна і натільна біла бавовняна та ллян а білизна не за 
бруднена, можна і не виварю вати її  або лиш е виварю вати. Брудну білиз
ну спочатку перуть, потім виварюють або навпаки. Результати  будуть 
однакові. Виварюють за  допомогою тих самих миючих засобів, що й при 
пранні.

Співвідношення ваги білизни і веди при виварю ванні: 1 : 1 0  (вага від- 
Ра води приблизно дорівнює 10 кг). П ісля того, як  розчин закипить, бі
лизну кип’ятять ЗО—40 хв, вибирають, викручують і полощуть у гарячій 
воді, потім у теплій та в холодній (поки вода не стане зовсім чистою 
і прозорою).



У виварку наливаю ть холодну воду, насипаю ть пральний порошок 
і кладуть білизну вільно, щоб вода покривала її: великі простирала ледь 
зав’язуть вузлом, тоді їх легш е буде виймати, невеличкі речі — носові 
хусточки, серветки — складаю ть в більш у наволочку. Н а дно виварки 
кладуть найтовщі і найбільш і речі, а дрібніш і і тонші — зверху.

Д л я  полоскання у ванну наливаю ть багато гарячої води і ворушать 
в ній білизну, потім даю ть постояти, поки вода не остигне, лиш е після 
цього вибирають білизну, а воду виливають. Д ругий раз білизну поло
щуть у теплій воді.

Рекомендується залиш ити білизну в холодній воді на ніч, тоді вона 
стане особливо білою та чистою.

У воду для полоскання додаю ть трохи скипидару, який добре видаляє 
мило та надає білизні приємного смолистого запаху (1 чайна лож ка ски
пидару на відро води). Потім білизну розвіш ую ть для сушіння.

Якщо перуть без виварю вання, то викручену після замочування бі-1 
лизну кладуть у теплу, пом 'якш ену пральним порошком воду і перуть 
на пральній дошці або закладаю ть у пральну машину.

Д уж е забруднену білизну, особливо комірці, перуть вручну, ретельно 
відтираючи. Н атільну білизну та наволочки перуть з обох боків. Якщо 
вода більш е не піниться, її змінюють.

Користуючись пральною  машиною, треба точно дотримуватись інструк
ції, доданої до неї, заклад ати  одноразово небагато білизни, щоб вона 
була занурена в воду, тоді бруд видалятим еться не внаслідок ш кідливо
го тертя, а розчиниться у мильному розчині.

П ральний порошок засипаю ть у воду за 15—20 хв до заклад ан н я  білиз
ни, щоб вода встигла пом’якш ати.

Б агато пральних машин віджимаю ть білизну, відсмоктуючи воду цен
трифугою. П ісля цього білизну слід лише трохи досушити.

Щ об надати білизні сліпучо-білого кольору, її підсинюють. Потім бі
лизну викручують і сушать.

Ш ерстяний одяг. Від постійного носіння в’язані ш ерстяні вироби роз
тягуються, деформуються. Тому дуж е добре на якийсь час надати цим 
виробам можливість «відпочити» і набути первісного вигляду. П овернув
шись додому, знім іть плаття чи кофту і повісьте на плічках у дворі чи на 
балконі, у ванній або прикомірку. П ісля провітрю вання від одягу в ія 
тиме свіжістю, а на вологому повітрі він відновить і свою форму.

П еред пранням (а це не рекомендується робити часто) перевірте, чи 
не линяє шерстяний виріб. В ідірвіть від нього нитку, потримайте її к іль
ка хвилин у гарячій воді, а потім загорніть у полотнинку і висушіть. Як
що полотнинка лиш иться чистою, можете спокійно розпочинати справу.

П еруть шерстяний одяг з вивороту у теплій воді. Застосовую ть для 
прання спеціальні миючі засоби. П олощ уть виріб у воді тієї ж  темпера
тури, що й для прання. При останньому полосканні у воду додаю ть сто
лову лож ку гліцерину, щоб шерсть не збилася, і к ілька крапель наш атир
ного спирту, який видаляє плями і поновлює колір. В ідж имаю ть річ, не 
викручуючи її. Суш ать на рівній поверхні, поклавш и знизу махровий 
рушник. Н е слід користуватися для цього плічками, оскільки на них одяг 
провисає і втрачає форму.

Якщо виріб линяє, перуть його в ледь теплій мильній воді, попередньо



д о д а в ш и  в неї сіль і оцет. Суш ать у затінку на провітрюваному місці 
і неодмінно з вивороту. Таким чином збереж еться яскравість забарв 
лення.

Проти яскравого сонця вироби з білої шерсті жовкнуть. Цього можна 
у н и к н у т и ,  якщо при полосканні у воду додати кілька лож ок розчину 
перекису водню.

Якщо в одязі поєднано тканини кількох кольорів, дуж е акуратно по
ставтеся до його сушіння: всередину про всяк випадок покладіть товстий 
т а р  чистого паперу, але так, щоб не псувати форму виробу.

Не менш важ ливе і правильне прасування шерстяного одягу. В бран
ня з чистої шерсті прасують через суху марлю  не дуж е гарячою праскою. 
Кофти і светри прасують через вологу полотнинку гарячішою праскою, 
якщо вони з напівшерсті. Прасують спочатку з вивороту, потім — з л и 
цьового боку.

Одяг з натурального шовку легко і прати, і прасувати. Якщо ж ро
бити це вміло, вправно, він завж ди виглядатиме новим, а його господи
ня — акуратною і елегантною.

Щ об зберегти блиск натурального шовку і запобігти пожовтінню, по
передньо замочують його у знятому молоці, а потім споліскують у ледь 
теплій воді. Білий натуральний шовк, щоб уникнути пожовтіння, реко
мендують перед пранням потримати кілька хвилин у прохолодній миль
ній воді, в якій розчинено трохи бури.

П ід час прання тканину не тріть, а лише злегка віджимайте. П олоска
ти слід у прохолодній воді з розчином нашатирю або чистого спирту 
(1 столова лож ка на 4—5 л води).

Одноколірний світлий натуральний шовк перуть у слабкому розчині 
бури. Полощуть в прохолодній воді, додаючи трохи оцту.

Ж овті тканини рекомендується прати у відварі апельсинових шкурок. 
Шовк кремового кольору після прання замочують у відварі липового 
цвіту.

Пістряві і одноколірні шовкові тканини яскравих тонів слід прати без 
мила, попередньо почистивши забруднені місця бензином, спиртом, ски
пидаром або іншими розчинниками.

Пістряві шовкові тканини не втрачають свого кольору, якщо прати 
їх у «картопляній» воді, яку готують так: почищену і нарізану тонкими 
скибками картоплю заливаю ть окропом (на кілограм к ар то п л і— один- 
два літри води). У цю воду занурюють тканину, посуд закриваю ть криш 
кою і тримають 2— 3 год, доки розчин не охолоне. Потім виріб .злегка 
віджимають і знову замочують в тій самій воді, додавши трохи спирту, 
перуть і обережно викручують. Полощуть кілька разів  у прохолодній 
(але не в холодній) воді.

Чорний шовк виглядатиме зовсім новим, якщо випрати його у відварі 
плюща. Пучок його листя протягом 2—3 хв варять у літрі води, зн ім а
ють з вогню, дають охолонути і проціджують. Відливають 2/з відвару і з а 
мочують у ньому виріб. Потім його споліскують у кількох водах, опуска- 
Ють у решту відвару і віджимаю ть, суш ать загорненим у рушник.

У відварі шпинату добре перуться шовкові тканини темно-синього 
1 зеленого кольорів, у відварі липового ц в іт у — жовтого і цегляного.

Прасують гарячою праскою через полотнинку.



Вироби з штучних тканин міцні, красиві, легкі, вдало замінюють ш ер
стяні й шовкові. Перуть їх у теплій мильній воді або з допомогою спеці
альних препаратів, причому не мнуть і не труть, а лише кілька разів 
занурюють. Потім одяг добре споліскують у чистій воді, вішають на 
плічка, вирівнюють кінці і лиш аю ть сохнути в затінку. Д уж е важ ливо не 
пересушити вироби.

Нейлонові, капронові або орлонові тканини слід прати у теплому роз
чині мила чи миючих засобів при температурі 60—70 °С для білих і 
40—50 °С для пофарбованих. Випрані речі ретельно прополіскують спо
чатку в теплій, потім в прохолодній воді. Д л я  білих тканин в прохолодну 
воду добре додати трохи синьки, що поверне їм  попередню свіжість. Як
що біла блуза чи сорочка все ж  пожовкла, спробуйте відбілити її, по
клавш и на 10 хв у розчин із 6—7 л води, 3—4 столових лож ок перекису 
водню і 1 столової ложки оцту.

П расувати одяг з штучних тканин треба через зволож ену тканину 
праскою, нагрітою не вище 80 °С.

О дяг з штучних тканин втрачає зовнішній вигляд і міцність, якщо 
прасувати його мокрим чи пересушеним. Не слід бризкати його водою, 
оскільки виріб зволож уватиметься нерівномірно і при прасуванні морщи
тиметься на місцях, куди потрапили краплини води. Якщо ж прасувати 
його мокрим, він зробиться цупким.

О дяг з нейлону, капрону і силону прасувати не рекомендують.
Вироби з трикотаж у перуть у теплій воді (не вище ЗО—35°С ). При 

цьому їх злегка мнуть протягом 10— 15 хв. Ні в якому разі не користуй
теся щіткою. Полощ уть у ледь теплій воді. Якщо виріб з трикотаж у 
линяє, перед пранням замочують його в холодній воді, додавши трохи 
оцту.

Трикотаж ні вироби не викручують. П ісля прання їх загортаю ть у м а
хровий рушник, а потім розправляю ть на столі, чи дош ці і прасують ледь 
нагрітою праскою.

Прасування. Електричну праску включають у розетку, аю міститься 
праворуч того, хто прасуватиме, або над столом, тоді шнур не заваж ати 
ме роботі. Праворуч дошки (чи столу) ставлять мисочку з чистою водою 
і полотнинкою, якою зволожують білизну. Поруч, на край стола кладуть 
шматок чистої сухої тканини, на якій можна перевірити, як нагрілася 
праска. Прасую ть білизну вологою (особливо ллян у), тонкі речі, ніжні 
тканини прасують через тонкий папір. Якщо тканина надто пересохла, 
її загортаю ть на якийсь час у вологйй рушник. Бризкати на шовкову 
тканину не слід, бо на ній можуть залиш итись плями.

Річ розправляю ть на столі чи дошці і прасують. Рухаю ть праску за 
поздовжньою ниткою тканини. Ш ви ретельно розправляю ть, вологі речі 
прасують поки вони не висохнуть. Б ілизну прасують з правого боку, 
а вишивки та ініціали — з лівого. П ростирала, скатерки прасують складе
ними вдвоє (з обох боків).

Якщо речі складаю ться з кількох частин, спочатку прасують дрібні 
частини: тасьму, підтяжки, кишені, комір з виворітного, потім з лицьово
го боку; рукава сорочок — спочатку манжети з обох боків, потім плечо
вий шов і, нарешті, увесь рукав.



Халати починають прасувати з коміра, пояса, рукавів і лише потім 
спинку та поли.

Чоловічі сорочки починають прасувати з коміра (з обох боків), потім 
запліччя, манжети, рукава, спину і поли.

Торочки скатерки чи серветки легенько відбивають об край столу, 
щоб вирівнялись, а потім прасують.

Носові хусточки прасують від центру до країв  так, щоб вони не витя
гувались.

П ісля прасування всю білизну складаю ть по видах у стопки, одна
кові за розміром, і залиш аю ть на деякий час на столі, щоб вона зовсім 
висохла.

Чоловічі штани прасують спочатку з виворітного боку через дуж е во
логу полотнинку, щоб усунути «мішки», що утворилися на колінах. П о
тім — з лицьового боку через менш зволожену полотнинку. Щ об добре 
трималися складки, їх прасують, поки вони зовсім не висохнуть.

П ідж аки (від чоловічих та жіночих костюмів) починають прасувати 
з рукавів, через зволож ену полотнинку (зручніше робити це на спеціаль
ній невеличкій прасувальній дошці, але можна і на краю звичайної п ра
сувальної дошки чи столу). П ідж ак  кладуть так, щоб частина його зви 
сала через край, і прасують через зволожену полотнинку з лицьового 
боку поли, комір і спинку, а потім підкладку.

П лаття і легкі кофти прасують з виворітного боку, особливо старан
но відпрасовуючи шви, облямівку і краї, де тканину складено в кілька 
шарів. П расують в такому ж  порядку: рукава, пояс, комір, ліф , спідницю.

ЧИЩЕННЯ ШЕРСТЯНОГО ОДЯГУ, 
В’ЯЗАНИХ ВИРОБІВ ТА ХУТРА
Зовнішній вигляд шерстяного одягу, його довговічність зале

ж ать від того, як носити та як за ним доглядати. Ш ерстяні тканини, як 
відомо, відзначаю ться теплотою та еластичністю, вони добре вбирають 
вологу та різні запахи і швидко забруднюються. Тому шерстяний одяг 
слід, по можливості, берегти від забруднення. П ід шерстяні речі рекомен
дується носити тонку блузку з тканини, що легко переться, це збереже 
їх від поту. Ш ерстяні речі, перед тим як  заховати в шафу, чистять щіткою 
і провітрюють.

Зберігаю ть ш ерстяний одяг у ш афі на плічках, не слід вішати речі 
надто тісно. П лічка повинні доходити точно до плечових швів і мати за 
круглені кінці. Спідниці підвішують на плічка спеціальними петлями, 
чоловічі штани — у спеціальних віш алках-заж им ах або вішають на по
перечку під плічками. Верхню частину одягу прикривають для захисту 
від пилу тканиною або целофаном.

Ш ерстяний одяг прекрасно чиститься мильним коренем або картопля
ним соком (особливо товстий верхній одяг). Тканини чистять жорсткою 
Щіткою, змочуючи відваром мильного кореню, який добре видаляє плями 
' відновлює колір виробу. Мильний корінь не змивають і прасувати одяг 
після чистки не слід, досить повісити на плічка, щоб він просох.

Лиснючі місця на спідницях, ш танах і рукавах натираю ть полотнян
кою, змоченою бензином з доданням невеликої кількості нашатирного



спирту. Потім річ прасують з вивороту і ще трохи вологою вішають на 
плічка. Лиснючі місця також  чистять щіткою, змоченою в оцті, витира
ють насухо чистою лляною полотнинкою та прасують з лицьового боку че
рез мокру полотнинку.

Темну шерстяну тканину м ож на освіжити, випрасувавш и її через по
лотнинку, змочену слабким відваром м’яти.

Бавовняні рукавички перуть у мильній піні чи розчині прального по
рошку. Н айбрудніш і місця злегка натираю ть сухим порошком. Якщо 
рукавички линяють, у воду додаю ть трохи оцту або кухонної солі. Перуть 
з вивороту, не викручуючи, суш ать у рушнику. П расую ть через тонку 
тканину.

Ш ерстяні рукавички перуть так  само, як інші в’язані шерстяні вироби.
Л айкові рукавички (забруднені) чистять кашкою з подрібненої м аг

незії, розведеної бензином. Рукавички темного кольору натираю ть товченим 
деревним вугіллям , яке вбирає бруд та жир.

Зам ш еві рукавички одягаю ть на руки і перуть у теплій воді з милом. 
П ісля прання акуратно витирають рушником, знімаю ть з рук, струшують 
і, розправивши, кладуть на рушник. В середину можна покласти трохи 
чистого паперу або натягти на спеціальну колодку. Суш ать рукавички 
лише у прохолодному місці, бо від тепла і сонця вони стаю ть жорсткими 
і втрачаю ть міцність.

Капелюхи (з фетра, соломки, шкіри, тканини) тримаю ть на столику 
чи на полиці, а не віш аю ть на віш алку, де вони втрачаю ть форму. Для 
тривалого зберігання їх  кладуть у коробки чи загортаю ть в газетний 
папір.

П ід шкіряну підкладку чоловічого капелю ха (з внутрішнього боку) 
підкладаю ть смуж ку промокального паперу, який час від часу змінюють. 
Це збереж е капелюх від забруднення.

Фетрові та велюрові капелюхи чистять жорсткою щіткою; грунтовно 
чистять тальком або порошком магнезії. Д уж е забруднені капелюхи зм а
щують каш кою з магнезії, розведеної бензином. їх  зволожую ть також  
нашатирним спиртом, розведеним наполовину теплою водою, і чистять 
цупкою полотнинкою, змоченою тим самим розчином. Спочатку чистять 
лицьовий бік капелюха, потім зсередини. Ш кіряну стрічку всередині ка
пелюха протирають ацетоном. Потім капелюх витирають насухо чистою 
полотнинкою і кладуть на рушник. Верх сухого капелю ха розгладжую ть 
волосяною щіткою. Фетрові капелюхи чистять також  сухими висівками, 
тальком або подрібненою пемзою.

Поля намоклого на дощі капелю ха, що втратив форму, можна випра
сувати м іж  руш никами на краю прасувальної дошки. Щ об надати форму 
верху капелюха, потрібна спеціальна болванка, якш о ж  такої немає, йому 
надаю ть форму руками і поступово присипають медичним чи скульптур
ним гіпсом. Останній затвердіш ає і капелюх, висихаючи, збереж е надану 
форму. Коли капелюх висохне, гіпс обережно видаляю ть.

П ож овклі солом’яні капелюхи, які вж е не м ож на відбілити, фарбують 
у будь-який колір ф арбам и для бавовняних тканин. Ф арбують у відрі, 
доводячи розчин до кипіння, соломка від цього не псується, але капелюх 
може змінити форму (вище подано пораду про застосування гіпсу для 
зберігання форми).



Ш е р с т я н і  берети чистять кашкоподібною с у м і ш ш ю  паленої магнезії 
і бензину. Верети світлого кольору акуратно натираю ть сухим картопля
ним борошном, потім вибивають, повторюють це 2—3 рази.

Прогумовані тканини найкращ е чистити сумішшю наш атирного спирту 
з  водою (столова лож ка нашатирного спирту на 2/з склянки води). П лащ  
к л а д у т ь  на стіл і чистять щіткою, змочуючи її  у приготовленій рідині 
(виріб не слід сильно зволож увати). Потім витирають сухою полотнинкою 
і вішають на плічка.

Хутро псується від вологи та придушування. Якщо хутро намокло, то з 
нього струшують воду, розправляю ть і даю ть просохнути у прохолодному 
місці. Від тепла хутро стає ламким, звалю ється, псується.

Перегріте хутро не можна відновити, тому ніколи не слід поспішати 
з  сушінням хутра. П ісля сушіння хутро з виворітного боку легенько від
бивають тонким прутиком. Потім хутро з довгим ворсом розчісують за 
ворсом та проти ворсу, щоб воно стало пухнастим і набуло свіжого ви 
гляду. Хутро можна також  чистити щіткою.

Забруднене хутро чистять підігрітими висівками або картопляним бо
рошном: насипають на хутро, добре втирають, витрушують і розчісують 
або чистять щіткою.

Шубу акуратно (не дуж е сильно) вибивають та чистять щіткою, змо
ченою бензином. Світле хутро чистять картопляним борошном — сухим 
або розведеним бензином.

Щ об біле хутро не жовкло, його протирають розчином перекису вод
ню (столова лож ка перекису на літр води). Хутро, яке вж е пожовкло, 
чистять насиченим розчином, але тільки зверху, щоб не пошкодити шкіру.

Пожовклий сірий каракуль теж  висвітлюють розчином перекису водню 
(на склянку теплої води чайна лож ка перекису). Д о розчину додають 
кілька крапель наш атирного спирту. Іноді пожовклість повністю не ви
даляється, тоді хутро після відбілю вання протирають чистою полотнинкою, 
змоченою водою і потім ледь підфарбовую ть блідо-блакитним розчином 
синьої фарби для бавовняних тканин. Слід стежити, щоб ф арба лягала 
рівномірно (фарбую ть для проби невеличкий клаптик хутра в мало по
мітному місці і даю ть просохнути). Якщо проба буде вдалою, підсинюють 
всю хутряну річ.

Коли хутро втратило свій гарний природний блиск, його освіжаю ть 
горіховим маслом. Д ля цього обчищають декілька свіжих волоських горі
хів, зав ’язують їх у полотнинку і подрібнюють молотком. Ч ерез полотнин
ку просочується горіхове масло, яким протирають усе хутро. Таким маслом 
можна протирати світле і темне хутро.

П ридавлене або зім ’яте хутро ледь змочують водою на пошкоджених 
місцях та розчісують під час сушіння за ворсом і проти нього, поки хутро 
не стане пухнастим.

ДРІБНИЙ РЕМОНТ ОДЯГУ, БІЛИЗНИ
Щ об заш топане місце на білизні та одязі було непомітним, 

нитки підбирають того ж кольору, а кращ е — з тієї ж тканини, яку треба 
заштопати. їх  витягують біля кромки чи швів або з ш матка такої самої 
тканини. Стьоби спочатку роблять вздовж  тканини (по основі), а потім —



упоперек. Починають штопання на міцному місці. Стібки роблять дрібні, 
при поперечному проході голку протягують під нитку та над нею. Т ребі 
стежити, щоб не затягувало  нитку по краях штопання. Ряди ниток повиньі 
щільно прилягати один до одного. М ожна навчитися штопати на швейній 
машині.

Оскільки простирала частіш е протираються посередині, щоб відремон
тувати їх, треба розрізати простирало посередині та зшити обидві поло
вини краями, а нові краї підстрочити на машині або підшити руками.

Рушники найшвидше зношуються на кінцях, тому рушник розрізаю ть 
посередині та зш ивають зношеними кінцями. К раї рушника підрубують 
мережкою.

Л атки кладуть з тієї ж  або подібної за кольором і якістю тканини. 
Ш маточок тканини для латки спочатку перуть і прасують, потім його 
приметують, підгинають краї і приш ивають потайним швом з лицьового 
боку та з вивороту, витягують намітку. Якщ о Латка не на виду, її можна 
пришити і на машині. <

Якщо протерлися обш лаги рукавів на п ідж аку, відпорюють підкладку 
і акуратно відрізаю ть підгин рукава. Кінці рукавів і відрізані смужки роз
прасовують, потім загинаю ть їх всередину, підш ивають підкладку та знову 
прасують.

Якщо протерся лікоть, вирізаю ть шматочок тканини з-під борта, а 
туди пришивають інший, підходящий за кольором. Розмір латки виріза
ють на півсантиметра більш е протертого місця. Л атку  приметують так, 
щоб напрями малюнка на ній та на тканині зб ігалися, потім латку при
шивають потайним швом чи дрібними стьобками і добре відпрасовують.

Ремонт штанів. Коли обтріпалася тасьма штанів, її замінюють новою. 
Приш иваю ть тасьму так, щоб потовщений край на всю ширину виступав 
від краю штанів. Гірше, коли разом з тасьмою, протерся і край штанів. 
В цьому разі відпорюють підігнутий край низу штанів, відчищають від 
бруду і відпрасовують, зношені місця заш туковую ть і підгинають штани 
на 3—5 мм вище за лінію  заш тукованого місця. П ісля цього пришивають 
тасьму.

Ремонт прорізних кишень. Якщо біля прорізних кишень витерлися 
краї, то відпорюють скріплення на кишені, нижню рамку, вивертають 
обшив на лицьовий бік, відпорюють її та зрізаю ть виношений край. Об
шивку відпрасовують та пришивають до поли по нижніх краях, шов від
прасовують. Коли ширина обшивки недостатня і немає шматочка такої 
самої тканини, доведеться використати тканину з-під борта або клапан 
кишені. Пришиту обшивку підгортають всередину кишені і, заметавш и 
край рамки, прострочують її по л ін ії шва. Потім ставлять знову скріплен
ня по краях кишені, де вони були раніше. М ішковину кишені, якщо вона 
прорвалася у нижній частині, зрізаю ть до міцного місця і надставляю ть 
шматком нової міцної тканини.

Ви вмієте пришивати гудзик?  Його не пришивають надто сильно при
тягнутим до тканини, а навпаки, залиш аю ть нитки трохи вільними і ніжку, 
що утворилася, обкручують кілька разів ниткою. Це робиться для того, 
щоб петля обхоплю вала гудзик вільно і не стягувалася.

Гудзики до шовкової тканини можна пришивати і без ніжки, не дуж е 
сильно натягуючи нитку. Пришиваючи гудзика до верхнього одягу, з боку



п і д к л а д к и  пришивають маленького гудзика чи шматочок тканини для
міцності.

А якщ о порвалася петля? У місцях, де прорізаю ть петлі, звичайно про
кладаю ть три шари тканини, її  трохи натягують, щоб гудзик вільно про
х о д и в  у петлю. Кінці петлі розмічають крейдою чи милом. К раї петлі об
метують петельним швом (але спочатку обметують краї прорізу). Петлю 
обшивають міцними, але м’якими нитками в  колір тканини.

Петлі на білизні обметують зл іва направо. Д ля міцності шва вздовж  
прорізу прокладаю ть 2—4 нитки, які обметують, злегка обшиваючи край 
тканини.

Петлі на одягу обметують справа наліво. Там, де закінчується петля, 
стібки обметки роблять трохи коротші, а до середини стьобки подовжують.

Як пришити кнопку? ї ї  пришивають у тому місці, де тканина не силь
но натягується. Щ об пришиті кнопки розташ овувались точно одна проти 
одної, пришивають спочатку верхню частину кнопки і голівку натираю ть 
крейдою. Потім прикладаю ть на відмічене крейдою місце другу половин
ку кнопки та пришивають.

ДОГЛЯД ЗА ВЗУТТЯМ

Н айкращ е зберігати взуття на поличках з прутиків або у не
величкій шафці, що добре вентилюється. В ній взуття і сохне, і провіт
рюється.

Не слід залиш ати взуття нечищеним, від цього воно стає жорстким і 
ш кіра може розтріскуватись. Черевики миють або чистять, поки вони ще 
не висохли. Бруд знімаю ть обережно, щоб не подряпати шкіри, чистять 
черевики щіткою та витирають полотнинкою, мастять кремом і знову чи
стять щіткою та суконкою.

М одельне взуття після чищення ставлять на відповідні колодки або 
набивають папером, щоб зберегти його форму.

Н амоклі черевики витирають, набиваю ть зім ’ятим газетним папером, 
який вбирає вологу. Суш ать мокрі черевики в прохолодному місці. Не 
можна сушити ш кіряне чи гумове взуття в теплі, бо воно стане ламким.

Чисте гумове взуття намащ ую ть гліцерином, загортаю ть у папір та 
зберігаю ть у ш ухляді чи в старому чемодані.



Щ об вода не залиш ала плям на шкірі нових черевиків, їх змащують 
безбарвним кремом і натирають до блиску. Особливо слід берегти від 
плям світлі черевики.

Лиснючі місця на замш евих черевиках чистять чорнильною гумкою 
або тоненькою шкіркою наж дачного паперу.

Перед тим, як одягати лакові черевики взимку, їх слід трохи зігріти, 
щоб вони не потріскались. Еластичність лакової шкіри можна зберегти, 
застосовуючи емульсію, яка також  надає блиску лаковим черевикам (один 
яєчний ж овток змішують з трьома столовими лож кам и скипидару і ста
ранно збивають, щоб вийшла однорідна маса, до якої додають чайну 
лож ку касторового м асл а ). Емульсію добре збовтують. Тонким шаром 
емульсії вкриваю ть лакове взуття і даю ть їй трохи увібратися, решту 
витирають.

Щ об черевики та чобітки довше носилися, слід вчасно ремонтувати 
підбори. Д обре носити не одну, а кілька пар взуття, щоб воно провітрю
валося та висихало.

Текстильне взуття чистять від пилу щіткою, плями виводять бензином. 
Брудні черевики миють мильною водою. Суш ать черевики на колодках 
або набиваючи їх папером.

Б ілі текстильні черевики миють і полощуть водою, потім змащують 
розведеною у воді крейдою. Коли черевики висохнуть, зайву крейду зчи
щ аю ть щіткою.

Н еакуратно одягаючи та знімаючи взуття, можна розірвати шви і по
шкодити його деталі. Тому, одягаючи та знімаючи взуття, слід розшну
рувати чи розстібнути гудзики або пряж ки. Щоб зручно було знімати 
чоботи, користуються спеціальною підставкою.

Щ об вберегти черевики від пошкоджень, одягаючи їх, користуються 
спеціальним ріжком.

НЕСЕСЕРИ ДЛЯ ТИСЯЧІ ДРІБНИЦЬ
Ц і моделі несесерів зручні і практичні для дому. їх  можна 

повісити з внутрішнього боку дверець шафи, на стіні в кімнаті, перед
покої чи ванній. Шити їх рекомендується із звичайного ситцю. Щоб тор
бинки кращ е тримали форму і були гігієнічнішими, ситець перед роз-

Ключі від кварти
ра не доведеться 
довго шукати, 
якщо прив’язати 
їх до ручки сумки.



Парасольки і сумки, щітки, креми, газети знайшли 
своє місце о квартирі.



кроєм прострочіть разом  з поліетиленовою ' плівкою. Якщо доберете для 
цього гарні нитки і прострочите ними тканину вздовж і впоперек, то на
лаете ще більш ої нарядності. К раї кожної «схованки» обшийте тасьмою. 
Д ля несесерів можна вибрати безліч форм, і, зрозуміло, кожна диктува
тиметься розмірами і конфігурацією  тієї речі, для якої несесер передба
чається. Зробіть таких торбинок кілька. П арасольки і сумки, щітки і 
креми, газети і взуття відразу ж дістануть у квартирі певну «прописку» 
і не дратуватим уть несподіваною появою на кріслах чи туалетних столи
ках, у кутках чи на підвіконні. М ожна також  взяти аркуш товстого к ар 
тону, обшити ного з обох боків тканиною, на якій розташ увати кишеньки 
для усіх цих речей. Кишеньки можуть бути різноколірні на однотонному 
тлі. Таку віш алку добре оздобити декоративною тасьмою або обшити 
веселою картатою  тканиною.

У вашій шафі порядок. Акуратно розкладено на полицях білизну. 
Розвіш ано одяг на віш алках. Але панчохи, носові хусточки, інші дрібниці 
не мають окремого місця. А як зручно, коли все у будь-який час під 
рукою! Д ля  цього слід пошити з полотна, кращ е м’якого, мішечок. У коле
ній його кишеньці дрібні речі знайдуть своє місце. Такий мішечок, при
кріплений до звичайної віш алки, стане в пригоді кожній господині, його 
можна вішати не тільки в шафі, а й на стіну.



Варто зробити вішалку для взуття. Побачите, скільки пар взуття мож
на покласти туди! А місця вона займе зовсім небагато.

Основу треба виготовити з дерматину і двох кусків клейонки, вдвоє 
довших за основу. Краї клейонки добре оздобити тасьмою. Щоб кишеньки 
трималися міцніше, на шви слід настрочити тасьму суровою ниткою. Ши
рина дерматинової основи — 32 см, довжина залежить від кількості пар 
взуття.

Кишеньки треба пошити з обох боків. Угорі зігнути дерматин, вкласти 
туди паличку з гачком або звичайну вішалку.

ВСЕ ПРО ПЛЯМИ
Кому не завдавали неприємних хвилин досадні плями! Най

прикріше, що за власну необережність доводиться розплачуватися насам
перед добрим настроєм. Але плями — біда переборна. Тільки треба знати, 
як їх можна усунути.

Незалежно від походження плями, весь виріб передусім необхідно по
чистити пилососом, а потім щіткою.

Щоб видалити будь-яку цяточку, треба додержуватись певних правил. 
Щонайперше, слід знати фактуру тканини і походження плями. Присту
паючи до виведення, підберіть кілька чистих полотнинок, бажано того ж 
кольору і виробки, що й одяг, а також вату.

Під тканину, з якої збираються видаляти пляму, кладуть кілька ша
рів м’якої білої полотнинки, що добре вбирає рідину. Якщо виріб на під
кладці, її слід підпороти і між тканиною і підкладкою прокласти полот
нинку.

Виводять пляму так: тампоном змочують місце навколо плями, посту
пово наближаючись від країв до середини. Таким чином пляма не розпли
ватиметься і не виникне «ореолу». Починають чистити слабким розчином, 
поступово підвищуючи його концентрацію. Виводити пляму слід з виво
роту.

Полотнинку або ватку, змочену рідиною (її беруть небагато, щоб нзв- 
коло плями не утворювався патьок), слід міняти частіше.

Дію препарату, який ви збираєтесь застосовувати, спочатку перевірте 
на невеличкому клаптику тканини (якщо такий клапоть не зберігся,— иа



підгині одягу або на запасах швів). Якщо тканина дозволяє, після чищен
ня забруднене місце перуть, попередньо відмітивши його контури білою 
ниткою.

П л я м и  в і д  б р у д у .  Забруднене місце почистіть мокрою щіткою, 
після чого дайте тканині просохнути. Якщо її можна прати, змийте з а 
бруднене місце теплою мильною водою. Якщо пляма все ж не зникне, 
опустіть її в насичений розчин оцту. Майте на увазі: для чищення виробів 
з нейлону оцет вживати не слід! Щоб видалити плями з плаща, користуй
теся тампоном, змоченнм в оцтовій воді (на 0,5 л води — 3 столові ложки 
оцту).

П л я м и  в і д  к а в и .  Забруднене місце виперіть. Якщо тканину 
прати не можна, виведіть пляму перекисом водню (10— 12-процентного). 
Попередньо дію перекису перевірте на невеличкому клаптику такої самої 
тканини. Плями від кави можна позбутися, поклавши на неї суміш з одна
кової кількості яєчного жовтка і гліцерину або лимонної кислоти і кухон
ної солі з додаванням невеликої кількості води. Суміш увітріть у тканину. 
Коли тканина висохне, виперіть її у чистій воді.

П л я м и  в і д  к а в и  чи  к а к а о  на білих бавовняних або лляних тк а
нинах змочують розчином чистого нашатирного спирту і скипидару в рів
них частинах. Лишають на деякий час, а потім перуть у теплій мильній 
воді. Після полоскання вивішують сушитися. Свіжі плями можна вичисти
ти, виправши виріб у мильній, ледь теплій воді з додаванням бури.

П л я м и  в і д  к а в и  з м о л о к о м  на шовковій чи шерстяній тканині 
чистять, намазуючи їх на деякий час тонким шаром гліцерину, після чого 
забруднене місце на 10— 12 год опускають у мильну воду і перуть у теплій 
воді. У воду можна додати мильний спирт (продається в аптеці).

П л я м и  в і д  м о л о к а  чистять, занурюючи їх на годину в чистий 
бензин, після чого перуть. Невелику пляму з шовкової тканини можна ви
далити чистим спиртом.

П л я м и  в і д  ф р у к т і в  і я г і д  можна чистити кількома способами. 
Свіжі плями на бавовняних і лляних тканинах замочують у розчині винної 
кислоти і залишають, доки пляма не зникне. Після цього річ перуть у миль
ній воді і полощуть чистою холодною водою. Свіжу пляму можна засипати 
й кухонною сіллю, після чого промити водою з милом. Якщо свіжа пляма 
виявиться на білій або іншій тканині, що не линяє, ї ї  слід ошпарити окро
пом. З полотна фруктово-ягідні плями можна видалити кисляком, опу
стивши в нього забруднену тканину на кілька хвилин. Після цього перуть 
у теплій воді з милом.

Давні плями посипають спочатку гідросульфітом, а зверху наливають 
трохи перекису водню. У такому вигляді виріб залишають доти, доки гідро
сульфіт не розчиниться у перекису. Потім споліскують у воді з додаванням 
оцту. Цей засіб придатний лише для виробів з білої тканини.

П л я м и  в і д  б і л о г о  в и н а  на бавовняних тканинах видаляють 
пранням з милом, у воду додають трохи питної соди і спирту. На шерстя
них і шовкових тканинах, які не баж ано прати, такі плями виводять гліце
рином і спиртом (одна частина гліцерину на три частини спирту). Ватним 
тампоном, змоченим у цьому розчині, ретельно протирають плями. Плями 
від білого вина можна виводити й так: шматочком чистого льоду терти 
пляму доки вона не зникне. Потім витерти це місце чистою полотнинкою



або серветкою. Якщо нема льоду, можна скористатися також крижаною 
водою.

Д ля застарілих плям дуже добре застосувати суміш білого мила 
(10 вагових частин), нашатирного спирту (1 частина) і скипидару (2 ча
стини), Цією сумішшю слід протерти пляму, потім замити її в теплій воді 
з милом і сполоснути в холодній воді.

П л я м и  в і д  ч е р в о н о г о  в и н а  і ф р у к т і в  бажано видаляти 
якомога швидше. Д ля  цього тканину з плямою натягніть над тазом чи 
відром і лийте на пляму окріп, доки вона не зникне.

Давн і плями чистять розчином лимонної кислоти (чайна ложка кис
лоти на склянку води) .

Плями від червоного вина, як і плями від білого вина, рекомендується, 
насамперед, цритрусити подрібненою кухонною сіллю (або покласти на 
пляму промокальний папір): вона вбере в себе частину вологи і не дасть 
плямі розійтися. Потім слід якомога швидше випрати виріб у чистій хо
лодній воді, додавши чайну ложку нашатирного спирту на літр води. 
Плями від червоного вина виводяться також  перекисом водню, після чого 
виріб добре споліскують і сушать.

П л я м и  в і д  п и в а  на кольоровому шовку видаляють бензином, 
потім виріб прасують через два шари тканини помірно теплою 
праскою.

На білій шерстяній тканині такі плями чистять розчином нашатирного 
спирту. На білій бавовняній тканині — натирають насиченим розчином 
кухонної солі, доки пляма не зникне.

Взагалі ж  плями від пива на будь-яких тканинах звичайно видаляються 
водою з милом. У воду можна додати трохи пральної соди (чайна ложка 
на літр води). З шовкової тканини плями від пива виводять горілкою або 
денатуратом.

Застарілі плями слід чистити сумішшю гліцерину, винного і нашатир
ного спирту в рівних частинах. Три частини цієї суміші додають до вось
ми частин води і протирають пляму.

П л я м и  в і д  я є ц ь  змочують підігрітим гліцерином і через 15— 
20 хв протирають полотнинкою, змоченою тим самим гліцерином, потім 
ретельно перуть.

Вироби з шовкових і бавовняних тканин з плямами від яйця перуть 
у холодній воді відразу ж  після забруднення. Якщо скористатись гарячою 
водою, плями не зникнуть.

Плями від яєць на темному шовку або на кольоровій бавовняній тка
нині натирають кухонною сіллю і полощуть у ледь теплій воді з додаван
ням невеликої кількості оцту.

П л я м и  в і д  м і ц н о г о  ч а ю  можна видалити, протерши їх щіт
кою, змоченою в теплій воді. Потім весь виріб ретельно промивають у теп
лому мильному розчині з додаванням половини чайної ложки кальцино
ваної соди або чайної ложки нашатнрного спирту на літр води. Після 
цього виріб двічі споліскують в теплій та один раз у холодній воді, ледь 
підкисленії! оцтовою есенцією.

Костюм, на якому утворилася пляма від міцного чаю, слід покласти 
иа стіл, протерти пляму мокрою щіткою і загорнути в рушник, щоб про
сохла пляма.



Давні плями змочують 5-процентним розчином щавле-ьої кислоти, зали 
шають на 5— 10 хв і потім промивають водою.

Плями від чаю на світлих тканинах виводять також  підігрітим гліце
рином. Ним слід змазати  забруднене місце, а через 15—20 хв промити 
теплою водою і просушити в рушнику. Д о  речі, всі ці засоби згодяться 
і для виведення плям від кави.

П л я м и  в і д  ж и р у .  Щоб видалити свіжі жирові плями, відразу ж 
посипте їх сіллю і ретельно витріть хлібом або промокальним папером. 
Хорошим засобом також  є зубний порошок. Посипте ним пляму, а за кіль
ка годин почистіть щіткою.

Ж ирові плями на шовку чи тонкій шерсті видаляють, відразу ж  поси
павши їх тальком. Знизу під тканину покладіть промокальний папір. 
У такому положенні виріб має лишатися не менше 12 год. Потім тальк 
струсіть, місце плями випрасуйте теплою (не гарячою) праскою через про
мокальний папір.

Промокальний папір і праска взагалі дійові знаряддя для виведення 
жирних плям, поки вони свіжі. Кілька шарів промокального паперу к ла 
дуть на пляму і зверху починають водити теплою праскою, поступово пере
суваючи папір, доки не переконаються, що на ньому не лишається жодних 
слідів. Якщо навколо виведеної плями утворилося «кільце», його зчищають 
бензином.

Свіжі жирові плями на шерстяних тканинах добре виводити теп
лою мильною водою з порошком типу «Новость». Якщо це не допомагає 
слід скористатися бензином або нашатирним спиртом навпіл з гарячою 
водою.

М ожна зробити і так: взяти півсклянки чистого спирту, додати в нього 
чайну ложку нашатирного спирту і половину чайної ложки бензину. Потім 
цією сумішшю просочити пляму і дати тканині висохнути.

Старі жирові плями на цупкій темній шерстяній тканині видаляють 
бензином чи скипидаром, після чого витирають полотнинкою, змоченою 
в гарячій мильній воді, і прополіскують теплою водою. Або ж роблять так: 
пляму натирають безколірним (не пофарбованим) милом, розведеним у 
бензині (частина мила на 10 частин бензину), а через деякий час зм ива
ють чистим бензином.

На світлих шерстяних тканинах жирові плями виводять бензином, зм і
шаним з порошком паленої магнезії. Одержаним тістом намазують пляму, 
дають суміші висохнути і зчищають її  щіткою.

Ж ирові плями на бавовняній тканині змочують скипидаром і через 
промокальний папір прасують теплою праскою.

На шовковій тканині жирову пляму вкривають зверху і знизу промо
кальним папером і прасують теплою праскою.

Плями від соняшникової чи маслинової олії на білій бавовняній чи л л я 
ній тканині намилюють і занурюють забруднене місце в теплу воду. З а л и 
шають так на ніч, потім перуть, знову милять і кладуть сушити.

Давні плями змочують, милять і посипають сухим нашатирем. Роблять 
так кілька разів, доки плями не зникнуть.

Свіжі плями на темній тканині чистять тампоном, змоченим у бензи
ні. Потім протирають панірувальними сухарями, теж змоченими у бензи
ні, і чистять щіткою.



Ч о р н и л ь н і  п л я м и  на будь-якій тканині можна видалити, якщо 
відразу ж  насипати на пляму сіль і залити лимонним соком. Після зник
нення плями тканину треба прополоскати у воді.

Плями від чорнила сходять, якщо тканину обробити спиртом (90°) чи 
дешевим одеколоном, після чого ретельно виполоскати у воді, додавши 
трохи аміаку.

Свіжі плями від червоного чорнила видаляють розчином нашатирного 
спирту. Полощуть у холодній воді.

Старі чорнильні плями заливають гарячим лимонним соком, а потім 
перуть водою з милом.

Добре зчищаються чорнильні плями підігрітим винним спиртом або 
сумішшю його з нашатирним спиртом в рівних кількостях.

С в і ж і  п л я м и  в і д  к р о в і  видаляють під час прання, попередньо 
замочивши виріб на кілька годин у холодній воді. Застаріл і плями вида
ляють нашатирним спиртом. Після знебарвлення пляму заливають теплою 
водою. Якщо пляма повністю не видаляється, її протирають розчином пере
кису водню (1 чайна лож ка на склянку теплої води), а потім промивають 
теплою водою.

Плями від крові на шкіряних виробах чистять рідким тістом, яке к ла 
дуть на пляму і після того, як воно підсохне, знімають бруд щіткою.

П л я м и  в і д  п о т у  зникають від протирання їх розчином оцту (сто
лова лож ка оцту на склянку води). На кольоровій сорочці чи кофті ці 
плями можна зняти таким чином: підігріту праску перевертають, кладуть 
на неї тканину з плямою і по сухому натирають милом, після чого чистять 
мокрою щіткою.

П л я м и  в і д  ф а р б и  з бавовняної тканини видаляють скипидаром 
або бензином після попередньої обробки виробу скипидаром. Засохлі пля
ми попередньо змазують вершковим маслом, потім протирають скипида
ром, бензином або гасом. Остаточно сліди від плями змивають нашатир
ним спиртом.

На шовковій чи шерстяній тканині плями від олійної фарби можна 
видалити скипидаром. Плями від целюлозних фарб виводять ацетоном 
або бензином. При чищенні будьте уважні і обережні: тримайте тканину 
дал і від вогню!

П л я м и  в і д  т р а в и  можна видалити, якщо натерти забруднене 
місце милом, а потім промити теплою водою. Якщо пляма все ж  не зник
не, її знімають перекисом водню або водою з хлорним вапном.

Свіжі трав’яні плями можна видалити, відразу виправши виріб у миль
ній воді з нашатирем, а потім виполоскати.

Якщо тканину не можна прати, спробуйте вивести тр ав ’яну пляму 
спиртом.

П л я м и  в і д  п л і с н я в и  на шовковій тканині чистять розчином із 
однієї частини нашатирного спирту і 16 частин води. Після чищення тк а
нину добре виполіскують у чистій воді.

П л я м и  в і д  і р ж і  на білій тканині можна видалити, поклавши на 
них шматочки лимону, загорнуті в папір, і випрасувавши зверху гарячою 
праскою.

Плями від іржі на темній шерстяній чи бавовняній тканині чистять, 
змастивши їх сумішшю із подрібненого на порошок вугілля і гасу. Через



деякий час суміш знімають, гіляму витирають і перуть виріб у теплій воді 
з милом. Щіткою і теплою водою добре вимивають тканину, а потім су
шать на протягу.

П л я м и  в і д  т ю т ю н у  очищають мильною водою. Якщо тканину 
можна прати, то перед пранням пляму рекомендується змастити теплим 
гліцерином або денатуратом.

П л я м и  в і д  к р е м у  д л я  в з у т т я  видаляють під час прання у 
гарячій воді з милом, додаючи чайну ложку соди на склянку води.

П л я м и  в і д  с м о л и  на темних шерстяних тканинах легко видаля
ються полотнинкою, змоченою в очищеному скипидарі, а з білої тканини — 
мильним спиртом.

З  бавовняних тканин плями від смоли добре виводити скипидаром або 
бензином, а потім промити їх теплою водою. Якщо пляма велика і заста
ріла, слід спочатку змочити її кілька разів скипидаром, а коли смола 
розчиниться, протерти спиртом і після цього промити вод ою ..

* Якщо трапиться пляма невідомого походження, спробуйте обробити її роз
чином аміаку з додаванням солі. Це дуже ефективний засіб для видалення найріз
номанітніших плям. Але якщо всі ваші намагання не дадуть позитивного резуль
тату, якщо забруднення, помічене на одязі, не піддається обробці розчинниками, 
які е у вашому розпорядженні, зверніться по допомогу до спеціаліста хімчистки. 
У нього арсенал засобів значно ширший.

* Щоб взимку білизна на вулиці не замерзла, полощучи її, в останню воду 
додайте трохи оцту.

* Рушники і носові хусточки краще перуться, якщо їх попередньо намочити 
у солоній воді.

* Бавовняні тканини з часом жовтіють. Для того щоб вони знову стали біли
ми, додають під час прання у воду трохи бури (1 г на 1 л води).

* Бавовняне плаття можна «накрохмалити» яєчним білком, який збивають 
у воді для полоскання. Для одного плаття вистачить одного білка.

* Кремові скатертини зберігають свій колір, якщо після прання залишити їх 
на ніч у воді, де розведено відвар липового цвіту.

* Легкий спосіб прання. Замочують білизну (білу окремо від кольорової) в 
ледь теплій воді. Натирають шматок мила на крупній тертці, кладуть його в ка
струлю, заливають двома літрами води і ставлять на вогонь. Коли вода закипить, 
додають дві столові ложки очищеного скипидару, дають рідині охолонути, зали
вають нею білизну і залишають: білу — на 8 год, кольорову — на Б—6 год. Поло
щуть у кількох водах, злегка відтискуючи. Білизна стає ідеально чистою при ви
траті мінімальних зусиль. Особливо практичний цей засіб для прання ковдр, кили
мів та інших крупних виробів.

* Якщо під час прасування білизна злегка підпалиться від гарячої праски, 
намочіть пляму у розчині борної кислоти, а потім виперіть білизну у воді кімнатної 
температури.

* Плями від гарячої праски на кольоровій тканині видаляють накладанням 
на них подрібненої на тертці ріпчастої цибулі, яку лишають на деякий час, а по
тім змивають холодною водою. Невеликі плями злегка чистять розрізаною цибу
линою і витирають рушником, змоченим у чистій воді.

* Якщо при прасуванні виріб пожовкне, виперіть його у розведеному водою 
кислому молоці.



Чарівниця
хімія—
наш
помічник

ЩАСЛИВІ СУПЕРНИКИ МИЛА

Щоразу, збираючись розпочати прання, кожній господині дово
диться вирішувати, якому з миючих засобів віддати перевагу. Якщо на
віть відразу виключити традиційне господарське мило, яке за своїми в л а 
стивостями значно поступається сучасним синтетичним препаратам, то від 
цього проблема не стане простішою.

Хочемо відразу ж  внести ясність: велика кількість назв ще не свідчить 
про істотні відміни в складових частинах тих чи інших препаратів. Справа 
в тому, що ті самі миючі засоби випускаються багатьма підприємствами 
різних республік, але щоб легше було відрізняти свою продукцію від по
дібної, виробничники і дають їй оригінальні назви.

Відзначаються ж  миючі властивості препаратів характером їх складо
вих частин, серед яких одні є своєрідними носіями головних якостей мию
чого засобу, тобто різноманітні поверхнево-активні речовини, інші лише 
посилюють або доповнюють дію цієї активної основи.

Серед провідних компонентів миючих засобів насамперед слід назвати 
лужні сполуки типу карбонату і силікату натрію, які створюють найспри
ятливіше для прання середовище, пом’якшують тверду воду, прискорюючи 
перехід часток бруду з поверхні тканини в розчин. Однак цим компонен
там властивий і серйозний недолік — вони руйнують шерстяні, шовкові 
і синтетичні волокна. Тому в миючі засоби, призначені для прання виробів 
з таких волокон, карбонат і силікати натрію не вводяться. Звідси і перша 
порада: д ля  прання виробів із шерсті, ш овку і синтетичних волокон не слід  
використовувати мию чі засоби, що містять активні лу ги  типу карбонату 
і силікатів натрію.

Крім того, лужні компоненти при високих температурах, які виникають 
під час прання у гарячій воді і кип'ятінні білизни з бавовняних і лляних 
тканин виявляються настільки сильно, що руйнують барвники, а отже, 
знебарвлюють тканину, зменшують міцність тонких волокон, викликають 
корозію металевого посуду і деталей пральних машин. Звідси випливає 
друга порада: д ля  прання тонких і кольорових бавовняних і л л я н и х  виро
бів доцільно використовувати мию чі засоби з пониженим вмістом актив
них луг ів  типу карбонату і силікатів натрію.



Намагання зберегти корисні якості карбонату і силікатів натрію і ви
ключити властиві їм недоліки призвело до того, що в миючі засоби поча
ли вводити лужні сполуки типу поліфосфатів натрію. У найвисокоякісиі- 
ших препаратах для прання бавовняних і лляних виробів вони витіснили 
активні луги, а в засобах для прання шерсті, шовку й синтетики їх і зов
сім виключили. Однак навіть м ’який лужний вплив поліфосфатів інколи 
виявляється шкідливим для найніжніших синтетичних волокон. Звідси 
третя порада: д ля  прання виробів з  лавсану, нітрону, орлону, хлорину до
цільно користуватися миючими засобами без поліфосфатів або тих, що 
містять їх  у м інім альній  кількості.

Говорячи про інші компоненти миючих засобів, слід назвати і алкілол- 
аміди. Вони істотно підвищують ефективність процесу прання, а разом 
з тим не призводять до корозії металевих деталей пральних машин 
і посуду для прання. Ще один компонент — карбоксіметилцелюлозу — 
вводять у миючі засоби для бавовняних і лляних виробів* оскільки він 
запобігає осіданню часток бруду, що перейшли з виробу в розчин, знову 
на тканину. Саме завдяки цьому речі не набувають сірого відтінку.

Особливе місце у складі миючих засобів посідають відбілювачі, при
значення яких стає зрозумілим вже з самої назви. При цьому відбілювачі 
можуть бути двох типів — хімічні і оптичні. Перші при нагріванні і ки
п’ятінні миючого засобу виділяють активний кисень, що «спалює» всі ор
ганічні забруднення аж  до плям від вина, кави, ягід тощо, одночасно 
дезинфікуючи тканину. Проте у цій активності хімічних відбілювачів 
криються і їх недоліки — вони знебарвлюють барвники, руйнують шерстя
ні, шовкові і синтетичні волокна. Звідси четверта порада: миючі засоби, 
що містять хім ічні відб ілю вачі, сл ід  застосовувати д ля  прання лиш е б ілих  
бавовняних і л ля н и х  тканин.

На відміну від хімічного оптичний відбілювач не виділяє активного 
кисню і тому не усуває забруднень. Його дія полягає в тому, що він під
фарбовує тканини у блакитний колір і тим самим нейтралізує, приховує 
жовтизну. Саме така дія широко відомої синьки. Але сучасні оптичні від
білювачі набагато перевершують її: під їх впливом білі тканини при ден
ному світлі флуоресціюють слабким блакитним блиском або, як прийня
то говорити, відливають «сніжною» білизною, а кольорові вироби здають
ся яскравішими і живішими.

Таким чином, оптичний відбілювач є, так би мовити, облагороджую
чим компонентом миючих засобів. Д о  числа таких належить і віддушка — 
ароматична речовина, що надає випраним тканинам приємної «весняної» 
свіжості. Але і оптичний відбілювач, і віддушка — компоненти досить 
дорогі. Звідси випливає порада чисто економічного плану: для  прання  
простих господарських виробів невигідно користуватися миючими засо
бами, що містять оптичні в ідб ілю вачі та віддуїики.

Знання ролі основних компонентів дозволяє не тільки краще розумі
тися на тому, які засоби згодяться для прання бавовняних і лляних виро
бів, а які для шерсті, шовку і синтетики, а ще й вміти з кожного засобу 
правильно скористатися.

Найпопулярніші миючі засоби можна було б класифікувати так. Д ля  
бавовняних і лляних виробів придатні препарати «Білизна-10», «Вега», 
«Пінгвін», «Супутник», «Айстра», «Ідеал», «Москва», «Нева», «Ера», «Ген-



тина», «Персіль», «Аеліта», «Мрія», «Айна». «Волга», «Схід», «Дастлук», 
«Дон», «Омо», «Ореол», «Первісток», «Перлан голубий», «Пірита», « Р а 
кета», «Рига», «Бузок», «Чайка», «Супутник», «Господарка», «Ладога», 
«Конвалія», «Лотос», «Катюша», «Тріалон», «Успіх», «Дельфін», «Про
мінь», «Світлана», «Наталка»-.

А для шерстяних, шовкових і синтетичних виробів користуйтеся пре
паратами «Хвиля», «Восход», «Київ-1», «Київ-2», «Космос», «Лебідь», 
«Парус», «Пута», «Рига», «Уудіс», «Піна», «Біларусь», «Гінтарас», «Каш 
тан», «Лада», «Лілія», «Сималін», «Сож», «Екстра», «Янтар», «Капроніт», 
«Новина», «Столичний», «Балтія», «Друг», «Капроніл», «Мир», «Синтол», 
«Арилан», «Новомосковська», «ОП-7», «Сподра», «Прогрес», «Синтетика» 
та ін.

Сьогодні все більшого поширення дістають миючі засоби з широким 
діапазоном застосування, тобто ун іверсальні Д о  їх складу у невеликих 
кількостях можуть входити компоненти, без сумніву шкідливі для шерсті, 
шовку, синтетики, але необхідні для  прання бавовняних і лляних виробів. 
Тут тонкощі полягають в тому, що шерстяні, шовкові і синтетичні волок
на не переносять впливу високих температур. Але в теплій воді не вияв
ляють шкідливих якостей і деякі, за інших обставин небезпечні, активні 
компоненти різних порошків і паст. Звідси і остання порада: при засто
суванні всіх  мию чих засобів дбайливо додержуйтесь реж имів прання, 
наведених на етикетці.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГЛЯДУ 
ЗА ТЕКСТИЛЬНИМИ ВИРОБАМИ
Розвиток нових волокон, синтетичних матеріалів і сучасних 

засобів їх обробки ставлять до прання і чищення виробів нові вимоги. Д ля  
полегшення вибору способу чищення і потрібного розчинника запровадж е
ні стандартні знаки, що вказують на міжнародну характеристику догляду 
за текстильними виробами.

У першому ряду знаки, що вказують, як кожен виріб можна прати: 
1) кип’ятіння білих виробів; 2) прання у гарячій воді (кольорових виро
бів); 3) прання тонкої білизни; 4) не можна прати;

у другому ряду умови прасування: 1) при температурі 200 °С; 2) при 
150 °С; 3) при 100 °С; 4) не можна прасувати;

у третьому ряду — умови для хімчистки. Перші три символи означа
ють: можна здавати в хімчистку. Останній — чищенню не підлягає.

Стандартні знаки характеристики догляду за текстильними 
виробами.



АЕРОЗОЛЬ ПРОТИ КОМАХ
Д уж е неприємно, якщо в домі з 'явилися мухи, міль, таргани та 

інші непрохані «квартиранти». Дошкуляють нам і комахи, і мошки. Боро
тися з ними нелегко. Але тепер на допомогу приходить хімія. На прилав
ках магазинів з ’явилися ефективні інсектициди (отрутохімікати) в аеро
зольній упаковці. Про деякі з них і хочемо розповісти.

Але спочатку кілька слів про те, як поводитися з отрутохімікатами без 
шкоди для здоров’я. Про це, звичайно, пишуть в інструкціях, але, на 
жаль, ми часто робимо все «на око». А потім скаржимося, що «засіб не 
допоміг», і, що гірше, ковтаємо таблетки від головного болю, страждаємо 
від приступів кашлю. Отже поставтеся до цих порад серйозно і уважно.

Перед тим як обприскати кімнату, винесіть з неї харчі, подбайте про 
свійських тварин, риб, птахів. Неодмінно відключіть газ і всі нагрівальні 
прилади. Поліровані і лаковані меблі, синтетичні покриття кухонних сто
лів вкрийте газетним папером — бризки препарату лиш аю ть 'на них некра
сиві плями. Під час роботи не паліть і стежте, щоб препарат не потрапив 
у вічі, в рот. Зручно і безпечно працювати в масці з марлі у три шари. 
Є засоби, якими користуються при зачинених вікнах. Д ля  інших, навпа
ки, потрібен протяг. Але у будь-якому випадку, закінчивши роботу, не за 
будьте добре провірити квартиру.

Поводитися з аерозолями зовсім нескладно. Зніміть з балончика ков
пачок і натисніть на розпилювальну головку. Пусті балончики відразу ж 
викидайте, щоб вони не потрапили в руки дітей.

Аерозолі «Вулта і «Діхлофос» знищують мух, комах, міль, москитів, 
клопів. «Прима» знищує всіх комах, що не літають. Ці препарати призна
чаються для приміщень, як їх застосовувати, вказано на етикетці.

На повітрі, в лісі або у полі вам допоможе також  аерозоль «Репел
лент»: достатньо злегка побризкати ним обличчя, руки, одяг, і протягом 
кількох годин комахи, мошки, москити не дошкулятимуть вам.

Д ля  любителів-квітникарів випускають спеціальний аерозоль «Аеро- 
фос». Його застосовують не тільки вдома, а й в  теплицях, оранжереях 
проти таких шкідників квітнучих рослин, як кліщ, попелиця. Овочі до
зволяється обробляти лише до того, як вони зацвітуть. Салат, зелену ци
булю та іншу зелень обприскувати не можна.



УВАГА: МІЛЬ!
Господиня захвилювалася: в квартирі літають метелики — 

з'явилась міль. Що ж, хвилювання не позбавлене підстави, значить, 
незадовго перед тим тут побувала гусінь — небезпечний ворог вовни 
і хутра.

Існує 14 видів молі: меблева, платяна, повстяна, хутрова, килимова та 
ін. Але відрізнити цих шкідливих метеликів важко: всі вони невеликих 
розмірів, у всіх крила солом’яно-жовті або золотаво-коричневі.

Самка молі відкладає за тиждень від 50 до 300 яєць, із кожного ви
луплюється маленька гусінь. Ц ікава деталь: метелики платяної і мебле
вої молі скидають яйця під час польоту. Природно, що яйця падають і на 
ті предмети, які не зможуть служити майбутній гусені їжею. В пошуках 
їстивного їй доведеться поповзати, прогризаючи собі шлях крізь марлю, 
картон, папір, солому, лляні тканини, шовк, капрон. Не важко підрахува
ти, скільки це завдасть шкоди!

Інакше поводять себе самки повстяної, хутрової і килимової молі — ті 
довго повзають, щоб найкраще вибрати собі місце для яєць. І гусені у них 
ліниві, малорухливі.

Найбільш небезпечна міль у стадії ненажерливої гусені. Як же боро
тися з нею?

Міль легко ураж ає  шерстяні і хутряні вироби, якими тривалий час не 
користуються. Тому всі ці речі слід оглядати двічі-тричі на рік і ношене 
вбрання зберігати окремо від нового. Якщо ви помітили на речах паву
тиння, сплутане волосся, сліди погризів, чохлики гусені або які-небудь 
інші пошкодження, слід терміново оглянути і всі навколишні вироби та 
предмети.

Міль може заводитись у килимах, найчастіше в тих місцях, де мало 
хоДять (загнуті кути під меблями, біля плінтусів). Міллю можуть бути 
уражені сукно на столі, фетрові і суконні прокладки в піаніно, м’яких 
меблях (якщо їх оббито шерстяною тканиною, і всередині — волосяні 
подушки).

Всі шерстяні і хутрові вироби слід ретельно почистити і вибити на від
критому повітрі, звертаючи особливу увагу на краї та склади. Чистити 
хутро слід за напрямком ворсу. Місця, що збилися і склеїлися, слід розі
брати руками і розчесати. На драпі і сукні з ’являються з ’їдені міллю 
доріжки сірого кольору. Ці уражені місця слід ретельно прочистити жор
сткою щіткою і вибити. Оксамит, плюш і ніжні шерстяні тканини чистять 
м’якими щітками.

Килими, пледи, повстяні і хутряні підстилки, суконні занавіски також  
слід періодично вибивати і чистити пилососом. Помічену гусінь слід з ібра
ти і знищити. В жаркий день рекомендується просушити одяг проти сонця, 
а взимку — провітрити на морозі. Одночасно необхідно знищувати мете
ликів, що літають. Вони дуже чутливі до різноманітних препаратів, які 
вбивають і інших комах.

Для знищення метеликів молі застосовують спеціальні препарати, які 
Розпиляють у повітрі, наносячи інсектициди на стіни, стелю, штори, КИ
ЛИМИ, м’які меблі,



Щоб метелики молі не змогли відкласти яйця на різні речі, останні 
ховають у поліетиленові, паперові торбинки або торбинки з цупкої тка
нини.

Проти метеликів молі можна також  застосовувати всі аерозольні б а - : 
лончики, призначені для боротьби з комахами.

Д ля  знищення яєць молі шафи, скрині тощо слід обробляти аерозоль
ними балончиками «Прима». У рецептуру «Прими» як розчинник входить 
гас. Тому нею не рекомендують обробляти одяг. Килими, м’які меблі, речі, 
що зберігаються на антресолях, після обробки «Примою» необхідно добре 
просушити, щоб вивітрився запах  гасу.

Добрим засобом є також  препарат «Антимоль», який випускають у 
вигляді таблеток, блоків або брикетів. їх  треба закладати  у шафи, чемо
дани, що щільно закриваються, щоб пари препаратів не потрапляли у жилі 
приміщення. Проти молі можна також  використовувати махорку, листя 
евкаліпту, коріння лаванди.

Значно важче боротися з міллю, коли гусені розвиваються в повсті, яку 
прокладено в стінах для звукоізоляції, або в повсті вхідних дверей і труб 
опалювальної системи. Повсть на дверях, не знімаючи, треба ретельно 
обробити аерозольним балоном «Прима». Але якщо гусінь сильно пошко
дила повсть, її слід зняти і спалити. Якщо гусінню уражена повсть у сті
нах, то необхідно дбайливо зашпаклювати всі щілини у стінах, а потім їх 
пофарбувати.

Ми вже не помічаємо, як щодня у нашому домі відбуваються всякі 
дива. У найбільшу спеку лишаються свіжими продукти. Такими вони 
зберігаються в холодильнику. Ви увімкнули телевізор — і перед вами вікно 
у далеку країну, на сцену театру, на поле стадіону, у кінозал. Клацнули 
вимикачем пилососа, і, немов за помахом чарівної палички, зникає пил зі 
стін, яскравими фарбами починають вигравати килими, м’які меблі тощо. 
Натиснули кнопку електричної запальнички, і спалахує газ, добутий за 
багато тисяч кілометрів від вашого дому.

Всі ці речі служ ать  нам вірно і непомітно. Ми швидко звикаємо до 
них. І тим більше кожному хочеться, щоб холодильник був зручним і еко
номічним, щоб магнітофон грав довше і щоб його звучання нічим не по
ступалося звучанню справжнього оркестру чи натурального голосу. Корог-
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,ие кажучи, ми за добротність і красу, в яких виявляється мода XX сто
річчя.  Д уж е приємно, що наші побажання перегукуються і співпадають 
з п о б а ж а н н я м и  конструкторів, інженерів, техніків, художників, тобто пред
ставників усіх тих професій, які створюють нові прилади побутової техніки.

Роль домашніх чародіїв не обмежується самим споживанням електро
енергії. Ніяка їх пожадливість щодо цього ніщо у порівнянні з полегкістю, 
яку приносять вони кожній господині. Крім того, побутові електроприлади 
виконують велике соціальне призначення: разом із громадськими служ ба
ми побуту вони покликані звільнити жінок від найнепродуктивнішої, най- 
дикішої, найважчої, за словами В, І. Леніна, праці — домашнього госпо
дарювання.

Спеціалісти підрахували: в родині з чотирьох осіб на хатню роботу 
щоденно витрачається до 7—8 год. Застосування ж  побутової електротех
ніки скорочує цей час у 4—5 раз, або, іншими словами, один кіловат 
електроенергії на годину заощаджує, приблизно, 1,3 години нашого від
починку.

1 ще одну, раніше, здавалося б, зовсім нездоланну проблему, дозволять 
розв’язати електричні помічники — залучити до хатнього господарювання 
чоловіків. Бо якими б прозаїчними не були обов’язки нової техніки: по
дрібнення кави чи збивання вершків, замішування тіста чи вижимання со
ків, вони все ж  лишаються операціями технічними. А коли так, то й вико
нувати їх насамперед чоловікам. Нехай на ділі доводять свої технічні 
здібності.

Нині, напевно, важко знайти таке міністерство, яке б не робило свого 
внеску у випуск товарів народного споживання, побутових машин і при
ладів. На прилавках наших магазинів безперервно з ’являються нові й 
нові зразки їх.

Проте, як довго служитимуть нам ці чудові вироби, як довго приноси- 
тимуть задоволення і полегшуватимуть хатню працю, часто залежить не 
тільки від конструкції і виконання самого приладу, а й від того, наскільки 
вправно і по-господарськи дбайливо вміємо ми ними користуватися.

Розуміючи, що дати характеристику всім побутовим машинам, які ото
чують нас вдома або поки що лише спокусливо поглядають з вітрин м а
газинів, просто неможливо, а повторювати інструкції, якими кожен з цих 
виробів неодмінно супроводжується ще з заводу,— недоцільно, все ж хо
чемо дати кілька конкретних порад з того, як доглядати ці речі, як зро
бити їм дрібний ремонт, не вдаючись до послуг майстрів. Отже, мова 
йтиме про речі, які повинен знати кожен.

Холодильник інколи ж артома називають найхолоднокровнішим і най
більш безвідмовним членом родини: в спеку він почастує вас крижаним 
напоєм, а в лютий мороз звільнить від необхідності поспішати в магазин 
за продуктами. Коли ж вранці слід швидко приготувати сніданок, холо
дильник першим із своїми запасами приходить на виручку господині. 
Родоначальником цих незамінних помічників у нашій країні по праву 
вважають холодильник «ЗИ Л ». Нині у нього чимало братів, несхожих на 
старшого і зовні, і характером. Тут холодильники компресійні, абсорбцій- 
Н|. термоелектричні; стаціонарні і пересувні; лікарняної білизни і оформ
лені «під дерево»; різні за своєю «архітектурою». Якому ж з красенів від- 
Дати руку й серце? Як зробити вибір, щоб не помилитися?



Ви купуєте холодильник. Питання: великий чи маленький? — постає 
одним із перших. Поглянемо на цю проблему з кількох точок зору. Н ал 
самперед, неабияке значення має чисельність вашої родини. Якщо ви й 
досі холостякуете, вас цілком задовольнить холодильник місткістю 40— 1 
50 л. Він спокійно вміщає близько десяти кілограмів харчів. А ось родині 
з двох-трьох осіб потрібен агрегат вже більшенький — хоча б літрів на 
120. Д ля  чотирьох-п’яти осіб і цього виявиться замало, добре, якщо хо
лодильник буде на 200—240 л. Але оскільки родина таки величенька, 
кожен метр жилої площі у вас на рахунку, випливає й інша вимога: щоб 
холодильник був місткий, але місця на кухні чи в кімнаті займав не
багато.

А тепер спробуємо погодити нашу покупку із своїми звичками, сма
ками.

Якщо, приміром, в родині особливим успіхом користуються молоко, 
кефір, сир, яйця, вершкове масло, для їх зберігання найпридатніші холо- і 
дильникн, в дверцятах яких передбачено для цього спеціальні відділення.

Для любителів мінеральних напоїв зручніші холодильні шафи, які 
мають відокремлені відсіки, де можна розташувати до дюжини пляшок.

Багатьом господиням небайдужий розмір морозильної камери, (випар
ника), що призначається для заморожування і тривалого зберігання м’яса, 
риби, заливних страв, морозива.

Ми вже говорили, що для деяких родин важливе значення мають га
барити холодильника. Бо якщо невеликі за розміром холодильники вста
новлені на кухні, можуть завдяки своїй незначній висоті (менше метра) 
правити і за підсобний стіл, добре вписуючись і вдало гармоніюючи з ін
шим обладнанням цього приміщення, то більші холодильники потребують 
спеціально виділеної, досить солідної площі.

Оскільки ми вже говорили про місце холодильника у квартирі, зупи
нимось на цьому трохи детальніше.

Якщо площа кухні дозволяє, найдоречніше лишити холодильник там. 
Проте не ставте його біля плити, яка обігріватиме шафу. Не радимо роз
ташовувати й біля вікна: влітку сонце так  припікатиме і так агрегату 
дошкулятиме, що компресору доведеться не 6—8, а 12— 14 год на добу 
працювати.

Та повернемося до магазину. Адже остаточного вибору ми не зробили. 
Серйозне вагання для покупця — вартість холодильника. Вона залежить 
від багатьох чинників: типу, місткості холодильної камери, «архітектури» 
шафи тощо.

Найдорожчі холодильники — компресійного типу. Абсорбційні дешевші. 
Дешевші не синонім поняття «гірші». У даному випадку їх вартість визна
чає Нескладність конструкції. Істотно інше: абсорбційні холодильники 
дорожчі в процесі експлуатації, тобто при меншому обсязі шафи вони 
споживають електроенергії вдвічі більше (вартість експлуатації абсорб- і 
цінного холодильника приблизно 3 крб. на місяць, а компресійного — 1 
близько 1 крб. 50 коп.). Д ля  вирішення такої задачі економісти нам ага
ються визначити так званий «строк окупності» того чи іншого виробу, 
тобто за який час економія на експлуатаційних витратах переважить до- 
даткові витрати при купівлі. Придатним для будь-яких приладів вважає- і 
ться строк окупності, що не перебільшує семи років.



Підрахунками доведено, що досить висока ціна компресійних холо
д и л ь н и к і в  виправдовується років за п’ять. Д а л і  ви маєте чисту еко
номію.

І от білий красень посів чільне місце у вашому домі. Ви вже встигли 
одержати насолоду від його майже фантастичних можливостей. То як же 
найкраще зберігати продукти в ньому?

Найнижча температура (мінус 10— 14 ° С ) — у випарнику. Там місце 
замороженим продуктам (рибі, м’ясу). Безпосередньо під випарником доб
ре покласти парне м’ясо, свіжу рибу. На середніх полицях (температура 
там плюс 2—З °С) можна розташувати молочні, гастрономічні вироби, 
готові страви. Овочі і фрукти найкраще зберігати внизу, де температура 
плюс 4—6 °С.

Гратчасті полиці не слід нічим застилати. Продукти складайте на них 
не дуже щільно, бо через це може порушитися циркуляція повітря в холо
дильнику: під випарником утвориться надто низька температура, внизу, 
навпаки, надміру підвищиться.

Не слід ставити в холодильник гарячі продукти, часто, без потреби, 
відкривати дверцята і тривалий час тримати їх незачиненими. Збільшене 
надхождення тепла подовжує час роботи компресора (а значить, витра
чається й більше електроенергії).

І все ж  навіть у холодильнику продукти не можна тримати вічність. 
Морожене м’ясо не псується в ньому 8— 10 діб, м’ясні напівфабрикати — 
протягом 2 діб. Рибу морожену можна зберігати в холодильнику 8— 10 діб, 
свіжу — 3 доби, яйця — не більше місяця, молоко, ве р ш к и — 1—2 дні, 
сметану, сир — 5— 10 днів, вершкове масло — до трьох тижнів, фрукти — 
не більше 8 днів.

Вже через тиждень роботи холодильника ви помітите, як  на поверхні 
його випарника з ’явиться шар інію у 6—8 мм завтовшки. Це так  званий 
«сніговий кожух». Якщо дверцята відчиняються часто, якщо холодильник 
завантажується теплими продуктами, іній в ідкладається ще швидше. Не 
думайте, що він додає холоду. Навпаки, «кожух» лише погіршує тепло
передачу від повітря камери до стінок випарника, оскільки іній погано 
проводить тепло. В результаті температура у шафі підвищується до 5— 
10 °С, порушується нормальний ритм роботи агрегату. Отже, збільшується 
вірогідність передчасного виходу його з ладу. А ще сніговий покрив значно 
збільшує витрати електроенергії.

Тому приблизно раз на тиждень «кожух» рекомендується знімати. 
Робити це слід дуже акуратно, обережно, оскільки випарник зроблено із 
алюмінію — металу досить м’якого, вкритого шаром лаку. Насамперед, 
холодильник слід вимкнути, і за дві-три години, коли іній відтане, вийняти 
продукти і витерти випарник. Користуватися при цьому ножем або яки
мось іншим гострим предметом неприпустимо. Якщо на поверхні випар
ника виникає хоч незначна подряпина, в цьому місці почне витікати фреон 
(рідкий газ, яким заповнено випарник, і що проходить крізь найдрібніші 
пори). Після розмороження стінки і полиці холодильника промивають 
теплою водою з содою (чайна лож ка соди на літр води) і досуха проти
рають чистою м’якою полотнинкою. Особливо ретельно радимо промивати 
місця поблизу ущільненої гуми на дверцятах.

Великий «кожух» може утворитися і з інших причин: господиня поста



вила у холодильник відкриті пляшки з рідиною або неохолоджені страви. 
Ось і наростає швидко «кожух». Допускати цього ніяк не можна.

Отже, систематичний догляд за холодильником не тільки на довгі роки 
зберігає його працездатність, забезпечує повсякденну свіжість продуктів, 
не дає набути їм неприємного запаху, а й значно заощ адж ує електро
енергію.

Наші вітчизняні холодильники дуже надійні в роботі. Із ста нових аг
регатів протягом року виходить з ладу тільки три-чотири. Переважна ж 
більшість агрегатів працює безвідмовно близько 15 років. Але й після 
цього вихід «на пенсію» зовсім не обов’язковий: холодильник може від
значити й свій двадцятип’ятирічний ювілей.

Зрозуміло, в процесі роботи трапляються й дрібні поломки, пошкоджен
ня, які технічно грамотна людина може усунути самостійно, без втручан
ня майстра. Приміром, порушення контакту електромережі (компресор не 
вмикається), деренчання. Останній недолік можна усунути, змастивши 
пружину, підвіски маслом або закріпивши нещільно встановлені в шафі 
полиці. І все ж  радимо: холодильник — агрегат складний і дорогий, к р а 
ще покличте майстра-фахівця.

Навряд чи наших жінок сьогодні доводиться переконувати у перева
гах механізації і в такій справі, як  прання білизни. Хоча колись пральна 
машина для багатьох господинь була тільки предметом мрії. П ральна 
машина набагато полегшує і прискорює прання.

Всі пральні машини, що випускаються нашою промисловістю, поділя
ються на два типи: однобакові з пристосуванням для ручного відтиску
вання випраної білизни і двобакові з центрифугою, що викручує білизну 
швидко, без додаткових зусиль з вашого боку і майже насухо. До кожної 
машини додається інструкція, яку треба обов’язково виконувати.

Однобакові пральні машини працюють від мережі перемінного струму 
напругою 127 або 220 вольт, мають реле для  автоматичного регулювання 
часу прання, насос, що відкачує миючу рідину, і розраховані на прання 
1,5 кг сухої білизни одночасно. Але користуватися цими машинами краще 
у тих квартирах, де є ванна, оскільки під час роботи миюча рідина інколи 
виливається. Тому машину на час прання рекомендують ставити у ванну. 
Різняться однобакові машини одна від одної кількістю енергії, яку вони 
споживають, і габаритами.

Всі машини цього типу мають виробничий індекс «ПМР», тобто 
«Пральна машина ручна». Не менш розповсюджені машини типу «ПМП», 
тобто «Пральні машини півавтоматичні» — пральні двобакові машини, які 
мають реле часу для автоматичного регулювання процесів прання, центри
фуги для віджимання випраної білизни і насоси для відкачування і пере
качування миючої рідини. За  зовнішнім виглядом всі півавтоматичні 
машини нагадують кухонну тумбочку-стіл і мають замість ніжок ролики, 
завдяки чому їх зручно пересувати.

«ПМП» за кілька хвилин перуть і автоматично віджимають майже до
суха 2 кг білизни, причому обидва баки можуть працювати одночасно: 
гоки в одному переться чергова порція білизни, в другому — віджимаєть
ся вже випрана. Відрізняються «ПМП» в основному своїми габаритами 
і вагою,



Кожна з «ПМП» має сучасні форми, красиве оздоблення і, головне, 
хорошу якість всіх вузлів і деталей.

Якість прання білизни значною мірою залежить від складу миючого 
розчину і його температури. Найвигідніша температура розчину для пран
ня білої білизни, стійкої до виварювання,— 85—95 °С; для кольорової 
білизни і нестійкої до виварювання — 50—60 °С; для  тонкої білизни з 
шерсті, шовку, нейлону, перлону та інших синтетичних тканин — ЗО— 
40 °С.

Якщо виходити з того, що хатній господині доводиться щодня замітати 
або ж  мити й чистити підлогу своєї квартири, то на рік набереться пло
ща, що дорівнює площі футбольного поля. То чи треба довго пояснювати, 
наскільки важлива роль відводиться в нашому домі доброму пилососу 
й натирачу підлоги.

Але спочатку про пилосос. Бо й користуємося ним частіше, і робота 
з ним завжди передує роботі з натирачем підлоги.

М айже всі вони мають однакову будову, хоча різняться потужністю, 
формою і, звісна річ, ціною.

Розмову про цих помічників ми починали з того, що без пилососа не 
обійтися під час прибирання квартири. Бо не тільки підлогу, а й меблі, 
килими, одяг та інші домашні речі він вичистить так, що ані порошинки 
не залишиться. З  допомогою цього приладу можна ще й квартиру відре
монтувати, продезинфікувати приміщення, адж е має пилосос для цього 
спеціальний розпилювач, кілька подовжувальних трубок і шлангів, на 
які, до речі, насаджуються й різні щітки, сопла, що також  входять до 
комплекту цієї електромашини.

Важливим показником якості пилососа є його потужність. Щодо цього 
найкращі властивості мають «Уралец», «Буран», «Вихрь», «Сатурн». Вони 
найбільші і за об’ємом пилозбірника.

Щоб пилосос служив якомога довше, його слід добре доглядати. Існує 
хибна думка, нібито пилосос виключає необхідність попереднього приби
рання квартири з допомогою традиційних щітки та віника. Але вони по
трібні для того, щоб зробити попередню чорнову роботу, тобто підібрати 
з підлоги сміття — папірці, клаптики тканини тощо. Звичайно, пилососу 
нічого не варто все це увібрати в себе, але ніхто не гарантує, що внаслідок



такої операції не закупориться шланг. Усунути ж це ускладнення можна 
буде лише з допомогою майстра.

Д ля  забезпечення безперебійної роботи пилососа, його щоразу після 
користування слід очищати від бруду, що зібрався у пилозбірнику — 
торбинці. Виконувати цю операцію треба дуже акуратно і дбайливо. Бо 
трапляються ще такі господині, котрі витрушують торбинки на кухні — 
у відро для сміття, або й у дворі чи з балкону. Торбинка після цього, на
певно, стане чистішою, але пилюка знову розлетиться. Таким чином горе- 
господині зводять нанівець попередній результат своєї роботи: бруд з одно
го місця просто переносять на інше.

Радимо ж  зробити так: за розміром пилозбірника з будь-якої полот
нини пошити додаткову торбинку і вставити її у фільтр. Після користуван
ня пилососом цю торбинку виймають, кладуть у миску і заливають ки
п’ятком на 5— 10 хв. За  цей час пилюка перетвориться на грудку бруду, 
який легко і просто винести на смітник. Саму торбинку перуть, сушать 
і знову використовують. Цю операцію можна ще спростити, якщо замість 
пошитої торбинки на фільтр широкою частиною насунути стару непри
датну для  носіння панчоху. ї ї  і витрушувати не доведеться, бо без жалю  
можна просто викинути разом із брудом. Отже, економія часу безсум
нівна.

Ш ланг пилососа у неробочому стані тримайте згорненим у коло і ніко
ли не згинайте під кутом, щоб не тріснула гума. Зберігайте прилад у су
хому місці.

Щоб квартира набула остаточного лоску і краси, після прибирання 
пилососом слід взятись за  натирач підлоги. Хоч як він полегшує працю 
домашньої господині, але працювати ним, як, до речі, і пилососом, все 
ж  радимо чоловікам. В їх руках ці прилади виглядають значно органіч
ніше.

З допомогою натирача підлогу без зайвих зусиль можна підтримувати 
майже в ідеальному стані. Але натираючи паркет вперше після миття, 
попрацювати доведеться більше. Спочатку підлогу вкривають тонким ш а
ром мастики, чекають, поки вона убереться в паркет або підсохне, після 
цього начищають. Пересувають натирач повільно, не затримуючи довго 
на одному місці і не натискуючи на держак. Щоб електродвигун не пере
грівався, через кожні 20—ЗО хв його слід вимикати.

Забруднені щітки натирача час від часу слід промивати теплою водою 
з содою, а зношені заміняти новими. Підшипники слід очищати і раз на 
рік змащувати.

Наша промисловість випускає в основному дво-і трищіткові натирачі 
підлоги. Вартість їх майже однакова, проте трищіткові натирачі зручніші, 
оскільки ними можна натирати підлогу в кутках кімнати, а ще вони з а 
хоплюють відразу більшу площу, внаслідок чого й вигідніші.

Користь і пилососа, і натирача підлоги, безсумнівно, оцінить кожна 
господиня. Але вдаємося до їх послуг ми не щодня. Проте є прилади, від
сутність яких ми гостро відчуваємо, або ж, навпаки, радіємо, що є їх 
шасливими власниками, як тільки з ’являємося на своїй кухні.

Скільки б соціологи — зрозуміло, з найкращих міркувань,— не вима
гали звільнити жінку від клопоту, пов’язаного з приготуванням їжі, дово
дячи, що заняття це не тільки непродуктивне, а й розумово спустошуюче,



господині до кухні інтересу не втрачають. Поки що без неї просто не обій
тися. А значить, не обійтися і без механічних та електричних помічників.

Нині їх так багато, що навіть звичайний перелік забере чимало місця.
1 все ж  до деяких, найпоширеніших приладів, хочемо привернути вашу 
увагу.

На користь електрочайника агітувати не станемо. Він добре відомий 
у кожному домі.

Щодо всім відомого і поширеного чайника хочемо додати: стежте, щоб 
під час підігрівання води трубчатий електронагрівач у ньому був завжди 
повністю покритий водою. Інакше він швидко псуватиметься.

Кілька разів на рік електронагрівач слід очищати від накипу. Роблять 
це так: у чайник наливають стільки оцту, щоб він повністю вкрив нагрі- 
вач, і включають на 10— 15 хв. Потім нагрівач відтирають полотнинкою, 
оцет виливають, а чайник добре споліскують водою.

Електрична сковорода з терморегулятором, який дозволяє задати їжі 
будь-яку температуру— від 60 до 170 °С. У цієї сковороди є ще одна пере
вага — додаткове дно. Якщо лікарі не радять вам смаженого, то, вставив
ши це дно, можна приготувати парові котлети чи яєшню.

Електроніж — також  оригінальна і багатообіцяюча новинка. Ним 
швидко і акуратно ріжуть хліб, ковбасу, сир. Економія часу очевидна, 
особливо якщо йдеться не про один шматочок хліба на сніданок, а про 
велику кількість різних продуктів, потрібних для прийому гостей.

Адже згадайте, як  часто, не лише під час сімейних свят, ми відмовляє
мося від тієї чи іншої страви тільки тому, що приготування ї ї  забирає 
багато дорогоцінного часу. Наскільки менше подібних вагань, а головне, 
турбот відпадатиме в кожного з нас, коли під рукою буде такий універ
сальний електропомічник, як ніж, а краще кухонний комбайн. «Нашатку
вати овочі?» — «Будь ласка!» «Замісити тісто для пиріжків?» — «Одержи
те за хвилину-другу». «Потрібен крем для іменинного торту?» — «І це він 
вміє». І все швидко, і все вправно. Завдяки  кухонному комбайну багато 
трудомістких кухонних процесів перетворюються для вас мало не на за 
баву, втіху.

Електрична соковижималка — вж е не новина. Особливо ж  незамінна
вона у сільській місцевості, де завжди, в усяку пору року багато 
овочів і фруктів. Економію часу вона дає  величезну. А крім того, соки.



одержані з допомогою соковижималки, дуже корисні. За  них нам вдячна 
вся родина — від малого до великого. Запевняємо: склянка соку щодня 
сприятиме запобіганню багатьох захворювань.

Соковижималка досить проста за своєю конструкцією, оволодіти пра
вилами роботи на ній нескладно. Проте завж ди слід дотримуватись їх.

Закладати  порізані овочі і фрукти в апарат можна лише після вмикан
ня його на холостий хід, коли оберти будуть нормальними. Кісточки, че
решки і тверді частини фруктів видаліть. Це стосується і шкурок лимона, 
апельсина. Укладаючи напівфабрикати у соковижималку, не натискуйте 
на них пальцями, оскільки результат буде зовсім небажаним — збіль
шиться кількість соку не в склянці, а у відходах.

Щоразу після користування окремі частини приладу промивайте тепліло 
водою. Але запобігайте потраплянню води в нижню частину корпусу і 
диск, що приводить у дію соковижималку.

Отже, друзів і помічників в особі електричних приладів ми маємо з 
кожним днем все більше, але будьте уважними до своїх підручних. Така 
повага, перш за все, у ваших інтересах, йдеться  не лише про подовження 
часу роботи домашніх чародіїв, а й про вашу безпеку.

Ніколи не залишайте жоден з електроприладів без нагляду. Збираю 
чись усунути пошкодження, не забувайте насамперед відключити прилади 
від електромережі. Всі види ремонту, під час якого прилад знаходиться 
під напругою, може робити тільки спеціаліст.

Тримати електроприлади слід у сухому місці, запобігаючи їх струшу
ванню. Щоб не пошкодити шнур, згорніть його в коло, а не в Довгий моток. 
Вмикаючи праску, чайник, плитку, спочатку підключіть до них шнур, і 
лише згодом вмикайте штепсельну вилку в розетку.

Вимикаючи прилад, не тягніть за шнур. Слід взяти пальцями за штеп
сель та обережно витягти його з розетки. Не можна торкатися ввімкнених 
електроприладів вологими руками, щоб вас не вдарило струмом.

Велика небезпека існує, якщо, приміром, стоячи на мокрій підлозі, ви 
захочете перевірити ступінь нагрівання води у ванні чи мисці, в які зану
рено електрокип’ятильник.

Закінчуючи розмову, хочемо звернути вашу увагу ще на одну законо
мірність. Перший механізм, електроприлад, що з ’являється в квартирі,

■



змінює її вигляд і вашу... психологію. Він починає вабити до себе інші 
машини, шукаючи пари. Тепер, приходячи в магазин, ви пильніше придив
ляєтесь до нових агрегатів. І все ж  з придбанням не поспішайте. Зважте, 
чи не доцільніше купити зараз  інший, потреба в якому більша; працюва
тиме він з перервами чи без них; скільки людей ним користуватиметься. 
Нарешті, порадьтеся з друзями, які вже цей прилад придбали. Невдалий 
помічник викличе лише роздратування і розчарування.

Швейна машина. Запевняють, що шиття на швейній машині заспокоює 
нерви. Не станемо сперечатися. У всякому разі, вміти користуватися нею 
повинна кожна жінка. Не радимо відразу купувати «надрозумний» агре
гат, що і петлі обкидає, і мереживо пришиває, і гудзики прикріплює. 
Початківцям краще знайомитися з простішою машиною.

І от машина вдома. Та раптом чуєш; «Не пощастило мені з нею, весь 
час псується, виходить з ладу».

Якщо пошкодження серйозне, без майстра, звичайно, не обійтись. Але 
хіба ж  не буває, що псуємо машину ми самі. Адже і найкраща машина 
шитиме погано, якщо її добре не доглядати. Ось кілька головних правил.

Намотуючи на шпульку нитки, подумайте, чи відповідають вони тка
нині. Д л я  цупких тканин й нитки потрібні грубі — номер тридцять-сорок, 
для ситцю, сатину — номер сорок-п’ятдесят; для тоненьких — маркизету, 
батисту, шифону — номер шістдесят-сімдесят, а то й вісімдесят.

Л апку опускайте на заздалегідь підкладену тканину, щоб рейки, які 
пересувають швейний виріб, не притупилися. П ісля шиття лапку трохи 
підведіть, пальцями потягніть нитку над лапкою, а потім обережно вий
міть тканину. Якщо робити це не дуже обережно, можна зламати або зіг
нути голку. Стежте й за  тим, щоб нитка, встромлена в голку, була до
статньої довжини, інакше вона заплутається у механізмі.

Машину, щоб не за ірж авіла ,  тримайте у сухому місці, частіше чистіть, 
змащуйте маслом. Якщо на машині не шиють, закрийте її, щоб не з а 
бруднювалася.

Змащують машину спеціальним маслом. Не слід чистити її з допо
могою ганчірки або вати. Найкраще — маленькою густою і жорсткою 
щіточкою.

Не дивлячись на правильний догляд, швейна машина інколи починає 
капризувати. Причин тут кілька. Насамперед, це може бути неправильно 
насаджена, зігнута або притуплена голка. Можливо, що нерівно або не в 
тому напрямку намотані нитки, не так  одягнена катушка.

Якщо під час шиття з верхнього боку тканини утворюються петельки, 
то, очевидно, надто натягнена нижня нитка; якщо петелька знизу йде 
вільніше, ніж потрібно, послаблена верхня нитка. У першому випадку слід 
послабити регулятор натягування верхньої нитки, у другому — дещо з а 
тиснути його.

Якщо машина важ ко йде, за їдає  й рве нитку, не виключено, що в ме
ханізм потрапила нитка. Машину слід відкрити і повільно рухати рукою 
махове колесо взад  і вперед. Таким чином можна перевірити, де знахо
диться нитка, і витягти її. Щоб запобігти надалі такому пошкодженню, 
кінчаючи роботу, не забудьте трохи витягнути нижню нитку.

Іноді машина важ ко шиє через надто натягнений ремінь. Його слід 
послабити, а якщо потрібно, пришити шматочок шкіри.



Трапляється, що машина пропускає стібки. Причина може полягати у 
застосуванні надто грубих і нерівних ниток, у забрудненні машини, у 
зігнутій або невірно встромленій голці (надто високо або надто низько) 
тощо. Отже, у кожному конкретному випадку причину слід виявити і по 
можливості усунути.

Складніший ремонт зробить майстер.

/ чоловікові 
є що 
зробити 
вдома

В нашій країні постійно зростає сітка підприємств побутового 
обслуговування, які в основному задовольняють потреби населення в ре
монті побутових приладів, посуду, іграшок тощо. Та життєвий досвід по
казує, що не завжди доцільно з кожного приводу звертатися до майстерні 
чи ательє. Багато простих, але необхідних робіт з великим задоволенням, 
безкоштовно і в найкоротший строк можуть виконати чоловік чи син, що 
досяг хоч би дванадцятирічного віку. Та, на жаль, частенько в бажаючих 
майструвати не вистачає досвіду, бракує відповідних інструментів, мате
ріалів та ін.

Цей розділ книги має на меті познайомити читачів з елементарними 
основами знань, необхідних для домашнього умільця.

РОБОЧЕ МІСЦЕ ДОМАШНЬОГО УМІЛЬЦЯ
Успіх в роботі в значній мірі залежить від організації робо

чого місця і від наявності необхідного інструменту.
В сільській місцевості робоче місце може бути розташоване в сараї, 

сінях чи на веранді, в передпокої чи кухні. В хорошу теплу погоду приємно 
працювати на подвір’ї.

В тіснуватій міській квартирі кращими місцями для майстрування є 
передпокій, балкон чи лодж ія. З  дозволу господині тимчасово в майстерню 
може бути перетворений також  куточок в кухні чи навіть в загальній 
жилій кімнаті.

Не бійтесь стружок і тирси. Віник, щітка, ганчірка і пилосос приберуть 
їх вмить.

Д ля роботи бажано мати окремий стіл довжиною до 2 м, шириною 
і висотою 80— 100 см. Якщо ж такий стіл встановити ніде, роблять так 
звану верстатну дошку, яку кладуть на стіл, лаву чи на два табурети.



Верстатна дошка.

Дошку закріплюють за допомогою струбцини. З  лівого боку на ній шу
рупами прикріплюють упор («ластівчин хвіст»), в який упирають дош
ку, брусок чи рейку при її струганні. З правого боку дошка має виріз для 
поздовжнього розпилювання дощок і упор — бар’єр, до якого можна при
тиснути дерев’яний елемент при відпилюванні. До дошки можна кріпитя 
лещата.

ІНСТРУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ
Домашній майстер-умілець повинен мати невеликий набір 

інструментів. Хороші інструменти не такі вже й дешеві, але не шкодуйте 
грошей на їх придбання. Витрати згодом окупляться як матеріально, так 
і великою насолодою від плодів своєї праці.

Щоб скоротити час обладнання домашньої мікромайстерні, радимо 
купити в господарських чи спеціалізованих магазинах одночасно два ком
плекти інструментів — слюсарний і столярний. Ці інструменти упаковайі 
в гарних на вигляд, міцних дерев’яних ящиках і не займатимуть багато 
місця в квартирі. Краще купувати комплекти з більшою кількістю інстру
ментів, які дозволяють виконувати більш різноманітні роботи. Простеж
те, щоб інструменти в комплектах не дублювались. Якщо ж дублювання 
уникнути неможливо — придбайте комплект, краще слюсарний, а ос
танні необхідні інструменти докупіть.

Незалежно від того, чи будете ви купувати інструменти комплектами 
чи поодинці, в домашній майстерні для дрібних робіт повинні бути: 

інструменти для обробки деревини: невеличка сокира, пилка-ножівка, 
рубанок, долото шириною 10— 12 мм, стамеска шириною 6—8 мм. Для 
свердління отворів в деревині радимо купити дрель з комплектом свер
дел різного діаметра. Щоб зекономити кошти, можна відмовитись від ку
пування спеціальних свердел для дерева. Купіть свердла для металу. 
Вони придатні також і для свердління дерева. При виконанні столярних 
робіт вам не обійтись без рашпіля.

Інструменти для обробки металу: лещ ата для затискування деталей 
при їх обробці, плоскогубці, кусачки, кліщі, розвідний гайковий ключ, 
3—4 викрутки різного розміру, слюсарна ножівка, паяльник. Д ля  проба-



рання отворів в листовому металі застосовують борідки різних діаметрів. 
Для намічення місця свердління отвору в металі застосовують кернер, 
який має робочий кінець, загострений під кутом 60 °С. Д ля  рубання 
металів потрібно мати зубило і так  званий крейцмейсель (зубило з вузь
кою різальною кромкою). Напилки застосовують для підгонки металевих, 
дерев’яних і пластмасових деталей, обробки виробів різної форми і з а 
точки інструментів. Напилків потрібно мати кілька: драчовий — з круп
ною насічкою, личкувальний — з дрібною насічкою і бархатний — з дуже 
дрібного насічкою — для самої тонкої обробки. В мікромайстерні обо
в'язково повинен бути один круглий личкувальний напилок. Д ля  особливо 
дрібних і точних робіт купіть набір маленьких напилків з дуже дрібною 
насічкою, так званих надфілів.

Вкрай необхідними вимірювальними інструментами є лінійка з по
ділками і складаний метр. З розмічувальних приладів досить мати коси
нець і циркуль. Згодяться вдома шило, наждачна шкурка, «нбга» для ре
монту взуття, склоріз алмазний або з металевим роликом, бруски для з а 
точки інструментів.

Перелічених інструментів і приладів цілком досить не тільки для 
обробки дерева та металу, але й пластмас, шкіри, скла тощо.

Інструменти найкраще зберігати в неглибокому дерев’яному ящику 
з кришкою, розміри якого приймають в залежності від кількості інстру
менту. Найзручніший ящик довжиною 60—70, шириною 40—45 і висотою 
20—25 см. В ящику для кожного інструмента відводиться певне місце 
з кріпленнями-у вигляді петельок, дерев’яних брусочків чи перегородок.

Якщо спеціальний ящик виготовити важко, для зберігання інструмен
ту можна використати старий чемодан, чи одну дві шухляди в письмо
вому столі.

У господаря-умільця повинні завжди бути під руками такі матеріали 
як обрізки дощок: дерев’яні бруски і рейки; дріт — стальний, залізний, 
мідний і алюмінієвий різних діаметрів; жерсть, обрізки листів алюмінію 
і лагуні; цвяхи, шурупи і болтики різних діаметрів і різної довжини; ш ай
би різних діаметрів; шматочки плексигласу і різнокольорових пластмас; 
шматочки дерматину; фарби — олійні і нітрофарби; клей столярний, гу
мовий, полівінілацетатний та ін.; електричні шнури і проводи.

Матеріали, так як і інструмент, слід зберігати в повному порядку, не 
допускаючи захаращеності у відведеному для  них ящику чи шафі. Всі м а
теріали повинні бути відсортовані і складені в порядку — кожен на сво
єму місці. Шурупи, болтики, гвіздки та інші дрібні предмети кладуть 
в окремі коробочки чи ящичок, поділений перегородками на кілька від
ділень. Д ріт повинен бути згорнутий в кільця.

Охайно розкладені матеріали займають менше місця, краще зберіга
ються, ними легше користуватися.

КЛЕЇ. ЇХ ПРИГОТУВАННЯ 
ТА ЗАСТОСУВАННЯ
Клеї знаходять найширше застосування в домашніх робо

тах. З а  допомогою клею з ’єднують деталі з дерева, пластмаси, паперу, 
картону, шкіри, гуми та ін. Без клею не обійтися, якщо потрібно склеїти



Клеянка.

розбитий посуд, полагодити деякі види взуття, портфель чи іграшку, ре
ставрувати книжку.

В останні роки наша промисловість стала виготовляти багато видів 
клеїв, які можна придбати в магазинах в готовому до вживання вигляді. 
Найбільш поширені з них є:

клей БФ-2 та БФ-4 для склеювання виробів з фарфору, фаянсу, скла, 
дерева, металу і деяких видів пластмас (для склеювання харчового по
суду не рекомендується);

клей БФ-6 для склеювання тканин при ремонті одягу, занавісок, кили
мів тощо;

клеї «Кіттіфікс» і «Мекол» для склеювання водостійкого паперу, к ар
тону, дерева, тканини, металу, кераміки;

клей «Геркулес» (стабілін) для ремонту шкіряних виробів, склеюван
ня тканин і паперу;

шпалерний клей для наклеювання шпалерів;
полівінілацетатний клей для склеювання дерева, фарфору, скла, 

пластмас, тканин, картону, паперу, а також  для  приготування міцної 
шпакльовки і наклеювання фотознімків.

Способи користування названими клеями та іншими, як правило, при
водяться на етикетках або в інструкціях, що додаються. Однак деякі види 
клеїв, наприклад столярний і казеїновий, продаються у вигляді напів
фабрикатів, які піддаються певній обробці незадовго до застосування.

Столярний клей варять. Д ля  цього з двох консервних банок, вставля
ючи їх одна в одну, роблять клеянку. Плитку столярного клею замоту
ють в шматок матерії і подрібнюють на шматочки.

Подрібнений клей кладуть у власне клеянку (меншу посудину) і з а 
ливають холодною водою так, щоб вона злегка покрила його. Клей по
винен розмокати в воді не менше 12 год, після чого його можна варити. 
Більшу посудину до половини наливають водою, вставляють в неї мен
шу, з клеєм, і ставлять на вогонь.

Клей варять доти, поки він весь не розчиниться у воді і не перетво
риться в однорідну рідку масу. Не можна допускати, щоб клей кипів, 
тому що після кипіння ним гірше клеїти. Готовий клей не повинен бути 
дуже густим. Якщо опустити в нього, а потім вийняти паличку, то клей



повинен помалу стікати з неї безперервною цівкою, а не спадати велики
ми краплями. В густий клей під час варки додають воду.

Столярним клеєм користуються, поки він гарячий. Кожен раз перед 
початком роботи його підігрівають. Але від частого розігрівання він втра
чає свої клеючі властивості. Тому не радимо розводити відразу багато 
клею. Залишаючи клей в клеянці, його заливають зверху тонким шаром 
холодної води. Перед розігріванням воду зливають.

Казеїновий клей використовують для склеювання дерева. Він прода
ється у вигляді сухого порошку світлого кольору.

Казеїн розводять в скляному посуді чи в консервній банці. В посуд на
ливають воду кімнатної температури в півтора рази більше ніж казеї
нового порошку. Потім у воду тонкою цівкою засипають казеїн, весь час 
розмішуючи його дерев'яною паличкою. Розмішувати слід доти, поки нз 
буде однорідна маса (як рідка сметана). Коли розведений клей відсто
їться, з його поверхні знімають піну. Після цього клеєм можна користу
ватися протягом 4 год. Згодом клей твердне і стає непридатним до вжи
вання.

Целулоїдний клей дуже добре зарекомендував себе. Ним можна скле
ювати папір, картон, тканини, дерево та ін. Цей клей швидко сохне і не 
боїться вологи.

Щоб приготувати целулоїдний клей, беруть стару фотоплівку. В гаря
чій воді з додачею невеликої кількості соди з плівки змивають емульсію. 
Чисту плівку розрізають на дрібні шматочки, кладуть в пляшечку і з а 
ливають в три рази більшою кількістю ацетону чи грушевої есенції. П ляш 
ку ретельно закривають. Через кілька днів плівка повністю розчиниться.

Обидві склеювані поверхні зачищають напилком, змащують клеєм, 
з’єднують і затискують струбциною чи тягарем.

Целулоїд і ацетон — легкозаймисті речовини. Тому зберігати клей і 
працювати з ним потрібно на значній відстані від вогню та нагрівальних 
приладів. Пари ацетону шкідливі для здоров’я, тому приміщення, де про
водиться робота з целулоїдним клеєм, потрібно старанно провітрювати.

ЯК ЗАТОЧИТИ ІНСТРУМЕНТИ

Ніж, залізко рубанка, стамеска, зубило та інші інструмен
ти повинні завжди бути нагострені. Це значно полегшує роботу. Легше 
заточити інструменти, що тільки починають тупитися, тому їх слід зато
чувати вчасно.

Д ля  заточки інструментів потрібно мати два точильні бруски — серед
ньої зернистості і дрібнозернистий.

Звичайно, іструменти заточують спочатку на бруску середньої зерни
стості, а потім правлять на дрібнозернистому.

Н іж  точать, повертаючи лезо то одним, то другим боком. Ніж пови
нен в одному і другому напрямі рухатися різальною кромкою вперед. 
Правильно заточене лезо в розрізі має вид клинка.

При заточці побутових ножиць одне лезо залишають вільно висіти, 
а різальну кромку другого переміщують по поверхні бруска з невеликим 
натиском. Стамеску, долото, лезо рубанка при заточці тримають двома



руками і водять по поверхні бруска взад і вперед. Натискують на інстру
мент тільки при русі вперед. Нахил інструмента повинен бути постійним, 
щоб фаска доторкалася до бруска всією площиною. Д уж е натискувати на 
заточений інструмент не слід. Брусок треба постійно змочувати водою. 
Після заточки інструмент правлять на дрібнозернистому бруску, змочую
чи його водою, гасом чи рідким мастилом. Щоб брусок зношувався рівно
мірно, лезо інструмента повинно описувати по його поверхні вісімку. 
П равку продовжуйте доти, поки інструмент не стане зовсім гострим.

СТОЛЯРНІ РОБОТИ

Ремонт меблів, дверей, вікон, підлоги, спортивного і кухонного 
інвентаря, виготовлення поличок, шаф, найпростіших меблів, іграшок 
тощо — все це справи, які потребують хоч би елементарних знань столяр
ної справи.

Обсяг нашої книги не дозволяє дати вичерпні рекомендації по вико
нанню столярних робіт. Наведемо тільки поради, найбільш необхідні по
чинаючому слюсареві-любителеві.

Дерев’яні матеріали. Д ля  виробів з дерева слід використовувати лише 
суху деревину, яка легко обробляється і не деформується при висиханні.

Д ерев’яні матеріали (дошки, наличники, фанеру та ін.) можна придба
ти на складах пиломатеріалів. Д ля  дрібних виробів з успіхом використо
вують непотрібну пакувальну тару, що за невелику ціну продається в 
меблевих магазинах. Згодяться також деталі старих викинутих дерев’я 
них меблів (ліжок, диванів, стільців, столів тощо), не радимо використо
вувати деталі від меблів, уражених жучками-точильниками, які можуть 
переселитися в непошкоджені меблі.

Виготовлення дерев’яиих деталей. Д ля  розпилювання дощок, фанери, 
відпилювання окремих частин дерев’яних виробів тощо столяр-любитель 
може користуватися пилкою-ножівкою. Д ля  випилювання криволінійних 
деталей застосовується так звана викружна ножівка.

Щоб надати дерев’яній деталі потрібної форми і зробити її поверхню 
гладенькою, столяр-любитель повинен мати шерхебель — для грубої об
робки і рубанок — для більш тонкої обробки.

Заготовку, з якої мають робити деталь, нерухомо закріплюють на вер
стаку чи верстатній дошці. Стругають вздовж волокон, інакше дерево з а 
колюватиметься і поверхня вийде нерівною.

Заглиблення і наскрізні отвори прямокутної форми роблять долотом 
чи стамескою. Круглі і криволінійні отвори видовбують стамесками з ле
зами напівкруглої форми різного радіуса. Д л я  зачищення видовбаних от
ворів користуються стамескою чи рашпілем відповідної форми.

Невеликі отвори роблять за допомогою свердел.
З’єднання дерев’яних деталей. Д ерев’яні частини виробів залежно від 

їх призначення 'з’єднують цвяхами, шурупами чи клеєм. Часто для біль
шої міцності використовують комбінований спосіб: склеєні частини з ’єд 
нують, крім того, цвяхами чи шурупами.

З ’єднання цвяхами найбільш просте, але недостатньо міцне. Збиті 
гвіздками частини, якщо вони не склеєні, легко розхитуються. Слід мати



на увазі, що цвяхи часто розколюють деревину, особливо з краю дошки 
чи бруска. Щоб запобігти цьому в дереві спершу роблять проколи шилом.

Шурупи скріплюють дерев’яні частини міцніше, ніж цвяхи. П ам’ятай
те, що шурупи ніколи не забивають молотком, їх вгвинчують в дерево за 
допомогою викрутки, попередньо проколовши шилом отвір у деревині.

Найкраще з ’єднувати дерев’яні частини за допомогою столярного чи 
казеїнового клею. З ’єднання на клею просте і не псує зовнішнього вигля
ду виробу. Склеювані поверхні ретельно підганяють і роблять шершави
м и — для цього по них проводять 2—3 раза рашпілем чи крупним напил
ком. Склеювані поверхні бажано спершу нагріти над плитою, потім щіт
кою нанести тонкий рівний шар клею і з 'єднати деталі. Столярний клей 
повинен бути гарячим.

При склеюванні твердих порід деревини, таких як дуб і береза, клей 
готують рідкий, а для м'яких порід, таких як сосна, липа — більш густий.

Склеєні деталі зразу ж стягують струбциною, притискують тягарем, 
чи міцно зв’язують шпагатом. В стиснутому вигляді склеєні частини з а 
лишають для просушування в теплому приміщенні не менше як на добу.

Якщо склеєні деталі скріплюють ще цвяхами чи шурупами, то це роб
лять до просушування, зразу ж після склеювання.

Обробка деревини. Щоб виготовлені з дерева вироби мали красивий 
зовнішній вигляд і краще зберігалися, їх фарбують, лакують чи полі
рують. Тому радимо придбати для цього деякі фарби, матеріали й інст
рументи.

П р о т р а в и  (морилки) призначені для фарбування деревини, при 
якому волокна і сучки залишаються видимими. Протрави продаються в 
готовому вигляді чи готують самостійно. Наприклад, протраву коричне
вого кольору можна одержати з розчину марганцевокислого калію 
(20—40 г на літр води)„ 3 відвару коренів барбарису готують жовту про

траву.
О л і й н і  ф а р б и  різних кольорів, звичайно, купують у готовому 

до вживання вигляді. Олійні фарби міцно тримаються по поверхні виро
бу. Загуслу фарбу розводять оліфою. Зберігають олійну фарбу в ретель
но закритих банках, поверхню фарби заливають оліфою чи водою, щоб 
уберегти фарбу від висихання.



Заточка
інструментів.

Е м а л е в і  ф а р б и  не так міцно тримаються на поверхні виробів, 
як олійні. Зате  вони дають блискучу красиву поверхню і швидко сохнуть. 
Густу емалеву фарбу розбавляють скипидаром.

Н і т р о ф а р б и  сохнуть ще швидше (приблизно годину). Вони дають 
блискучу водонепроникну поверхню. Оскільки нітрофарби виділяють їдкі 
речовини, фарбувати ними потрібно в добре вентильованому приміщенні. 
Вони легкозаймисті — при користуванні ними дотримуйтесь правил по
жежної безпеки.

С п и р т о в и й  л а к  надає поверхні дуже красивого вигляду, сохне 
за півтори-дві години, однак боїться вологи. Вода залиш ає на лакованій 
поверхні сліди.

О л і й н и й  л а к  сохне помалу — від одного до кількох днів. Волога 
йому не вадить.

Н і т р о л а к  — вологостійкий, сохне 10—40 хв. Обережно! Він легко
займистий.

Н а т у р а л ь н а  о л і ф а  використовується для розведення олійних 
фарб і покриття деяких виробів.

П е м з а  потрібна для підготовки деревини для фарбування.
Ц и к л я  — інструмент для знімання найтоншої стружки з поверхні 

виробу.
Щ і т к и  щетинні потрібні для фарбування виробів. Б аж ан о  мати дві 

щітки — круглу і плоску. Щітки служитимуть довго і добре, якщо ними 
правильно користуватися. Щ ітками ніколи не розмішують фарбу — це 
зручніше зробити звичайною паличкою. Фарбу набирають кінчиком щіт
ки, не занурюючи її  глибоко. П ісля олійної фарби щітку обов’язково 
промивають в гасі, після емалевої — в скипидарі, після нітрофарби — в 
ацетоні.

С а м о р о б н і  т а м п о н и  — пучок вати, зав ’язаний в чисту полот
нинку, дуже зручні для покриття виробів протравами і різними лаками.

Ш п а т е л ь  — інструмент, потрібний для  нанесення на виріб ш пак
лівки.

Лакування. Перед лакуванням виріб, за  бажанням, фарбують про
травами або аніліновими фарбами.



Прийоми роботи столярними 
інструментами:

1 — 3 —  розпилювання дощок ножів
кою; 4 — стругання рубанком; 5  —  
підготовка деталей рашпілем; б  — 
довбання отвору долотом; 7 — ви
ймання цвяхів обценьками.



Прийоми з'єднання дерев'яних деталей:

1 — 3  — з ’єднання кінців брусків внакладку; 2 — я різка бруска в кром
ку дошки; .3 — з'єднання фанерними Лакладками; 4 — тик можна за
безпечити вертикальне положення рейки; 5 — з'єднання двох листів фа
нери під прямим кутом; 6  —  д в а  способи з ’єднання дошки і бруска ; 
7 — з ’єднання елементів за допомогою жерстяних накладок; 8 — підго
товка гнізда під головну гвинта; 9 — 12 — способи з'єднання ни клею.



П ротравлена чи фарбована поверхня повинна сохнути не менше 4 го
дин, після чого її обов’язково ш ліфують найдрібнішою шкуркою чи пем- 
3(40 .

Перш ніж лакувати  чи полірувати протравлену деревину, на неї на- 
Н'..сять шар грунтовки, яка закриває невеликі нерівності і пори деревини 
і перешкоджає вбиранню лаку або палітури.

Рекомендуємо такий рецепт грунтовки: одну- частину олійного лаку 
змішують з двома частинами скипидару і до цієї суміші додають ще і су
міш зубного порошку з тальком до одерж ання робочої в’язкості.

М ожна також  приготувати грунтовку на оліфі: змішують одну частину 
оліфи (натуральної або оксоль), 2 частини скипидару, додаю ть трохи си
кативу (2 чайні лож ки на 1 л ) , крохмалю до одерж ання рідкої пасти. Д ля 
підфарбування в грунтовку додаю ть невелику кількість тертої вохри або 
уыбри.

Грунтовку наносять на поверхню щіткою вздовж волокон і -через 20 — 
ЗЭ хв зайву масу усуваю ть за допомогою ш пателя або ганчірки з грубої 
тканини рухами поперек волокон. Грунтовку, що залиш илась, втирають 
поперек волокон пробкою.

П ісля висихання грунтовки поверхню шліфують дрібнозернистою 
шкуркою і ретельно очищають від пилу.

Поверхні, які мають лакувати нітролаками, грунтують спеціальними 
нітрогрунтовками, які можна придбати в магазині. Л ак  спиртовий нано
сять ватним тампоном в напрямку волокон кількома тонкими шарами. 
Олійний лак  і нітролаки зручніш е наносити м’якою щіткою. П ісля виси
хання кожного шару, крім останнього, поверхню шліфують дрібною ш кур
кою.

Полірування найбільш  високоякісна обробка деревини. В зв ’язку з тим, 
шо полірування трудомісткий процес і потребує досить високої кваліф і
кації майстра, в домашніх умовах для обробки простих виробів воно за 
стосовується рідко. Баж аю чим вивчити техніку полірування радимо зверну
тися до спеціальної літератури.

Фарбування дерева. Перед фарбуванням  виріб баж ано пош ліфувати, а 
потім загрунтувати оліфою. Щ ербини, щілини, заглиблення від голівок 
цвяхів і шурупів після грунтовки обов’язково замазую ть і заш пакльо
вують. Ш паклівку готують так: на 1 кг оліфи беруть 10 г рідкого сто
лярного клею і в суміш додаю ть 2—3 кг меленої крейди.

Ш паклівку наносять шпателем. П ісля висихання шліфують шматочком 
пемзи або шкуркою і видаляю ть пил ганчіркою або щіткою. П ісля ш лі
фування поверхню баж ано ще раз загрунтувати оліфою і тільки після 
цього вже фарбувати.

П еред вж иванням фарбу старанно розмішують паличкою і наносять 
тонким ш аром за допомогою щітки спочатку вздовж оброблюваної по
верхні, потім розтушовують її поперек м азка і остаточно фарбую ть знову 
вздовж . Чим кращ е розтуш ована ф арба, тим міцніший її зв ’язок з по
верхнею.

Олійна ф арба сохне не менше доби. П ісля цього поверхню зачищ аю ть 
пемзою або шкуркою і знову фарбують. Якщо і після цього ф арба недо
статньо добре вкрила предмет, фарбую ть втретє.



Покриття емалевими фарбами роблять в два шари. Перший, грунту
вальний шар потрібно нанести розрідженою  скипидаром емалевою фар
бою (скипидару додають ЗО—40 % по вазі). Висохлу поверхню шліфують 
пемзою і покривають другим шаром з фарби нормальної густоти.

Під нітрофарби грунтування і ш паклю вання роблять спеціальними 
нітрош паклівками, які продаються в магазинах.

РОБОТИ ПО МЕТАЛУ
Загальн і поради. Нижче ми наводимо поради по обробці ме

талів, які не варто забувати майстру-умільцю.
Молоток — один з найбільш  часто вживаних інструментів — мусить 

бути добре насаджений на ручку. Розхитаний молоток не тільки псує ро
боту — він небезпечний для працюючого, а також  і для оточуючих.

Строк служби кожного інструмента значно скорочується, якщо його 
використовують не за призначенням. Н априклад, не можна бити молот
ком по кусачках, намагаючись швидше перекусити товстий дріт. Це може 
призвести до викришення робочої кромки кусачок або поламки губ.

Якщо гайка не відгвинчується, не бийте по ключу молотком і не подов
жуйте рукоятку ключа за допомогою труби, щоб не пошкодити ключа.

Якщо гайка за ірж ав іла  — змочіть гасом виступаючу поверхню 
болта і гайку, і залиш те так  на деякий час. Якщо і після цього гайка ае 
відгвинчується, постукайте по її  гранях молотком. Коли і після ударів 
гайка не відгвинчується, то сильно нагрійте шматок зал іза  або паяльник 
і прикладіть до гайки. Від нагрівання наш арування ірж і порушиться. 
П ісля змащ ування гасом гайка, як правило, відгвинчується.

М етал рубають зубилом на ковадлі, масивній плиті або рейці.
При рубанні металу слід пам’ятати, що к ілька ударів середньої сили 

по зубилу більш ефективні, ніж один дуж е сильний.
Вирубуючи заготовку деталі з листа, спочатку легкими ударам и роб

лять надруби по лініях розмітки, а потім більш  сильними ударам и про
рубують матеріал наскрізь.

Працюючи напилком, міцно закріп іть предмет, який обпилюється. Д ля 
цього користуйтесь лещ атами. Обпилю вана поверхня не повинна надто 
виступати над поверхнею губок. П ід час роботи напилок треба періодич
но очищати від ошурок стальною щіткою.

Ножівкове полотно в станку слю сарної ножівки повинне мати достат
ній натяг. При слабкому натягові воно може злам атися, при надмірно
му — розірватись. Розпилю вана деталь або заготовка повинна бути міц
но закріплена.

З ’єднання металевих частин. М еталеві частини з ’єднують гвинтами, 
болтами, заклепками, паянням або зварю ванням. Спосіб з ’єднання визна
чається характером виробу, його призначенням і обробкою. Принципи 
з ’єднання деталей за допомогою гвинтів, болтів і заклепок відомі всім. 
О скільки зварю вання металів в домаш ніх умовах не виконується, тому 
нижче ми зупинимося тільки на паянні.

Д ля паяння потрібні паяльник, дж ерело тепла для його нагрівання, 
інструмент і м атеріал для зачищ ання поверхні (напилок, м еталева щіт
ка, наждачний папір, н іж ), припій і флюси.



Прийоми роботи слюсарними інструментами:

1 —  розпилювання металу слюсарною ножівкою; 2 — рубання металу зу
билом; З — гнуття кільця з  товстого дроту; 4  — загинання жерсті під 
прямим кутом.



Паяння жерсті:

4 - Т « гп - ! ^ п Т ЯЛЬНиКа: 2 ~ л Уд ін н я  п а я л ь н и к а ;  3  -  « о б и р а н н я  п р и п о ю ;  4 — змазування спаюваних поверхонь паяльною кислопщ . 5 — паЯння- 6 — 
Промивання місця пайки; 7 — напаювання латки на отвір *



П аяльники буваю ть звичайні і електричні. Лю бителеві кращ е всього 
працювати електричним паяльником.

Н айбільш  поширений п р и п ій — третник, що являє собою сплав оло
ва з свинцем. Припій, потрібний лю бителеві, є в продажу під маркою 
ПОС. Д о речі, посуд паяю ть чистим оловом.

Флюси запобігаю ть окисленню спаюваних поверхонь і паяльника 
й сприяють кращ ому спаюванню. Як флюс найчастіш е використовують 
хлористий цинк, який іноді називаю ть травленою  або паяльною кислотою. 
З  цим флюсом можна паяти майж е всі метали. Не менш поширеним флю 
сом є наш атир у вигляді порошку або окремих шматочків. При паянні 
деталей і проводів радіо- і електроапаратури як флюс застосовують ка
ніфоль.

Перед початком роботи всі м атеріали (наш атир, паяльну кислоту, 
припій) розкладаю ть на робочому столі так, щоб до них можна було д і
стати паяльником. ‘ • .

Спаювані поверхні повинні бути добре підігнані і старанно зачищ ені 
за допомогою напилка чи наж дачного паперу. Н а спаюваних поверхнях 
не повинно бути слідів жиру, фарби, іржі, тому що припій в брудному 
місці не пристане до металу.

Приступаючи до паяння, спочатку треба полудити паяльник. Д л я  цього 
напилком, наж дачним папером чи ножем очищають робочий кінець п а
яльника. П ісля чого його нагрівають. Ч ас від часу гарячий паяльник при
кладаю ть ж алом  до нашатирю. Коли нашатир починає з легким ши
пінням диміти — значить паяльник нагрівся. Загостреним кінцем нагрі
того паяльника швидко труть по шматку чи порошку нашатирю. Після 
цього цим же кінцем паяльника відділяю ть маленьку частину припою, 
яка перетворюється в краплину. П аяльник повертають в різні боки, щоб 
крапля припою розтеклася на загостреному кінці і покрила його з обох 
боків рівним тонким шаром. Якщо припій не повністю покрив кінець 
паяльника, значить, останній був погано зачищений. Його потрібно ще 
раз зачистити в місцях, де нема припою, і продовжити лудіння.

Найпростіш е паяти деталі, виготовлені з жерсті від консервних банок. 
Старанно зачищ ені деталі прикладаю ть одну до одної. М ісце майбутнього 
шва змочують паяльною  кислотою за допомогою щіточки чи дерев’яної 
палички. Кінцем залудж еного нагрітого паяльника відділяю ть шматочок 
припою, який зразу  ж  розплавляється. Крапельку припою переносять 
паяльником на метал і помалу ведуть кінцем паяльника по змоченій кис
лотою поверхні взад  і вперед. Припій розтікається по поверхні. Спаювані 
деталі потрібно добре притримувати, щоб вони не зруш илися з визначеного 
місця. П ісля того, як крапелька припою розтеклася по поверхні, паяль
ником сюди ж  переносять іншу крапельку. П аяльник постійно повинен 
бути гарячим, для цього його потрібно час від часу підігрівати.

П оява на лудж еній частині паяльника синьої окисної плівки — ознака 
того, що паяльник перегрівся. Перегрітий паяльник треба трохи охолоди
ти і знову полудити.

Не слід набирати на паяльник багато припою. Ш ов паяння повинен 
бути тонким і рівним. З  гарячої поверхні надлиш ок припою усувають 
шматочком тканини, згорнутої в кілька разів.



П ісля охолодження спаюваного виробу місце паяння промивають 
водою і протирають ганчіркою.

Часом буває потреба накласти на великий отвір латку з листової ж ер
сті. Д ля  цього спочатку вирізаю ть латку відповідного розміру. К раї отво
ру змазую ть паяльною кислотою, покривають шаром припою і прикла
даю ть латку, також  зм азавш и її краї кислотою. Зверху по краях латки 
помалу проводять гарячим паяльником.

Так само паяють зал ізо  і латунь, однак в цьому випадку старанно за 
чищені місця паяння потрібно попередньо залудити (покрити за  допо
могою паяльника тонким шаром припою).

Алюміній в домашніх умовах паяти практично неможливо.

Л А ГО ДЖ Е Н Н Я  П ЛАСТМ АСОВИХ  
І ГУМ ОВИХ ВИРОБІВ

Щ об відремонтувати пластмасову річ, потрібно знати, з якої 
пластмаси вона виготовлена. Всі пластмаси можна поділити на дві основ
ні групи: термореактивні і термопластичні. Перші, до яких н алеж ать  кар 
боліт і амінопласти, не розм ’якшуються і не розплавляю ться.

Термопластичні пластики (целулоїд, полістирол, поліетилен та ін). 
розм ’якшуються під дією  тепла і розчиняються деякими розчинниками.

П ош коджені вироби з термореактивних пластм ас м ож на полагодити 
клеєм БФ-2 або БФ-4.

Вироби з термопластичних мас з ’єднують нагріванням або дією роз
чинників. Тріщину на виробі з полістиролу можна ліквідувати  за допо
могою паяльника, яким проводять по л ін ії злам у, немов би «зварюючи» 
пластмасу. П ісля зварю вання шов зачищ аю ть шкуркою і полірують.

Поламану целулоїдну річ склеюють ацетоном. Д ля  цього потрібно 
змочити ним злами до розм ’якшення пластмаси. Потім частини стискують 
і тримають в такому стані до повного випаровування розчинника.

Гумові вироби можна склеїти або залатати  тільки за допомогою гу
мового клею, який продається в магазинах. Спосіб вж ивання гумового 
клею є, звичайно, на етикетці.

Тканини склеюють за допомогою клею БФ-6. Клей дає  непомітне 
з’єднання не гірш е шва з ниток.

Р ІЗН І РОБОТИ

Ремонт дверей. Невелике за їдання дверей в одвірку можна 
усунути, якщо натерти поверхні, що труться, господарським милом. Коли 
це не допоможе, кромку дверей вирівнюють рубанком.

Якщо петлі слабо пригвинчені, то двері можуть опуститися. Щ об усу
нути цю ваду, треба підкрутити шурупи. Коли шурупи провертаю ться, їх 
замінюють новими, довшими, а якщо таких немає, отвори забиваю ть д е
рев’яними пробками (попередньо вмочивши в клей) або дрібними м етале
вими струж ками і вгвинчують старі шурупи.

Опущені двері можна трохи підняти, якщо м іж  картам и петель поста
вити дротяні шайби відповідної товщини.



Часто під впливом вологи двері перекошуються, внаслідок чого погано 
зачиняються і в деяких місцях відстають. Цю ваду можна виправити, 
зрізаючи ш ар дерева там, де є виступи. Часом в місце, де двері відстають, 
доцільніше прибити см уж ку войлоку чи поролону.

Ремонт вікон. Часто причиною того, що вікна погано відчиняються 
і зачиняються, є ослаблення шурупів, які тримаю ть петлі. їх  потрібно 
підгвинтити.

Якщо стулка перекосилася, ї ї  знімаю ть з петель і обережно пристру
гують. Щ об запобігти дальш ому перекосу, треба укріпити стулку м ета
левими ріж ками.

Вставляння ш и б о к — найчастіший вид ремонту вікон. Д л я  різання 
скла застосовують склорізи, в яких різальним  елементом є алм аз або ро
лик з твердого сплаву. Якщо на склі залиш ається тонка безбарвна рис
ка, значить склоріз р іж е добре. Коли ж риска має вигляд грубої подря
пини білого кольору, це значить, що склоріз тупий або ним неправильно 
користуються. При правильному різанні склорізом скло дає слабкий по
тріскуючий звук. Якщо склоріз гострий, але все ж не дає надрізу при нор
мальному натискуванні, його треба вмочити в гас. Починаючи працювати 
склорізом, спробуйте його на невеликих ш маточках скла.

Ріжучи скло, треба насамперед правильно тримати склоріз — вказів
ний палець повинен знаходитися зверху, а інструм ент— займати майже 
вертикальне положення. Спрямовують склоріз обов’язково по лінійці.

Р ізати починають з дальнього кінця полотна, проводячи роликом по 
поверхні (на себе) тільки один раз, рівномірно натискуючи ним на скло. 
Якщо надріз не вийшов, переверніть скло і зробіть надріз з іншого боку.

Перш ніж вставляти шибку, необхідно з рами видалити всі уламки, 
цвяхи і зам азку . Всі нерівні місця треба зам азати  замазкою , а потім від- 
грунтувати ф альц  свинцевими білилами з оліфою. М іж  шибкою і поверх
нями ф альца нанести тонкий шар зам азки. Ш ибки укріплюють в рам ах 
дротяними шпильками чи маленькими цвяшками.

Ремонт ш палерів. Щ об заклеїти  дірку або обірване місце в ш палерах, 
беруть шматок ш палерів і ретельно підганяю ть малюнок. Л атку  ви
різаю ть по хвилястій або зубчастій лінії. Так латка кращ е зливається з 
загальним фоном шпалерів.

Стіна, обклеєна ш палерами, за часом забрудню ється. Д л я  виведення 
плям рекомендується розміш ати білу глину з водою до густоти сметани 
і цим розчином зм азати  брудне місце. Розчин залиш аю ть на ш палерах 
на добу, а потім зіскоблю ю ть ножем або щіткою, але так, щоб не пошко
дити поверхню.

Не дуж е забруднені ш палери корисно періодично протирати (рухами 
зверху вниз) м’яким віником а'бо шваброю, вкритими чистою м’якою тк а
ниною.

Брудні, заялож ені ш палери протирають шматком черствого, але не 
надто твердого хліба. Хліб можна просочити нашатирним спиртом настіль
ки, щоб його можна було скачати в грудку.

Ремонт домашньої електромережі. Ремонт електромереж і без відповід
них знань в галузі Електротехніки мож е призвести до серйозної аварії, по
ж еж і, ураж ення електричним струмом. Тому перед виконанням навіть 
найпростіших електричних робіт, таких, наприклад, як зам іна патрона



Ремонт дверей:
І  —  підн ім ання двер ей  за  допом огою  к ли н а : 3 —  зм ахування петель масти- 
ло м ;  З  —  вст авляння дротяного к іл ь ц я  ш айби.

Ремонт вікон:

І  —  скр іп лю ва н ня  стулки з р  допом огою  кутика; 2  —  р іза н н я  с кл а ; З  —  
вст авляння ш ибки. 4  —  О бмазування ш ибки.



З ’єднання проводів.

або вимикача, треба суворо дотримуватись правил безпеки і обов’язкових 
технічних вимог. А саме:

не торкайтеся оголених проводів (навіть одного);
пам’ятайте, що кожна деталь електромереж і або електроприладу, 

приєднана навіть до одного провода, може бути під струмом, який ста
новить небезпеку для життя;

сирість — сира підлога, вологе взуття, мокрі руки — сильно підвищує 
електропровідність струму, що загрож ує життю;

з метою безпеки треба обов’язково відключати обидва полюси тієї д ілян 
ки електромереж і, де проводиться робота. Стояти треба на сухій дерев 'я
ній підставці (щит, дош ка, табуретка, драби н а), не доторкаючись до ме
талевих предметів, особливо до труб і елементів водопроводу, централь
ного опалення і кан ал ізац ії; користуйтесь інструментами з ізольованими 
ручками.

Однією з поширених причин пошкодження електричної мережі є пога
ний контакт проводів. Він може бути викликаний як розривом про
водів, так  і брудом, окисами, які з ’явилися м іж  з ’єднаними кінцями про
водів і в місцях їх підключення до електроприладів. Через поганий кон
такт проводи можуть нагріватись і навіть загорітись.

Часто місцем поганого контакту є штепсельна вилка, в якої штирі не 
досить щільно входять в гнізда штепсельної розетки. Щ об позбутися цього 
дефекту, штирі потрібно трохи розігнути і очистити від бруду та окисів.

Якщо у вас погасло світло в момент вмикання електроприладу (на
стільної лампи, електробритви, чайника тощ о), причину треба шукати 
насамперед в ньому. Цей прилад потрібно зразу  ж  вимкнути і не вмика
ти до перевірки і ремонту.



Причинами перегоряння запобіж ників («пробок») може бути як з і
псований електроприлад, так  і перевантаж ення електромереж і при одно
часному включенні декількох електроприладів.

Ніколи не замінюйте перегорілий запобіж ник «жучком» у вигляді пуч
ка дроту, цвяш ка або іншого металевого предмета, тому що подібна з а 
міна може призвести до авар ії чи пожежі. Кращ е всього замінити запо
біжник новим. Ремонтують запобіж ник у виключних випадках.

При ремонті запобіж ника як плавку вставку можна використати 
тільки один мідний дротик — ж илку від звичайного електричного шну
ра Ш Р.

Щ об не мати справи з докучливою заміною або ремонтом запобіж и» 
ків, рекомендується встановлю вати автоматичні запобіж ники, які вими
кають несправну мережу за допомогою спеціального пристрою.

Після ремонту електроприладу на запобіж нику натискують відповід
ну кнопку і він знову вводиться в дію.

Переконавшись, що струм в мереж і є і запобіж ники працюють, місце 
обриву треба шукати у вимикачі, штепсельній розетці, з ’єднувальному 
шнурі або штепсельній вилці. Н айчастіш е обрив буває у з ’єднувальному 
шнурі біля вводу в прилад чи в штепсельну вилку.

Іншою досить поширеною причиною перегоряння запобіж ників є ко
ротке замикання в електронагрівальних приладах, штепсельних розетках, 
вилках, лампових патронах і т. ін.

Коротке замикання відбувається, звичайно, в момент вмикання електро
приладу в мережу і часто супроводж ується іскрінням в місці замикання.

П рилад необхідно зразу  ж  вимкнути з мереж і і знайти місце зам и 
кання.

Поки не встановлена причина замикання, заміню вати перегорілі запо
біжники не слід.

Зам икання в проводці повинен ремонтувати монтер.
Ремонт побутових електроприладів. Любителю, у якого немає спеці

альної підготовки з електротехніки, радимо виконувати тільки найпрості
ші роботи по ремонту електроприладів. С кладні роботи, такі як  ремонт

Ремонт електроплитки:
/  — з ’єднання спіралі; 2 — скріплення керамічної основи.



електродвигунів, трансформаторів, стабілізаторів напруги тощо, вико
нують майстерні побутового обслуговування населення.

Якщо електроприлад не працює, перш за все слід перевірити, чи є 
струм в домашній мережі. Потім треба оглянути штепсельну вилку, з’єд
нувальний шнур, вимикач. Щоб перевірити з'єднувальний шнур, а разом 
і штепсельну вилку, достатньо з його допомогою включити справний при
лад. Переконавшись, що струм до електроприладу проходить, причину 
несправності шукають в самому приладі.

Е л е к т р о п л и т к а .  Н айчастіш е електроплитка виходить з ладу 
внаслідок обриву спіралі. З ’єднати спіраль можна намотавши її перего
рілі кінці на шматочок мідного дроту і загнути обидва кінці цього дроту 
плоскогубцями.

Другою поширеною причиною несправності плитки може бути поганий 
контакт спіралі з контактними штифтами. Д ля усунення несправності 
треба розібрати плитку і ущільнити кріплення спіралі до штифта. Щоб 
виправити перегорілий контакт, кінець спіралі зачищ аю ть до блиску, за 
кручують в кільце одннм-двома витками, надягаю ть на контактний штифт 
і міцно затискують гайками між двома шайбами.

При розтріскуванні керамічної основи плитки, її можна стягнути об
ручем із жерсті.

П р а с к а  може мати спіральний чи плоский стрічковий нагрівальний 
елемент. Ремонт перегорілої спіралі досягається зачищ анням кінців об
риву і їх з ’єднанням.

В плоских нагрівальних елементах часто обгоряють тільки латунні 
пластинки, за допомогою яких вони з ’єднуються з контактними штифтами. 
П ластинки легко замінити новими. Якщо перегоріла ніхромова стрічка в 
місці приєднання її до латунних пластинок, треба зачистити кінець стріч
ки, що обгорів, і міцно затиснути його за допомогою плоскогубців загну
тим на 180° кінцем пластинки.

Ремонт деяких елементів санітарно-водопровідної мережі можна зро
бити самому.

Р е м о н т  к р а н і в .  Н айбільш  поширена несправність кранів — про
пускання води. Причиною цього часто є стирання чи розрив прокладки 
золотника.

Ремонт водопрові
дного крана  —  за
міна прокладки зо
лотника.



Приступаючи до ремонту крана насамперед необхідно припинити по
дачу води, перекривши вентилі магістралі перед ділянкою, що ремонтує
ться. Потім вигвинчують рукоятку з шпинделем.

Прокладка золотника іноді утримується гвинтом, який часом не так 
легко викрутити навіть після змочування гасом і рідким машинним мас
лом. Справу можна полегшити, якщо поглибити шліц гвинта, прорізавши 
його слюсарною ножівкою. При цьому будуть дещо пошкоджені краї ча 
шечки золотника, але це ие завдасть шкоди кранові.

Якщо вода проходить між шпинделем і гайкою сальника, треба зро
бити нову набивку, обгорнувши навколо шпинделя бавовняний мотузок 
або тонкий шпагат, після чого треба туго загвинтити гайку.

Т р і щ и н и  т а  і н ш і  н е щ і л ь н о с т і  в трубах, котлах, змивних 
бачках та іншій санітарній техніці можна замазати  спеціальною за м а з 
кою, яку легко приготувати самому. На 250 г дрібних металевих ошурок 
треба взяти 6 г порошкоподібного нашатирю, 3 г сірки і старанно перемі
шати. Безпосередньо перед застосуванням додати води до густоти звичай
ної замазки. Суху суміш краще готувати незадовго до початку роботи.

П р о ч и щ е н н я  с и ф о н а .  Сифон — це пристрій, який за допомо
гою водяного затвора не пропускає гази з каналізаційної мережі в при
міщення. Коли сифон забивається жирами та іншими речовинами, вода 
погано, а то й зовсім не витікає з раковини, умивальника, ванни чи уні
таза.

Промивають сифон гарячою водою, ще краще налити в сифон одну 
столову ложку розчину каустичної соди, після чого влити приблизно один 
літр гарячої води. З каустичною содою поводьтесь обережно, тому що 
суміш її з гарячою водою бурхливо кипить і може ошпарити.

Для прочищення сифонів ще користуються так званим вантузом. Р а 
ковину або ванну наповнюють водою настільки, щоб гумова частина ван
туза була закрита, потім сильними поштовхами натискують на ручку 
зверху вниз. Замість вантуза можна скористатися половинкою від гумо
вого м’яча.

Якщо застосування вантуза та хімічних засобів не допомагає, треба 
поставити під сифон відро або таз  і відгвинтити ключем пробку в нижній 
його частині. Коли вода витече, в отвір вставляють зігнутий дріт з не-



Прочищення сифонів:

/  —  раковини чи умивальника; 2  —  вантуз; 3 — унітаза.



великим гачком на кінці і очищають коліно сифона від бруду, піску тощо. 
Після цього сифон промивають гарячою водою.

Д ля прочищення сифона унітаза також  користуються вантузом або 
дротом.

* Не поспішайте викидати «осілі» електричні батарейки. їх можна примусити 
відслужити ще однн строк. Складаним ножем обережно розкрийте кришку бата
рейки, залиту гудроном або воском, і, переконавшись в тім, що цинковий цилін
дрик, вугільний порошок і стержень батарейки цілі, опустіть батарейку в насиче
ний розчин кухонної солі (дві столові ложки на 2—3 склянки води), прокип’ятіть 
її в цьому розчині протягом 10—15 хв. Потім знову установіть на місце герметичні 
прокладки і зверху змажте пластиліном, віконною замазкою або воском. Вставте 
таку батарейку в електричний фонарик або транзисторний приймач, вона працю
ватиме знову.

* Щоб визначити глибину водоймища, досить виготовити такий нескладний 
пристрій (див. рисунок). Як тільки тягар ляже на дно, а пробка випливе на по
верхню, витягайте його. Волосінь, протягнута в металеві кільця, під вагою тягаря 
надійно затисне пробку і не дасть їй можливості зсунутися. Відстань від тягаря 
до пробки дорівнює глибині водоймища в тому місці, куди був закинутий глиби
номір. При виготовленні глибиноміра врахуйте: чим більша пробка, тим краще 
він працюватиме.

* Тканина устілки іноді відклеюється. Перетворіть варену картоплину в драг
листу речовину (легким постукуванням молотка). Ця речовина міцно клеїть по
лотно з картоном.

Гачок-підвіска для 
кастру і.

Пристрій для вимірювання глибини.



Зат очування н а 
пилка для свердлін
ня створу в склі.

* Підвісьте на водопровідний кран дротяний гачок-підвіску. Користь від цієї 
маленької хитрості особливо відчутна, коли вам необхідно буде налити воду у ве
лику каструлю.

* Щоб забілити відмоклі місця на стелі, потрібно спочатку зафарбувати їх 
олійною фарбою або нітрофарбою.

* Спроба одержати отвір у склі за допомогою звичайного свердла і дрелі до 
добра не приведе: скло трісне. Для цього вставте в ручну дрель вже малопридат
ний до вжитку маленький тригранний напилок, попередньо заточивши його, на
несіть на скло під лезо напилка одну краплю скипидару і спокійно приступайте 
до роботи. В результаті одержите в склі ідеально круглий, з рівними краями, отвір.

* Свердлити бетонну стіну заради того, шоб помістити гравюру, календар чи
яку-небудь іншу легку (до кілограма) річ, не варто. Набагато простіше, вирізавши 
із консервної банки диск з гачком і старанно очистивши шкуркою одну із його 
площин, густо змазати її і частину стіни клеєм 88. Коли клей підсохне, прикладіть 
диск до стіни і гарячою праскою щільно притискуйте його протягом 2—3 хв. Клей 
швидко полімеризується і після охолодження диска на його гачок можна вішати 
гравюру тощо. Аналогічним способом можна прикріпити на стіні прямокутні ла
тунні пластини і на них вішати більш важкі речі. Гачок (цвях чи стальний дріт
перерізом 2—2,5 мм) до пластини доведеться припаяти.

* Малюку, який робить перші кроки, важко втриматися на слизькій паркетній
підлозі. Приклеївши до підошовок його черевиків по дві вузькі (І см) гумові
смужки, ви застрахуєте дитину від падіння і поєднаного з цим переляку, який
надовго відіб’є у малюка бажання самостійно ходити.

* Виявивши, що ножі вашої м’ясорубки (рухомий і нерухомий) затупились, 
не слід вдаватися у відчай. їх зручно заточити самому на шматку дрібної корун-

Пласт инки я гачка
м и, призначені для 
наклеювання на сті
нах.



Наклейка гумових сму
жок на підошви.

Заточка ножів м’я
сорубки.

Ремоуг щетин
ної щітки.

Підвіска гіло
чок наклейка
ми з  липке,і 
стрічки.



дової шкурки, закріпленому на гладенькій дошці або на будь-якій іншій ріпній 
поверхні.

* Занавіска, підвішена до карниза за допомогою металевих затискачів, не 
завжди міцно втримується ними. Щоб цього уникнути, підігніть верхній край за
навіски, протягнувши шпагат. Тепер затискач надійно обхопить край занавіски.

* Випаданню волосків з малярної щітки легко запобігти, просвердливши в 
обтискному кільці отвір і пустивши всередину нього декілька крапель клею.

* Туфлі, що розносилися не будуть спадати з ноги, якщо до внутрішньої по
верхні задників приклеїти смужку поролону товщиною 5—6 мм. Для цього підійде 
клей «88» або синтетичний клей.

* Не розбираючи шарніра в оправі окулярів, змажте шляпку і кінчик гвин
тика синтетичним клеєм, і гвинтик не буде самовільно відгвинчуватися.

* Гілочки домашніх рослин, які в’ються, можна підвісити до стіни, користую
чись липучою стрічкою.

Запрошуємо
до столу

Х ІМ ІЧ Н И Й  С К Л А Д  П РО ДУ КТІВ, 
ЙОГО ЗМ ІН И  П РИ  ТЕПЛОВІЙ ОБРОБЦІ

Д ля того щоб їж а давала нам максимальну користь, щоб 
дітгі виростали здоровими й міцними, щоб люди жили довго, залиш аю 
чись працездатними, кожній людині необхідно розуміти закони рац іональ
ного харчування. Адже їж а — основне дж ерело елементів, необхідних для 
нормального функціонування організму. Ось чому важ ливо дізнатися, яка 
кількість білків, ж ирів та вуглеводів потрібна для підтримання здоров’я, 
в яких саме продуктах міститься необхідна їх кількість і, що особливо 
важливо для кожної господині, знати, як  слід ті чи інші продукти збері
гати, обробляти, щоб вони не втратили своїх корисних властивостей у 
процесі приготування.

Білки — один з основних «будівельних» м атеріалів нашого організму. 
З ними пов’язане здійснення головних проявів життя: обміну речовин, 
здатності до росту. О рганізм  володіє лише незначними білковими резер
вами. Єдиним дж ерелом утворення білків в організмі є амінокислоти б іл
ків їж і. Тому білки зовсім незамінні в щоденному харчуванні людини 
будь-якого віку.

Н айбільш е білків у продуктах тваринного походження. Так, у 100 г 
яловичини — 20 г білків, риби — 18 г, білка я є ц ь — 13 г, с и р у — 19 г. 
Чимало білків є в деяких рослинних продуктах, хоча в них вони менш



складні. Хіба що білки картоплі і капусти за  наявністю різних видів 
амінокислот нічим не поступаються білкам тваринного походження. 
А оскільки вміст амінокислот у різних продуктах неоднаковий, щоб їжа 
була різноманітною, треба поєднувати одні продукти з іншими. Напри
клад, чудовим поєднанням амінокислот є такі добре відомі всім страви, 
як гречана каша з молоком, пиріжки з капустою та яйцями.

Норма білків у харчовому раціоні людей різного віку неоднакова. Так, 
дітям, на кожний кілограм їхньої ваги, щодня необхідно 2—4 г білків. 
Недостача їх відразу ж позначається на затримці росту дитини. Але н 
надлишок білка також не корисний для організму, бо викликає погіршен
ня апетиту. Дорослій людині, зайнятій розумовою працею або сидячою 
роботою, потрібно не менше 1 г білка на кожний кілограм ваги; тому, хто 
займається фізичною працею середньої трудності — 1,5— 1,8 г; хто за 
ймається тяжкою фізичною працею — 2—2,5 г.

Білки містяться у м’ясі, рибі, яйцях, молоці, крупах. Б ілки м’яса 
і риби розчиняються у воді, в розчині кухонної солі. Бульйони (м’ясний 
і рибний) слід солити після закипання, тоді краще зберігаються розчинні 
білки. Згортання, ущільнення білків відбувається при температурі 35— 
70 X .  Тривале нагрівання викликає ущільнення білків, і вони гірше з а 
своюються організмом людини. Білки м’яса при варінні перетворюються 
в драглевидний клей глютин. Кисле середовище прискорює утворення 
глютину, тому м’ясо можна варити, тушкувати з кислими продуктами, 
квашеною капустою, солоними огірками, помідорами, томатом, оцтом, 
вином.

Білки молока при нагріванні згортаються. Б ілок альбумін згортаєть
ся й осідає у вигляді пластівців на дні та стінках посуду. При швидкому 
нагріванні молока виділяється весь альбумін і молоко часто пригоряє. При 
кип’ятінні молока на поверхні утворюється згорнутий білок — казеїн.

Білки яєць при нагріванні згортаються і чим більше їх варити або 
смажити, тим вони сильніше ущільнюються і гірше засвоюються організ
мом. Згортання яєчного білка відбувається при температурі 50—70 °С. 
Ж овток починає густіти при температурі 70—90 °С.

Вуглеводи. Основна функція, яку виконують вуглеводи їжі — поста
чання організму енергією. Тому потреба в них зростає зі збільшенням 
енергетичних витрат організму.



Здоровій дорослій людині потрібно на добу близько 500—550 г вугле
водів. При захворюванні на цукрову хворобу (діабет) вуглеводів, а особ
ливо цукру, майже зовсім не дають. При захворюванні на ревматизм і при 
різних запаленнях вживання вуглеводів, особливо цукру, також обмежу
ють. Д ля  посиленого харчування або при бажанні набути вагу, можна д а 
вати людині до 600 г вуглеводів на добу, але не більше. З лікувальною 
метою кількість вуглеводів у їжі можна значно зменшити: лежачому хво
рому треба давати не більше 120— 150 г, а ходячому — 250—300 г на добу.

Одержуючи надто велику норму вуглеводів, організм відкладає їх 
у вигляді жирів.

Якщо бажано зменшити кількість вуглеводів, подрібнені продукти 
харчування слід промити. Наприклад, терту картоплю, моркву, буряк 
заливають водою і кілька разів промивають, щоб видалити з них цукор, 
крохмаль і залишити тільки білкові речовини та клітковину. Так само 
роблять з борошном. Тільки після цього з таких продуктів готують стра
ви. І, навпаки, бажаючи зберегти вуглеводи, продукти варять на парі або 
в невеликій кількості води. Тому картопля має варитися ЗО—45 хв, ква
с о л я — 1— І'/г год, горох деяких сортів — ЗО—45 хв, а інших сортів — ці
лих 2 год.

Д о  вуглеводів належать крохмаль, цукор, протопектин, клітковина. 
Вони містяться в плодах і ягодах, коренеплодах, капустяних овочах, к ар 
топлі та борошняних продуктах. При тепловій обробці відбувається пере
творення цукру; при нагріванні він карамелізується з утворенням темно* 
забарвлених продуктів.

При бродінні тіста під дією дріж дж ів  цукор перетворюється в спирт 
і вуглекислий газ, який, намагаючись вийти геть, добре розпушує тісто.

Крохмаль клейстеризується (при нагріванні з водою) при температурі 
55—70 °С.

При тривалому нагріванні крохмалю крохмальні зерна набухають, 
збільшуються в об’ємі й лопаються; тому, якщо кисіль варити довго, він 
стає рідким.

Жири — найбільш концентроване джерело теплової енергії. Підшкір
ний шар жиру, крім того, захищ ає організм людини від холоду, а внут* 
рішні органи — від пошкодження.



Ж ири бувають рослинні й тваринні. При нормальному вживанні жирів 
організм  здорової людини однаково добре засвою є їх. Проте жири тва
ринного походження — цінніші, бо в деяких з них (наприклад, у вершко
вому маслі) м істяться ще й вітаміни. Від надлиш ку жирів у людському 
організмі нагромаджую ться жирові запаси. При нетяж кій фізичній роботі 
доросла людина повинна одерж увати близько 80— 100 г ж ирів на добу.

У кулінарній практиці жири вж иваю ться при виготовленні страв із 
малокалорійних продуктів, наприклад з овочів, бо жири збільшують їхню 
калорійність і поліпшують смак. Н адто тривале варіння ж ирів у супі та 
інших стравах, що готуються, змінює їхній см ак і запах, і вони набувають 
салистого присмаку. При дієтичному харчуванні рекомендується класти 
вершкове масло в готову страву перед тим, як подати її хворому. При 
смаж енні на великому вогні змінюється хімічний склад жирів, а речови
ни, що утворилися при цьому, подразнюють жовчні шляхи і жовчний 
міхур. Тому при хворобах печінки смаж ені страви протипоказані.

У харчуванні мають бути представлені всі види жирів. При тепло
вій обробці жири плавляться. Температура плавлення яловичого ж и р у — 
42—52 °С, баранячого — 44—55 °С, свинячого — 28—48 °С, свійської пти
ці — 26—40 °С.

При варінні бульйону ж ир збирається на поверхні. При бурхливому 
кипінні відбувається емульгація жиру (тобто утворення дрібнесеньких 
кульочок). Такий жир надає бульйонам неприємного мильного присмаку
і запаху. Ось чому бульйони слід варити при повільному кипінні.

При смаженні продуктів відбувається окислення ж иру киснем повітря. 
Коли їж а готується в чавунних сковородах, окислення відбувається швид
ше. Окислений жир викликає подразнення слизової оболонки кишечника. 
При нагріванні понад 180 °С жир розпадається, утворюється дим.

Вітаміни хоча й не є дж ерелам и енергії, проте вони необхідні для ж и
вого організму. Н едостача якогось вітаміну в їж і ш кідливо відбивається 
на загальному стані організму і призводить до захворю вання окремих ор
ганів.

Тепер відкрито багато вітамінів. Одні з них розчиняються у воді, ін
ші — лише в жирах. За розчинністю і теплостійкістю вітаміни поділяються 
на групи. Вітаміни С та групи В розчинні у воді, вітаміни А, Э, Е — 
у жирах.



Вітамін А часто називають вітаміном росту, бо він сприяє нормаль- 
ьому розвиткові скелету, особливо в період росту. При відсутності ві
таміну А людина захворює на курячу сліпоту. Вітамін А запобігає також 
захворюванням слизової оболонки дихальних шляхів та шлунково-кишко
вого тракту.

Вітамін А міститься у вершковому маслі, молоді, сметані, жовтку яйця, 
в печінці тварин, особливо багатий на нього риб’ячий жир. Печінка лю 
дини може виробляти вітамін А з каротину, що міститься в моркві, шпи
наті, салаті, щавлі, у шипшині та інших продуктах. На добу людині по
трібно близько 2 мг вітаміну А.

Вітамін А і каротин нерозчинні у воді, але легко розчиняються в жирах 
(при смаженні моркви жир забарвлюється в оранжевий колір).

Вітаміни групи В (Ві, В2, Р Р  та ін.) уберігають нервову систему, шкі
ру, шлунково-кишковий тракт, кров та інші органи від захворювань. В і
таміни групи В розчиняються у воді. Вони дуже теплостійкі, тому у ва
реній і смаженій їж і кількість їх майже не зменшується.

Вітамін Ві руйнується у лужному середовищі, при випіканні конди
терських виробів із содою та амонієм. Н а добу людині потрібно близь
ко 2 мг вітамінів групи В, які вона одержує, вживаючи в їж у продукти
з борошна грубого помелу (вітамін Ві міститься у висівках). Вітаміни 
цієї групи є також  у бобових рослинах, у свинині й курятині.

Вітамін О бере участь у процесі обміну мінеральних речовин й убері
гає від рахіту, тому він особливо необхідний дітям і підліткам для нор
мального розвитку. Цей вітамін необхідний і для дорослих, якщо вони 
працюють у приміщенні, куди не проникають сонячні промені. Вітамін О 
міститься в яєчному жовтку, у печінці тварин, в риб’ячому жирі та ін. 
Вітаміну О людина повинна одержувати на добу до 0,025 мг.

Вітамін С уберігає від захворювання цингою і збільшує опірність ор
ганізму різним інфекціям. Він широко застосовується при лікувальному 
харчуванні. Здоровій людині на добу необхідно близько 50 мг вітаміну С. 
При різних захворюваннях слід значно збільшити норму цього вітаміну.

Вітамін С міститься в овочах, фруктах та ягодах. Особливо багато ві
таміну С містять ягоди шипшини. Він є також у коров’ячому молоці, при
чому кількість вітаміну значною мірою залежить від годівлі корови. 
Влітку, коли корова пасеться, вітаміну С в молоці більше, ніж узимку.



Вітамін С розчиняється у воді; він легко руйнується при нагріванні та 
під діянням різних лугів, окислюється при зіткненні з деякими металами 
(залізо, мідь), руйнується під впливом кисню повітря і втрачає свою ак
тивність. Маючи на увазі ці властивості вітаміну С, слід дотримуватися 
таких правил варіння їжі:

обчищати овочі та готувати страви безпосередньо перед їх вживанням; 
класти овочі для варіння в киплячу воду, бо в ній менше кисню повітря; 
варити овочі у закритому посуді;
приготовлені овочеві страви або овочі для вінегрету і салату зберігати 

не більше 1 'І2 год;
рідину, в якій варилися овочі, вживати для супів.
При варінні овочів у бульйонах, у відварі крупів, у солоній воді віта

мін С руйнується.
При смаженні жир запобігає зіткненню овочів з повітрям, внаслідок 

чого вітамін С менше окислюєтся.

ПЕРВИННА ОБРОБКА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Овочі, гриби, фрукти, крупи, риба, м’ясо та інші продукти 

перед приготуванням страви підлягають первинній обробці. Насамперед 
їх слід ретельно промити. Листяні овочі, цибулю, крупи перебрати. К ар 
топлю і коренеплоди — промити.

При обчищенні картоплі потрібно зрізувати тонку лушпайку, бо під 
нею міститься більше вітамінів, ніж у серцевині.

Картоплю, що проросла, після березня слід обчищати, зрізуючи тов
щий шар, бо на поверхні, особливо у вічках, в позеленілому шарі утво
рюється отруйна речовина соланін, що може викликати харчове отруєння.

Обчищена картопля на повітрі швидко темніє, тому її зберігають у 
холодній воді не більше 1—2 год. Обчищені моркву і буряк накривають 
мокрою марлею або кришкою і зберігають у холодному місці.

Д ля  нарізування скибочками моркву, петрушку, картоплю розрізають 
навпіл або начетверо й ріжуть упоперек на скибочки.

Д ля  нарізування брусочками коренеплоди й картоплю ріжуть на 
пластини завтовшки 1 см, а потім на брусочки. З брусочків можна нарі
зати кубики.



Гребінці, зірочки одержую ть з вареної моркви для прикраш ування 
холодних закусок. По всій довжині моркви роблять неглибокі надрізи- 
борозенки під кутом 45°, а потім нарізую ть навпіл на фігурні скибочки.

Обробка грибів, крупів, риби. Свіж і і сушені гриби ретельно переби
рають. У маслят, сироїжок і ш ампіньйонів знімаю ть із шапок шкірку. 
Щоб шампіньйони і підосичники не потемніли, їх кладуть у підкислену 
воду. Зморшки замочують у воді на ЗО хв, промивають 2—3 рази, варять 
10— 15 хв і зливаю ть відвар, не використовуючи його. Слід уважно диви
тися, щоб не попалися отруйні гриби.

Крупи перебирають. Рис, пшоно, перлові крупи промивають водою, 
температура якої 40—50 °С. Ячмінні крупи промивають водою з темпе
ратурою не вище 35—40 °С. Перед закладанням  у каструлю крупи повин
ні бути теплими.

Д ля приготування розсипчастої каші гречані, перлові і пшеничні кру
пи підсмажують і підсушують. П ідсм аж ені перлові крупи під час варіння 
не синіють. М ожна підсушувати й манні крупи.

Морожену дрібну рибу розморожують у холодній воді. Щ об зм ен
шити втрату в рибі мінеральних солей, у воду додають 10 г солі на 1 л 
води. Велику рибу і ф іле для розморожування замочувати не слід.

У риби відрізую ть плавники й очищають луску. Рибу, в якої луска 
знімається важко, опускають на ’/г хв в окріп або чистять столовою ви
делкою чи терткою. Розрізую ть черевце від голови і викидають нутрощі, 
якщо пошкоджений жовчний міхур, рибу натираю ть всередині сіллю і про
мивають. У кам бали відрізують голову косим зрізом, так, щоб одночасно 
було розпороте черевце, знімаю ть шкірку з темного боку, бо вона має спе
цифічний запах, зрізую ть бахрому плавників, обчищають луску зі світ
лого боку і промивають.

М’ясо не слід швидко розморожувати, бо сік, що утворюється при т а 
ненні кристалів, не встигає знову повністю ввібратися і при нарізуванні 
на шматки витікає, що призводить до втрати повноцінних білків. При по
вільному розморожуванні м’ясо повністю відновлює свої властивості.

ТЕПЛОВА О БРО БКА П РО ДУКТІВ

Д о теплової обробки продуктів харчування належ ать варіння, 
смаження, випікання.

Варіння. Д ля варіння продукти заливаю ть водою, бульйоном, моло
ком, сумішшю молока з водою, так  щоб рідина на 1 см покривала про
дукти, і варять у посуді з закритою  кришкою. Одним із різновидів в а 
ріння є припускання, коли продукт, покритий рідиною до половини об’єму. 
Так, для припускання 1 кг риби беруть 300—350 г води. Припускають із 
закритою кришкою, додаю ть спеції, вершкове масло. Температура при
пускання 90—95 °С при повільному кипінні.

На парі варять м'ясо, рибу, овочі, для чого на дно каструлі наливаю ть 
воду, встановлюють решітку, на неї кладуть продукти і ставлять кастру
лю на плиту. При такому варінні в продуктах майж е повністю зберігаю ть
ся поживні речовини та вітаміни.

Смаження. Н а поверхні продуктів при смаж енні утворюється скоринка, 
що надає смаку, аромату і красивого зовнішнього вигляду. При основно-



П орівняльна таблиця маси й міри деяких продуктів, г

Продукт Склянка 
(250 см3)

Столова
ложка

Чайна
ложка 1 шт.

Борошно пшеничне 160 25 10
» картопляне 200 30 10 —

Крупи гречані 210 25 — —
» вівсяні 90 12 — —
» манні 200 25 8 _
» перлові 230 25 — _
» ячмінні 180 20 — _

Пшоно 220 20 —
Рис
Квасоля

230
220

25 — —

Горох налущений 210 — —
> лущений 230 — —

Сухарі мелені 125— 140 20 5
» скибочками — — —. 50

Молоко незбиране 250 20 —
» сухе 
» згущене

120 20
ЗО

— —

Сметана 250 25 —
Масло вершкове 

» топлене 245
50—75

20
30
5

—

Сало
» топлене 245

50—75
20

ЗО —

Олія 230 20 —
Томат-пюре
Томат-паста

220 25
ЗО

8
10

—

Морква середньої величини — — — 75
Петрушка » » — — — 50
Селера » » — — _ 100
Цибуля » » — — -- 75
Картопля » » — — _ 100
Огірок » » — — -- 100
Яблуко » » — — -- 100
Помідор » » — — -- 75
Капуста (головка) — — -- 1500
Яблука сушені 70 — -- _
Ізюм 165 25 -- _
Чорниці сушені 130 15 -- _
Мак 155 15 5 _
Цукор-пісок 200 25 10 _
Сіль 325 ЗО 10 _
Оцет 250 15 5
Желатина (листок) — — — 2,5

» (порошок) — 15 5 _
Какао — 20 10 —



му способі смаж ення на сковороду наливаю ть жир — 5— 10 % від ваги 
продуктів, швидко нагріваю ть його до температури 120— 130 °С, кладуть 
продукти в духовку і обсмажують з обох боків.

П ри смаж енні у фритюрі (у великій кількості ж иру) жиру беруть у 
3—4 рази  більше, ніж  продукту. Н априклад, щоб підсмаж ити 200 г к ар 
топлі, слід узяти 600—700 г жиру. Ж ир кращ е брати комбінований, тоб
то половину олії і половину смальцю або масла. Н аливати  жир можна 
лише до половини об’єму каструлі. Н агріваю ть його до 150— 160 °С і з а 
нурюють на 5—7 хв продукти.

М ож на смаж ити продукти в напівфритюрі, тобто брати ж иру вдвічі 
більш е ваги продукту (тоді можна користуватися глибокими сковоро
дам и).

Туш кування продуктів провадять у гусятницях, у каструлях з товстим 
дном, наливаючи невелику кількість рідини, додаючи обсмажений томат, 
спеції, коріння, вино. Д ля  приготування більшості страв продукти попе
редньо обсмажують.

Випікання і запікання. Запікаю ть страви у духовці на листах, сковоро
дах, у формах. У холодному вигляді їх змазую ть вершковим маслом або 
маргарином і посипають сухарями. Д л я  того щоб зверху утворю валась 
рум’яна скоринка, запіканки, пудинги змазую ть яйцем або сметаною. М а
карони перед запіканням  можна посипати тертим сиром. Часто запікаю ть 
попередньо зварені продукти. Тому процес зап ікання триває 10—20 хв. 
Температура у духовці повинна бути високою — 250—280 °С.

Випікають вироби в духовках, у пічках-«чудо», на листах, сковородах, 
у формах, які змазую ть олією або вистилають папером. Чимало борош
няних кондитерських виробів перед випіканням змазую ть яйцем; найкра
ще зм азувати  жовтком, який надає красивого зовнішнього вигляду ви
робам. Д л я  кожного виду тіста встановлені певні тем пера/урні режими, 
яких слід суворо дотримуватись. Температуру в духовці можна визначити, 
поклавш и туди клаптик білого паперу або пучку борошна. Якщо духовка 
надмірно нагріта, папір моментально звугліє, а борошно потемніє, при 
недостатньому нагріванні це станеться через 5— 10 хв.

ЗА К У С К И  І С А Л А ТИ

Закуски слід не лише смачно приготувати, а й прикрасити 
зеленню й тими продуктами, що входять до складу страви, щоб вони мали 
привабливий вигляд і збудж ували апетит.

Д ля приготування салатів використовують сирі і варені овочі, фрукти, 
білоголовкову й червоноголовкову капусту, кваш ені й м ариновані овочі, 
м’ясні і рибні продукти, сир, сир типу Голландський, яйця.

Н арізаю ть продукти для салатів скибочками, кубиками або натирають 
на тертці.

Оформляю ть салати двома способами:
нарізан і кубиками чи скибочками продукти змішують, заправляю ть 

соусом, солять, накладаю ть у салатник або тар ілку  у вигляді гірки, а 
зверху оформляю ть зеленню й продуктами, що входять до складу салату;

половину нарізаних продуктів змішують і заправляю ть соусом, викла« 
даю ть на середину тарілки, а решту продуктів розміщ ую ть навколо неве



ликими купками (букетами) і поливають майонезом або сметаною, при
краш ають зеленню і продуктами, що входять до складу салату.

ОСЕЛЕДЕЦЬ ПО-УКРАЇНСЬКИ

2—3 оселедці, 2 цибулини, 2 ст. ложки сметани, 1 ст. ложка олії,
2 ст. ложки оцту, лавровий лист, перець горошком, цукор за смаком, 2 склянки 
води.

Оселедець вимочують, змінюючи воду 2—3 рази на добу. Потрошать 
не розрізаючи черевця. В ідрізаю ть голову й виймають нутрощі. Р озр іза
ють на куски. Ш кіру не знімають, так  оселедець кращ е зберігається.

У кладаю ть у скляну банку або глиняний горщечок (смачнішим оселе
дець виходить у глиняному горщ ечку). Посипають дрібношинкованою ци
булею і заливаю ть холодним маринадом, витримують у холодному місці 
протягом доби.

Д ля приготування маринаду воду кип’ятять, додають спеції, оцет, цу
кор за смаком і нагріваю ть до кипіння. В охолоджений маринад додають 
олію, сметану й розтерте молочко.

ОСЕЛЕДЕЦЬ ПІД МАЙОНЕЗОМ

2 оселедці, 2/3 склянки майонезу, 1 чайна ложка гірчиці, 1 жовток, 
зелена цибуля, 2—3 варених картоплини.

Оселедець вимочують, потрошать, знімають шкірку, видаляю ть кістки
і нарізаю ть кусочками. Картоплю натираю ть на тертці і кладуть у тарілку 
для оселедця, або звичайну тарілку, на картоплю накладаю ть кусочки осе
ледця. М айонез змішують з гірчицею і розтертим вареним жовтком, з а 
ливають ним оселедець, по краях посипають товстим шаром нарізаної 
зеленої цибулі.

РУЛЕТ З ОСЕЛЕДЦЯ

2—3 оселедці, 2—3 цибулини, 2 моркви, 1 солоний огірок, 2 ст. лож
ки олії, спеції, цукор, оцет, 2 склянки води.

Оселедець вимочують, потрошать, розрізаю ть уздовж  на 2 половинки. 
М оркву варять і нарізаю ть соломкою. Цибулю нарізаю ть кільцями і трохи 
підсмажують, охолоджують і змішують з морквою та нарізаним соломкою 
солоним огірком.

В арять маринад з води, оцту, спецій і цукру, можна додати розтерте 
молочко. Половинки оселедця кладуть м’якоттю догори, накладаю ть на 
них цибулю, моркву, огірки і загортаю ть рулетом, починаючи з широкого 
кінця, сколюють кінці дерев’яною шпилькою або сірником. Викладаю ть 
в один ряд у скляний салатник і заливаю ть маринадом. Зверху прикра
шають круж альцям и моркви і ставлять на одну добу в холодильник.

ЯЙЦЯ, ФАРШИРОВАНІ ГРИБАМИ

6 круто зварених яєць, 2 ст. ложки вершкового масла, 50 г сушених 
грибів, 1 цибулина, сіль, перець.

Круті необчищені яйця розрізаю ть на дві половинки. Чайною ложкою 
виймають білок та  ж овток і дрібно січуть або пропускають крізь м’ясо-
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рубку. Гриби варять, дрібно січуть і підсмажують з цибулею, далі змі
шують з яйцями. Ш каралупу заповнюють фаршем, посипають тертим 
сиром, накладають на сковорідку й запікають у духовці.

ЯНЦЯ, ФАРШИРОВАНІ СИРОМ

6 круто зварених яєць, 3 ст. ложки сметани, 100 г Голландського або 
плавленого сиру, сіль, гірчиця.

Круто зварені обчищені яйця розрізають уздовж на дві частини і з 
кожної половинки виймають жовток. Сир труть па тертці, додають у нього 
сметану, гірчицю, сіль і змішують із подрібненими жовтками. Цією масою 
наповнюють яєчні білки. Прикрашають кільцями цибулі, листками зелені 
й поливають сметаною.

ПАШТЕТ З ПЕЧІНКИ

1 кг печінки, 100 г вершкового масла, 100 г сала, 2 цибулини, 1 мор
ква, 1 яйце, 2 ст, ложки молока або бульйону.

Сало нарізають кубиками й обсмажують із грубо нарізаними морквою 
й цибулею до напівготовності, додають печінку, нарізану кубиками, під
смажують, складають у каструлю, додають спеції, трохи води й тушкують. 
Двічі пропускають крізь м’ясорубку, додають бульйон або молоко, поло
вину вершкового масла, солять. Масу викладають у тарілку або блюдо. 
Загладж ую ть ножем, змоченим водою, формують у вигляді поліна або 
торта. Зверху змащують збитим вершковим маслом. Виделкою наносять 
хвилясті лінії й прикрашають вареною морквою та гілочками зеленої 
петрушки, січеним яйцем.

АСОРТІ М’ЯСНЕ

100 г окорока, 100 г ковбаси, 100 г телятини або язика відварних, 
помідори і огірки свіжі або мариновані, салат зелений, соус, хрін або майонез.

М ’ясні продукти нарізають тонкими скибочками й накладають рядами 
на плоску тарілку або блюдо. Збоку букетами накладають нарізані кру
ж альцям и огірки, помідори і шинкований зелений салат. Окремо подають 
соус, хрін або майонез.

РИБА ПІД МАРИНАДОМ

1 кг риби, 2 ст. ложки пшеничного борошна, 2—3 ст. ложки олії, 
З—4 моркви, 3—4 цибулини, 4 ложки томату, цукор, спеції, оцет за смаком.

Моркву стружать на тертці, цибулю нарізають соломкою, смажать на 
олії на сковороді, не змішуючи, бо цибуля погано смажиться з морквою, 
додають томат, підсмажують 3— 5 хв. Розводять водою або бульйоном до 
густоти сметани, кладуть спеції, сіль, цукор і варять до готовності. Після 
цього додають оцет.

Дрібну рибу смаж ать  цілою, велику ріжуть на куски, перед цим обка
чавши в борошні. Гарячу підсмажену рибу розкладають на тарілки в один 
ряд і заливають маринадом. Перед подаванням на стіл прикрашають гі
лочками петрушки.

В



РУЛЕТ РИБНИЙ, ЗАЛИВНИЙ

500 г тріски або нототенії, 2 цибулини, 1 яйце, 100 г сала, 1 морква, 
зелень, 1 лимон, 40 г желатини.

Рибу потрошать, відокремлюючи шкіру й кістки, і пропускають крізь 
м’ясорубку. Цибулю трохи підсмажують, змішують з масою і вдруге про
пускають крізь м ’ясорубку. Додаю ть сирі яйця, нарізане дрібними куби
ками сало, сіль, перець. М асу викладаю ть на змочену водою марлю, з а 
гортають у вигляді рулета, кладуть у каструлю  або гусятницю й зали ва
ють гарячою водою. Д одаю ть цибулю, моркву, спеції й варять до готов
ності.

Рулет охолоджують, не виймаючи з бульйону. Бульйон використовують 
для приготування желе. Ж елатину замочують у холодній перевареній воді 
на ЗО—40 хв для набухання і додають у заздалегідь  проціджений бульйон, 
доводячи його до кипіння.

Рулет нарізаю ть круж альцями, накладаю ть у салатник або тарілку, 
прикраш ають лимоном, зеленню і заливаю ть желе.

САЛАТ «ДНІСТЕР»

Невелика головка капусти, 150 г копченої ковбаси, 4° банки (400 г) 
зеленого консервованого горошку, 1 цибулина, 1 варене яйце, оцет, цукор і сіль 
за смаком, 1 банка майонезу.

Капусту шаткують, кладуть у каструлю  і нагріваю ть із сіллю й оцтом, 
охолоджують, заправляю ть цукром. Ковбасу нарізаю ть дрібними куби
ками й змішують із капустою, додають цибулю, зелений горошок, перець, 
майонез, накладаю ть у салатник і оформляють вареним яйцем, ковбасою 
й зеленню.

САЛАТ М’ЯСНИЙ ЗІ СВІЖИМИ ОГІРКАМИ

200 г м’яса, ковбаси або язика варених, 3 огірки, 3—4 яйця, 1 банка 
майонезу, 200—250 г зеленої цибулі, сіль.

Варене м’ясо або ковбасу нарізаю ть тонкими скибочками, огірки і кру
то зварені яйця — круж альцям и, змішують із зеленою цибулею і майоне
зом, солять.

САЛАТ М’ЯСНИЙ

300 г свинини, телятини, яловичини, птиці, язика, ковбаси або шинки, 
5—6 варених картоплин, 4 солоних огірки, 2 яйця, Чг банки (400 г) зеленого го
рошку, 1 банка майонезу.

Варену картоплю  і яйця натираю ть на крупній тертці (натерта к ар 
топля кращ е вбирає м айонез), змішують із вареним м ’ясом або ковбасою, 
нарізаними кубиками, додаю ть натерті на тертці солоні огірки, зелений 
горошок і майонез.

САЛАТ ІЗ СВІЖОГО СИРУ З ЦИБУЛЕЮ

400 г сиру, 4 ст. ложки сметани, 200 г зеленої цибулі, сіль.
Зелену цибулю змішують із протертим сиром, сметаною, солять. Ви

кладаю ть у тарілку, поливають зверху сметаною. П рикраш аю ть зеленою 
цибулею, скибочками помідорів або ратунди.



САЛЛТ «НОВИНКА»
250 г свіжої капусти, 1 морква, 100 г вареної ковбаси, 50 г Голланд

ського сиру, Чг банки майонезу, сіль.
Капусту й моркву ш аткують і перетирають із сіллю. Сир натираю ть 

на тертці, ковбасу нарізаю ть кубиками, зміш ують з капустою і майо
незом.

САЛАТ ІЗ МОРКВИ ТА ЯБЛУК
2 яблука, 2 моркви, 1 ст. ложка цукру, Чг склянки сметани.

Я блука і моркву натираю ть на тертці, посипають цукром і поливають 
сметаною.

САЛАТ УКРАЇНСЬКИЙ
Головка капусти, 2 -болгарські перчини, 2 моркви, 3—4 свіжих помі

дори, 1 цибулина, 4 ст. ложки олії, цукор, сіль, спеції.
К апусту дрібно шаткують і перетираю ть із сіллю. Зміш ують з н ар іза

ними соломкою морквою, перцем і цибулею. К ладуть олію, цукор, виміш у
ють, додаю ть нарізан і часточками помідори й обереж но вимішують.

СУПИ

Н а 1 порцію м’ясного бульйону беруть 100 г кісток і 50 г м’яса,
2 ]/2 склянки води. В каструлю  кладуть кістки і м’ясо, заливаю ть водою 
і варять на сильному вогні. Коли бульйон закипить, знімаю ть піну, солять 
і продовжують варити на повільному вогні. В кінці варіння кладуть морк
ву, цибулю, петрушку.

БУРЯКОВИЙ КВАС
2—3 буряки, 2 ст ложки оцту, 1 л води.

Буряки натираю ть на тертці, заливаю ть гарячою  водою, додаю ть трохи 
оцту, кип’ятять і ставлять у тепле місце для бродіння на дві доби. Готовий 
квас використовують для приготування холодних борщів.

КАПУСНЯК ЗАПОРІЗЬКИЙ
400 г квашеної капусти, 4 картоплини, 2 ст. ложки пшона, 1 цибу

лина, 50 г сала, сметана, спеції, 2 ст. ложки жиру.
Капусту промивають, дрібно січуть, кладуть у каструлю , додають жир 

і воду до половини об’єму, туш кують із закритою  кришкою до готовності. 
В киплячий бульйон або воду кладуть нарізану часточками картоплю, 
пшоно, через 15—20 хв додаю ть туш ковану капусту і варять. Сало про
пускають крізь  м’ясорубку або розтираю ть на дошці з дрібносіченою 
цибулею і за 5 хв до готовності додаю ть у капусняк. Подають капус
няк із сметаною.

РОЗСОЛЬНИК ДОМАШНІЙ (УКРАЇНСЬКИЙ) \
Серце, 300 г нирок, 5 картоплин, Чг склянки квасолі, 1 цибулина,

1 морква, 3 солоні огірки, 2 ложки жиру, сметана.
Квасолю варять окремо до готовності. Огірки труть на тертці або 

нарізаю ть скибочками, прогріваю ть на сковороді з жиром, заливаю ть во



дою, накриваю ть кришкою і злегка тушкують. Моркву й цибулю н ар іза
ють соломкою і підсмажують.

Бульйон готують із серця і нирок, але нирки слід перед цим провари
ти й злити воду. У киплячий бульйон кладуть картоплю, нарізану часточ
ками, цибулю, моркву і варять 15—20 хв, додаю ть квасолю, огірки і варять 
ще 5—7 хв. Заправляю ть розсольник спеціями, подають із сметаною.

БОРЩ БЕЗ КАПУСТИ

2 буряки, 1 склянка сметани, 1 склянка томатного соку, 1 цибулина,
4 картоплини, 1 ст. ложка борошна, спеції, 2 л бульйону.

Буряки варять у шкірці, чистять і труть на тертці. У бульйон кладуть 
картоплю, нарізану часточками, одну сиру цибулину, й варять до готов
ності. Томатний сік, переварений окремо, вливаю ть у борщ, кладуть буряк. 
Борошно, підсушене на сковороді, охолоджують, розводять холодним буль
йоном або водою, доводять до кипіння і вливаю ть у борщ, ще проварюють
3—5 хв. Заправляю ть борщ перевареною сметаною, спеціями.

ОКРОШКА НА КЕФІРІ

1 л кефіру, 3 картоплини, цибуля зелена, 2 свіжих огірки, 3 яйця, 
200 г Лікарської ковбаси, цукор, кріп, сметана.

Картоплю варять у «мундирі». Огірки і картоплю  обчищають, нар і
заю ть кубиками, цибулю зелену дрібно шинкують і розтирають із сіллю 
в тарілці. Б ілки круто зварених яєць січуть, жовтки розтирають із сме
таною. Ковбасу нарізаю ть кубиками. У триденний кефір із сироваткою, 
що виділилася, додаю ть трохи холодної перевареної води, охолоджують 
його, додають нарізані продукти, цукор, сіль і перемішують. Заправляю ть 
окрошку сметаною і дрібнонарізаним  кропом.

СОЛОДКІ СТРАВИ

Солодкі страви поділяю ться на два види: холодні й гарячі; Д о 
холодних належ ать: киселі, компоти, желе, муси, креми, морозиво. Гарячі 
страви — страви, приготовлені з яблук, пудингу, запіканки.

Щ об солодкі страви були смачними й ароматними, використовують 
різні прянощі, лимонну кислоту, каву, какао, виноградні вина, лікери.

Запіканки або пудинги готують у листах і формах. Форми потрібні т а 
кож для приготування ж еле, кремів, морозива. Холодні солодкі страви 
подають у вазочках, креманках, склянках. Гарячі солодкі страви подають 
на тарілках.

Загущ увачем для киселів є крохмаль. Д л я  приготування густого ки
селю на 1 л рідини беруть 60 г крохмалю , для киселів середньої густини — 
45 г, для рідких киселів — ЗО г. К рохм аль розводять чотирикратною к іль
кістю холодної води або соком з ягід.

КИСІЛЬ З ЯГІД

Журавлина, смородина, полуниці, ожина, крохмаль картопляний, цукор.
Ягоди перебирають, промивають, розминають дерев’яним товкачиком

1 вижимають сік. Вичавки, мезгу, що утворилася, заливаю ть водою і ки



п’ятять 5 хв, дал і відціджую ть. У відвар швидко вливаю ть розведений 
крохмаль, розмішують, всипають цукор за  смаком. П ісля заварю вання 
крохмалю  у кисіль вливаю ть сік. При такому способі варіння киселю не 
буде грудочок і кращ е зберігатимуться вітаміни, колір та аромат ягід.

КИСІЛЬ ІЗ КІСТОЧКОВИХ ПЛОДІВ

Вишня, кизил, алича, сливи, абрикоси, цукор, крохмаль.
Плоди перебирають, промивають у холодній воді. У слив та абрикосів 

видаляю ть кісточки. К ладуть у посуд, заливаю ть гарячою водою і прова
рюють. Готовий відвар зливаю ть в інший посуд. М ’якоть протирають крізь 
друш ляк і кладуть у відвар, додаю ть цукор за смаком, доводять до кипін
ня і вливаю ть розведений крохмаль. Зверху кисіль посипають цукром, щоб 
не утворилася плівка.

КИСІЛЬ молочний

2 склянки молока, 2 ст. ложки цукру, 1 ст. ложка крохмалю, ванілін.
М олоко кип’ятять, всипають цукор. Холодним пряженим молоком роз

водять крохмаль і вливають у гаряче молоко, розмішують, у напівзастиг- 
лий кисіль додають ванілін. Кисіль молочний подають у глибоких тарілках, 
поливають фруктовим сиропом.

МУС ФРУКТОВИЙ НА МАННИХ КРУПАХ

V2 банки яблучного чи абрикосового пюре або 250 г яблучного по
видла, 6 ст. ложок цукру, V2 склянки манних крупів, 3 склянки води.

У воду з цукром кладуть пюре або повидло. Д оводять до кипіння, вси
пають манні крупи і варять до повного розварю вання. Каш у виливають 
у посуд з нерж авію чої сталі або фарфорову миску і збиваю ть до одерж ан
ня густої піноподібної маси. Розливаю ть у тарілки або форми й охолоджу
ють. При подаванні мус поливають сиропом.

ЯБЛУКА В ТІСТІ СМАЖЕНІ

5 яблук, 1—2 склянки борошна, 1 яйце, Чи склянки води, 1 чайна 
ложка цукру, 250 г сала і олії для смаження.

У яблук вирізаю ть серцевину, обчищають їх від шкірочки і нарізаю ть 
круж альцям и завтовш ки 0,5 см. Тісто готують так. Борошно заварю ю ть 
гарячою водою (температура 70—80°С ). Д одаю ть цукор, сіль, яєчний 
жовток, білок збиваю ть до густої піни, кладуть у тісто й акуратно розміш у
ють. К руж альця яблук наколюють на виделку, занурюють у тісто, кладуть 
у розігрітий ж ир і обсмажую ть до утворення золотистої скоринки. При 
подаванні на стіл посипають цукровою пудрою.

Л ІК У В А Л Ь Н Е  Х А Р Ч У В А Н Н Я

Д л я  організму людини дуж е важ ливо дотримуватись режиму 
харчування. Д ля  здорової людини раціональне чотириразове харчування 
з основними прийманнями їж і до початку й після закінчення робочого дня. 
Л ікувальне харчування призначається лікарем  за  певними дієтам и залеж но 
від характеру захворю вання.



Дієта  №  1 призначається при хворобі виразки шлунку і д в а 
надцятипалої кишки не в стадії загострення, хронічних гастритах пере
важно при підвищеній секреції шлунку, після операції на шлунку. Мета 
дієти — берегти слизову оболонку шлунку, обмежуючи кількість хімічних 
і механічних подразників. Дієта повинна містити достатню кількість повно
цінних білків, жирів і вуглеводів, а також  підвищену кількість повноцін
них вітамінів Ві і С. їж у  готують переважно відварну або парову, протер
ту з невеликою добавкою солі. Страви і напої подаються кімнатної темпе
ратури. Приймають їжу 5—6 раз на день.

Хімічний склад дієти (на день): 100— 110 г білків, 100— 110 г жирів, 
400—450 г вуглеводів, 8 г кухонної солі. Калорійність — 3000—3200 ка
лорій.

Д л я  дієти № 1 показані такі страви й продукти:
Х л і б  — білий вчорашньої випічки, сухарі білі, булочки нездобні вчо

рашньої випічки, сухий бісквіт.
П е р ш і  с т р а в и  — супи молочні з крупами макаронними виро

бами, а також  супи-пюре із свіжих овочів (крім капусти), фруктів і ягід, 
супи з курей, м’яса, риби (судака, окуня), приготовлені на круп’яному 
відварі з молоком або вершками.

Д р у г і  с т р а в и  — з нежирних сортів яловичини, телятини, кролика, 
птиці у вигляді парових котлет, кнелей, рулетів, фрикадельок, зраз, паро
вих пудингів і беф-строганова (з вареного м’яса) ,  один або два рази на 
тиждень м ’ясо куском, добре розварене, без сухожилля й жиру, курка, 
добре розварена, нежирна, без шкірки, риба нежирних сортів відварна 
або парова.

Ж и р и  — масло вершкове несолоне й оливкова олія.
М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и  — одноденні кефір або простокваша, 

некислі сир і сметана, суфле, парові пудинги із сиру.
С т р а в и  з я є ц ь  — яйця зварені некруто, а також  парові яєчні ом

лети.
К р у п ’я н і  і м а к а р о н н і  в и р о б  и — страви з крупів, вермішелі, 

локшини, макаронів.
О в о ч і  — картопля, морква, кабачки, буряк, гарбуз, зелений горошок, 

зелена квасоля, цвітна капуста, кольрабі, земляна груша, пюре з листя
ного салату, парові суфле, пудинги, котлети та ін.

З а к у с к и — паштет з вареного м’яса, м’ясні чи рибні фрикадельки 
або відварна риба куском.

С о л о д к і  с т р а в и  — варені протерті фрукти і ягоди солодких сор
тів, полуниці в сирому стані, протертий компот, киселі та желе з солодких 
фруктів і ягід, молочні й вершкові креми й желе, варення, мед.

Н а п о ї  — неміцний чай, чай з молоком або вершками, настій шипши
ни, неміцні кава і какао з молоком або вершками, відвар з пшенич
них висівок з медом, сирі фруктові, ягідні й овочеві соки, розведені 
водою.

Забороняються: міцний чай, кава, какао, м ’ясні, рибні, грибні й міцні 
овочеві бульйони та відвари, борщі, розсольники, щі, смажені страви, 
консерви, копчення, соління, жирні сорти м’яса і риби, качки, гуси, гострі

Д І Є Т А  №  1



приправи — перець, гірчиця, хрін, оцет, дуж е солОні страви, капуста, шпи
нат, цибуля, огірки, здобне тісто, пиріжки, млинці, чорний хліб і свіжо- 
випечений хліб, а також  вино, спиртні напої, дуж е холодні страви і напої.

Д ІЄ Т А  №  2

Д ієта №  2 призначається при хронічних гастритах з пониже
ною кислотністю і хронічних захворю ваннях кишечника та колітах. Нею 
можуть користуватися хворі з незадовільним станом ж увального апарату, 
а також  люди похилого віку.

М ета дієти — сприяти норм алізац ії функції шлунка й кишечника та 
підвищенню шлункової секреції, що досягається обмеженням механічних 
подразників і включенням до раціону продуктів, які посилюють діяльність 
шлунка.

Д ієта повинна бути повноцінною за  своїм хімічним складом і містити 
підвищену кількість вітамінів С, Ві, Вг і Р Р . Вітаміни призначаються у 
вигляді сирих овочевих і фруктових соків, настою шипшини, відвару пше
ничних висівок і дріж дж ового напою. Страви і напої подаються кімнатної 
температури. Приймати їж у рекомендується 4—5 раз на день.

їж а  готується в подрібненому стані (пропускається крізь м ’ясорубку, 
дрібно ш аткується або протирається).

Хімічний склад дієти (на день): 100— 110 г білків, 80— 100 г жирів, 
400—450 г вуглеводів, 15—20 г кухонної солі. Калорійність раціону — 
3000—3200 калорій.

Д ля дієти показані такі продукти:
Х л і б  — черствий білий і сірий, нездобні булочні вироби, нездобні 

сухарі.
П е р ш і  с т р а в и  — бульйони м ’ясні, рибні, грибні, міцні овочеві в ід 

вари, протерті борщі, розсольники, щі, овочеві супи, а також  бульйони і 
супи з крупами, макаронними виробами, м ’ясними фрикадельками, різні 
фруктові супи.

Д р у г і  с т р а в и  — з нежирних сортів яловичини, птиці, телятини, 
кролика і риби в січеному стані, запечені і варені без грубої скоринки і 
паніровки (тобто без обкачування в товчених сухарях), вироби при см а
женні можна зм азувати  яйцем. Зр ід ка (двічі-тричі на тиж день) допуска
ються відварна або см аж ена курка, телятина, кролик, туш коване або в ід
варне м’ясо куском, а також  сосиски. Риба нежирних сортів см аж ена, 
відварна і запечена.

С о у с и  — м’ясні, рибні, томатні й сметанні.
Г а р н і р и  — з протертих і розварених крупів, дрібно нашинкованих 

овочів, а також  пюре з картоплі, моркви, цвітної капусти, кольрабі, к а 
бачків, гарбуза, брю ссельської капусти, баклаж ан ів , буряків.

М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и — сир,  сметана некисла, кефір, про
стокваш а, молоко (лише в страві).

Страви з яєць — яйця, омлети та інші вироби з яєць см аж ені й парові.
Ж и р и  — масло вершкове, топлене й олія.
З а к у с к и  — вимочений січений оселедець, сир тертий, неж ирна шин

ка, ікра овочева, ковбаси варені, нежирні, паштети, холодець з яловичини.



С о л о д к і  с т р а в и  — компоти протерті, киселі і ж еле з кислих фрук
тів і ягід, крем з простокваші, свіж і протерті ягоди, цукор, варення, мед.

Н а п ої — чай, чай з лимоном, кава і какао на молоці наполовину з 
водою, фруктово-ягідні соки, а також  овочеві натуральні соки або напо
ловину із застиглим м’ясним бульойоном по півсклянки на день.

Забороняються: гострі приправи (гірчиця, оцет, перець, часник, цибуля, 
хрін), сирі овочі (редиска, редька, ріпа, огірки), горох, квасоля, сирі 
фрукти, чорний хліб, свіжовипечений білий хліб, млинці, пиріжки, виро
би із здобного тіста, розсипчасті каші, ковбаси й копчення, сало свиняче 
та яловиче, ж ирні сорти м’яса, птиці (гуси, качки) і риби, сметана 
і вершки (понад 20-процєнтної ж ирності), незбиране молоко, круті яйця, 
пами, з фрикадельками.

Д ІЄ ТА  №  З

Д ієта №  3 призначається при запорах елементарного походжен
ня (викликаних неправильним харчуванням) без виражених запалю валь
них процесів. Харчування відіграє основну роль у лікуванні запорів. Мета 
цієї дієти полягає у посиленні перистальтики кишечника.

Запори виникають внаслідок недостатнього вмісту в раціоні грубої рос
линної клітковини та інших послаблюючих речовин. При хронічних запо
рах вранці натщесерце рекомендується пити холодну воду з цукром, ме
дом або різні фруктові та овочеві соки, а також  вводити в меню достатню 
кількість сирих, квашених і маринованих овочів та фруктів.

Страви готують відварними, смаж еними або тушкованими. Приймати 
їж у слід 4—5 раз на день. На ніч рекомендується склянка компоту або 
простокваші.

Хімічний склад дієти (на день): 100— 110 г білків, 100— 110 г жирів, 
450—500 г вуглеводів, 15—20 г кухонної солі. Калорійність раціону — 
3200—3500 калорій.

Д ля дієти показані такі продукти:
Хліб — переважно чорний і сірий.
П е р ш і  с т р а в и  — борщі, капусняк, щі зелені гарячі й холодні, 

окрошка, юшка з буряків, холодні фруктові супи, різноманітні овочеві 
супи.

. Д р у г і  с т р а в и  — з яловичини, неж ирної свинини і баранини, теля
тини, кролика, свіж ої риби, переважно куском.

Г а р н і р и  — овочеві (з крупно нарізаних овочів), розсипчаста греча
на каш а.

З а к у с к и  — копчення, холодець, маринади, шинка, ковбаси, салати 
і вінегрети, консервовані овочі.

М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и — сметана,  одноденний кефір, про
стокваш а, сир, Голландський сир.

Ж и р и  — масло вершкове, топлене й олія.
С о л о д к і  с т р а в и  — сирі фрукти і ягоди, компоти, кавун, диня, 

варення, мед, урюк, чорнослив у сиропі.
Різко обмежуються: страви з крупів і борошняних продуктів — хліб 

білий, пиріжки, млинці, бабка з локшини, каш і (особливо рисова і ман
н а), киселі, міцний чай, кава, какао, шоколад.



Д ієта № 4 призначається при гострих гастроентероколітах 
(поносах) і хронічних колітах у стадії загострення.

Мета даної дієти — сприяти відновленню нормальної функції кишеч
ника.

Лікувальне харчування повинно бути повноцінним і сприяти процесам 
травлення. їж у  рекомендується приймати в гарячому або теплому вигля
ді в строго визначений час, невеликими порціями (5—6 раз на день). 
Страви слід готувати відварними і паровими, протертими. Виключаються 
речовини, що викликають механічне і хімічне подразнення слизової обо
лонки кишечника, цукор і сіль різко обмежуються.

Рекомендується також  приймати підвищену кількість вітамінів А, С, 
В,, В,, РР.

Хімічний склад дієти (на день): 100— 120 г білків, 60—70 г жирів, 
200—300 г вуглеводів, 5 г кухонної солі. Калорійність раціону —2800—- 
3000 калорій.

Д ля  дієти показані такі страви і продукти:
Х л і б  — білий черствий 150 г або сухарі з білого хліба 100 г.
П е р ш і  с т р а в и  — супи слизисті з крупів, приготовлені на воді або 

на слабкому м’ясному бульйоні, а також  бульйони з рисом, манними кру
пами, з фрикадельками.

Д р у г і  с т р а в и  — з нежирних сортів м ’яса, птиці й риби у вигляді 
парових котлет, кнелей, фрикадельок, суфле і м ’ясного пюре, замість хлі
ба в ці вироби слід додавати відварний рис. У всі м’ясні страви рекоменду
ється додавати 1—2 г часнику (як засобу, що дезинфікує кишечник):

М о л о ч н і  с т р а в и  — свіжий протертий сир, парове суфле із сиру, 
триденний кефір.

С т р а в и  з я є ц ь  — паровий білковий омлет.
С о л о д к і  с т р а в и  — киселі, желе і напої з натурального червоно

го вина і сухих в'яжучих ягід та фруктів — чорниці, кизилу, скоринки гр а 
ната, груші дички, вишні, чорної смородини, а також  настою ягід шип
шини, міцного чаю з натуральним червоним вином.

Н а п о ї  — какао і жолудева кава на воді.
Ц у к о р  — 40—50 г у день.
Ж и р и  — масло вершкове несолоне 40—50 г у день.
Д ля  лікування хворих із гнилісним поносом іноді успішно застосову

ють дієту з тертих яблук. Яблука солодких сортів з тонкою шкіркою н а 
тирають на тертці з дрібною насічкою і дають хворому 5—6 раз  на день 
(1,5 кг).  При яблучній дієті інші продукти виключаються. Натирати яблу
ка слід перед їдою.

Забороняються: овочі, свіжі фрукти, чорний хліб, свіжовипечений білий 
хліб, млинці, пиріжки, вироби із здобного тіста, молоко і молочні продук
ти (крім сиру й кефіру), страви в холодному стані, холодні напої, закус
ки, спеції, консерви, ковбаси й копчення, жирні сорти яловичини, барани
ни, свинини, гуси, качки, риба осетрових порід, сало та інші жири, крім 
вершкового масла.

Д І Є Т А  №  4



Дієта призначається при захворюванні печінки і жовчного мі
хура. Мета дієти — сприяти відновленню порушеної функції печінки, нор
мальному жовчевиділенню, запобіганню утворення камінців у жовчному 
міхурі.

їж а  хворого повинна бути різноманітною, повноцінною за хімічним 
складом, достатньою за калорійністю, з підвищеною кількістю вітамініь 
А, С, Ві, В2, Вб, В12, а також  рослинної клітковини й рідини, що сприяє 
кращому відтоку жовчі й випорожненню кишечника. їж у  слід приймати 
невеликими порціями 5—6 раз на день.

Хімічний склад дієти (на день): 100 г білків, 60— 70 г жирів, 450— 
550 г вуглеводів, 8— 10 г кухонної солі, вільної рідини до двох літрів. Ка
лорійність раціону — 3000—3200 калорій.

Д ля  дієти показані такі страви і продукти:
Х л і б  — черствий білий і сірий.
З а к у с к и  — відварна риба, фрикадельки з риби або м’ясо у вегета

ріанському желе на бульйоні з овочів (один раз на тиждень 20—25 г), 
негострий сир, вінегрети, салати з овочів з вареним м’ясом або рибою.

П е р ш і  с т р а в и  — супи овочеві, молочні (особливо з геркулесом), 
щі, юшка з буряків,вегетаріанські борщі, супи фруктові.

Д р у г і  с т р а в и  — з нежирних сортів яловичини, птиці, кролика, 
риби, відварені куском, або відварені, а потім запечені в сметанному чи 
молочному соусі, у вигляді парових котлет, рулетів, зраз, фрикадельок, 
парових пудингів, а також беф-строганова або рагу з вареного м’яса.

О в о ч е в і  с т р а в и  й г а р н і р и  — з овочів у будь-якому вигляді, 
крім смаженого. Бобові в обмеженій кількості.

С т р а в и  з к р у п і в  т а  м а к а р о н н и х  в и р о б і в  — каші, запікан
ки (особливо з гречаної і вівсяної крупів) з добавкою сиру, а також ізю
му, кураги, яблук та ішиих фруктів.

М о л о ч н і  п р о д у к т и  — молоко, кефір, простокваша, пахта (ско
лотини), свіжий сир (200—300 г на день), сметана, вершки (в обмежевїй 
кількості) .

Ж и р и  — масло вершкове (40—50 г), оливкова, соняшникова, куку- 
рузна, сойова олія (20—25 г на день).

С т р а в и  з я є ц ь  — не більше 1 яйця в день (у складі страв), білко
вий омлет натуральний, а також  із вареним м’ясом або помідорами.

С о л о д к і  с т р а в и  — свіжі фрукти, особливо виноград, компоти, ки
селі, желе, мед, варення.

Н а п о ї  — слабкий чай з молоком, сирі соки з ягід і фруктів, настій 
шипшини, чорної смородини, відвар пшеничних висівок з медом або цук
ром з добавкою лимонного соку, а також  лимонної або аскорбінової 
кислоти.

Забороняються: дуже холодні або гарячі їж а  і напої, м’ясні, грибні 
і рибні бульйони, зелені щі, жирні сорти яловичини, баранини, свинини, 
птиці, риби, ж и р и —-яловичий, баранячий, свинячий, гусячий, комбінова
ний, а також смажені страви, солодкі млинці, свіжовипечений чорний 
і білий хліб, вироби із здобного і слойоного тіста, яєчні жовтки, консерви, 
ковбаси, копчення, гірчиця, перець, хрін, оцтова есенція будь-якої конце»-

Д І Є Т А  №  5



трації, цибуля, часник, шпинат, щ авель, редиска, горох, гриби, какао, 
шоколад, морозиво, гострі й пряні страви, ревінь, яблука сорту Антонов
ка, ж уравлина, алкогольні напої.

При запаленні жовчного міхура (холециститі) із зазначеної вище дієти 
слід вилучити чорний хліб та сирі овочі, обмежити кількість жиру до ЗО— 
40 г на день, а всю їж у готувати в протертому й паровому стані. При хо
лециститі можна вж ивати всі страви дієти № 1, тільки вилучаючи з раціо
ну яєчні жовтки й обмежуючи кількість масла.

Д ІЄ Т А  №  6

Д ієта  №  6 призначається при подагрі й сечокислому діатезі. 
М ета дієти — сприяти норм алізац ії пуринового обміну й зменш увати ут
ворення сечової кислоти в організмі.

Д ієта  повинна містити підвищену кількість овочів, фруктів, молочно
кислих продуктів, а також  достатню кількість рідини — 2—2,5 л на день 
у вигляді овочевих і фруктових соків, настою шипшини, відвару пшенич
них висівок із цукром або медом і лимонним соком, а також  підвищену 
кількість вітамінів Ві і С. З а  вказівкою  л ікаря рекомендується признача
ти розвантаж увальні дні, тобто дні переключення в харчуванні.

При подагрі рекомендується використовувати всі продукти і страви, 
що вж иваю ться при д ієтах  №  5 і 7, навіть обсмажені.

Хімічний склад дієти (на день): 80—90 г білків, 100— 110 г жирів, 
400—450 г вуглеводів, 8— 10 г кухонної солі. Калорійність раціону — 
3000 калорій. К ількість вітамінів: С — до 150 мг, Ві, ЕЬ — по 3—4 мг, ні
котинової кислоти — 30 мг. Прийом їж і 4—5 раз на день.

Д л я  дієти показані такі страви і продукти:
Х л і б  — білий, сірий і чорний.
П е р ш і  с т р а в и  — вегетаріанські супи, борщі, супи з крупами І м а

каронними виробами, щі, молочні, фруктові супи.
Д р у г і  с т р а в и  — відварне м’ясо і риба нежирних сортів січені або 

куском не більш е 100 г на день або 2—3 рази  на тиж день (за призначен
ням л ікаря) у відварному або паровому стані, дозволяється наступне об
см аж ування.

С т р а в и  з к р у п і в  і м а к а р о н н и х  в и р о б і в  дещ о обм еж у
ються.

С т р а в и  з с и р у  і м о л о ч н о к и с л и х  п р о д у к т і в  — у всіх 
видах.

С т р а в и  з я є ц ь  — у всіх видах, але в обмеженій кількості.
О в о ч е в і  с т р а в и  — салати  й вінегрети з сирих і варених овочів 

(салат листяний в обмеженій кількості), туш ковані й см аж ені овочі.
С о у с и  — молочні, сметанні, вегетаріанські.
С о л о д к і  с т р а в и  — свіж і фрукти, компоти.
Н а п о ї  — слабкий чай, чай з молоком, к ава сурогат, натуральні фрук

тово-ягідні соки.
Ж и р и  — масло вершкове, олія та ін.
Забороняються: ж ирна висококалорійна їж а  з підвищеним вмістом м’яс

них і рибних страв, продукти, багаті на пуринові речовини,— нирки, печін
ка, мозок, язик, телятина, курчата, м’ясні і рибні бульйони і навари, хо



лодець, оселедець, балики, копчені й солоні продукти, ковбасні вироби, 
сардини, шпроти, м ’ясні й рибні консерви, шоколад, міцний чай, натураль
на кава, какао, малина, брусниця, редиска, спарж а, щ авель, шпинат, ре
вінь, брюссельська капуста, хрін, перець, гірчиця, страви з сої, гороху, 
сочевиці, квасолі, гриби, спиртні напої.

Л ікувальне харчування при сечокислому д іатезі аналогічне харчуван
ню хворих на подагру. З дієти вилучаються продукти, багаті на щ авлеву 
кислоту. Хворим на сечокислий діатез дозволяється м’ясо, птиця і риба 
нежирних сортів відварні або парові, але не частіш е 2— 3 раз на тиждень. 
Томати виключаються. їж а  повинна містити достатню кількість вітамінів 
А, Ві, Вг, С і нікотинову кислоту Р Р .

Д ІЄ Т А  №  7

Д ієта №  7 призначається при захворю ванні нирок (нефрозах, 
неф ритах). М ета дієти — різко обмежити вміст екстрактивних речовин, 
зменшити подразнення нирок, підвищити виведення з організму недоокис- 
лених продуктів обміну речовин і діяти проти запалю вання. Харчування 
при хворобах нирок повинно бути різноманітним, повноцінним і містити 
достатню кількість білків, ж ирів, вуглеводів, вітамінів А, С, Вг, Віг, Р Р , 
а також  речовин, що мають ліпотропні властивості — сиру, молока і мо
лочнокислих продуктів (кефіру, простокваш і та ін .).

Д о  меню хворих на нирки рекомендується вводити продукти, що мають 
сечогінну дію: гарбуз, кабачки, огірки, буряк, листяні салати, салати  із 
сирих овочів, свіж і фрукти, ізюм, курагу, чорнослив, свіж і абрикоси, кавун
і диню.

їж а  повинна готуватися без солі, остання з дозволу л ікаря  видається 
хворому на руки (2—4 г на день), а в період загострення тимчасово ви
клю чається.

Д л я  поліпшення смаку в страви, приготовлені без солі, рекомендується 
додавати  лимонний сік, винний оцет, ж уравлину.

Крім обмеження солі, при захворю ванні нирок необхідно різко обмежи
ти вж ивання екстрактивних речовин, що м істяться в м’ясі, рибі, грибах та 
інших продуктах, а також  рідини до 0,8 л і продуктів, багатих на холе
стерин. З дієти мають бути вилучені речовини, що містять еф ірні м асла,— 
цибуля, петрушка, селера, кріп, хрін, гірчиця, часник. Прийом їж і 4—
5 раз на день. Загальн а  кількість рідини в денному раціоні, включаючи й 
рідину, що міститься в продуктах, повинна становити 1,3 л.

Хімічний склад дієти (на день): 70— 80 г білків, 70—80 г жирів, 400— 
450 г вуглеводів. К алорійність — 2800—3000 калорій.

Д л я  дієти показані такі страви і напої:
Х л і б  — білий, сірий, із висівок.
М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и  — молоко, вершки, сметана, кефір, 

простокваш а, сир.
Ж и р и  — масло верш кове несолоне, топлене і олія.
П е р ш і  с т р а в и  — супи овочеві, круп’яні, з макаронними виробами, 

молочні, фруктові, борщі, щі вегетаріанські.
Д р у г і  с т р а в и  — з нежирного м’яса, риби, птиці, куском відварні, 

а потім обсмаж ені або запечені, парові котлети, кнелі, фрикадельки.



а також  різні страви з крупів і макаронних виробів, овочів, сиру, яєць, 
останні в будь-якому стані, але в обмеженій кількості, не більш е одного- 
двох яєць на день.

С о у с и  — вегетаріанські, молочні, сметанні, з томатного соку.
С о л о д к і  с т р а в и  — яблука печені, ізюм, урюк, курага, чорнослив 

у сиропі, киселі й ж еле із свіжих фруктів і ягід, кавуни, дині, цукор, в а 
рення, мед, соки з фруктів і ягід, настій шипшини, відвар пшеничних ви
сівок з медом і лимоном.

Н а п о ї  — чай слабкий, чай з молоком.
Забороняються: супи на м 'ясних, рибних і грибних бульйонах, м’ясні 

й рибні соуси, спеції і гострі приправи, ж ирне м’ясо, гуси, качки, ковбаси, 
сосиски, консерви, копчення, солоні продукти, морська риба, бобові (го
рох, квасоля, соя ), щ авель, шпинат, редиска, спарж а, гриби, цибуля, пет
руш ка, часник, перець, тірчиця, какао, шоколад, кава натуральна, алко 
гольні напої, тістечка з кремом.

Д ІЄ Т А  №  8

Д ієта  №  8 призначається при ожирінні. М ета дієти — підви
щити обмін речовин і зменшити запаси ж иру в організмі.

Харчовий раціон хворого на ожиріння повинен мати обмежену кало 
рійність, бути достатнім  за об’ємом і створювати почуття насичення. Зм ен
шувати калорійність слід за рахунок вуглеводів і частково жирів. Харчу
вання повинно бути різноманітним з достатньою кількістю  вітамінів, грубої 
рослинної клітковини й підвищеним вмістом ліпотропних речовин, на які 
багаті молочнокислі продукти (особливо сир), а також  частикова риба, 
соя, в ’ялена риба. Слід уникати гострої, солоної й ж ирної їж і, смаж ених 
страв, борошняних і кондитерських виробів, а також  зайвого вж ивання 
рідини. С іль обмежити до 9 г на добу, солодощ ів — до 40—50 г, в іль
ної рідини до 1— 1,5 л. П риймати їж у слід не менше 4—5 раз на день, не 
переїдати.

Велике значення при ож ирінні мають розвантаж увальн і дні, що при
значаю ться лікарем  один-два рази  на тиждень.

Хімічний склад дієти (на день): 100— 120 г білків, 70—80 г жирів, 
250—300 г вуглеводів. Калорійність р ац іо н у — 2100—2700 калорій.

Д ля дієти показані такі страви і напої:
Х л і б  — чорний, сірий вчораш ньої випічки.
Ж и р и  — масло верш кове і олія (не менше 15—20 г на день).
П е р ш і  с т р а в и  — супи овочеві, борщі, щ і вегетаріанські або на 

слабкому м’ясному бульйоні, юш ка з буряків, окрош ка, супи з несолод
ких сортів фруктів і ягід, приготовлені на сахарині.

Д р у г і  с т р а в и  — в обмеженій кількості.
С т р а в и  з я є ц ь  — в обмеженій кількості.
М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и  — 300—400 г сиру на день і страви

з  нього в будь-якому вигляді, а також  кефір, простокваш а, сметана в об 
меженій кількості.

С т р а в и  з к р у п і в  — розсипчаста гречана каш а, а також  каш а з 
вівсянки.



О в о ч і  й о в о ч е в і  с т р а в и  — в будь-якому виді, картопля і стра
ви з картоплі в обмеженій кількості.

З а к у с к и  — оселедець вимочений, 20—25 г один-два рази на тиждень, 
нежирна шинка і варені ковбаси, холодець з яловичих ніг, консерви ово
чеві, нежирний сир, риба в маринаді заливна, відварна, салати і віне
грети.

С о л о д к і  с т р а в и  — сирі та печені фрукти і ягоди, желе і компо
ти з кислих фруктів та ягід на сахарині.

Н а п о ї  — слабкий чай з молоком, з лимоном, кава неміцна, овочеві 
й фруктові соки, настій шипшини, відвар пшеничних висівок.

Забороняються: білий хліб, вироби із здобного тіста, жирні сорти яло
вичини, свинини, баранини, птиці, риби, жирні ковбаси, копчення, смета
на, вершки, жирні сорти сирів, солодка сиркова маса, страви з крупів та 
макаронних виробів, горох, квасоля, міцні м’ясні навари, гострі й солоні 
страви, прянощі, свіжі та сушені фрукти і ягоди солодких сортів, мед, 
варення, цукерки, шоколад.

ДІЄТА № 9

Дієта № 9 призначається при цукровому діабеті. Мета дієти — 
підвищити функцію інсулярного апарату підшлункової залози, поліпшити 
обмінні процеси в організмі за рахунок повноцінного різноманітного хар
чування з підвищеним вмістом вітамінів С, Ві, В12, фолійової кислоти, 
страв з др іж дж ам и  і обов’язкового введення продуктів, що мають ліпо- 
тропні властивості,— молочнокислих продуктів (особливо сиру), частико
вої риби, сої тощо.

Вирішальне значення в лікуванні цукрової хвороби має раціональне 
харчування, яке повинно містити нормальну кількість білків, помірну — 
жирів і різко обмежену — вуглеводів.

Харчування хворому на діабет призначається лікарем індивідуально. 
Вуглеводи обмежуються за  рахунок хліба й продуктів, багатих на крох
маль і цукор. Овочі даються переважно з мінімальним вмістом вуглево
дів. Вітаміни можна вводити до меню у вигляді сирих фруктово-овочевих 
соків, відварів пшеничних висівок, настою шипшини.

Спосіб приготування їж і звичайний. Страви з картоплі, круп’яних і м а
каронних виробів обмежуються. їж а  не повинна бути надто гарячою або 
холодною, приймати її  рекомендується не менше 5—6 раз на день. При 
порушеній функції печінки їж у  слід готувати стосовно дієти №  5. Д л я  
хворих на діабет з порушеною функцією печінки з дієти необхідно вилу
чити супи на м’ясних та рибних відварах і смажені страви, їж у  рекомен
дується готувати відварною і паровою.

Хімічний склад дієти (на день): 100— 110 г білків, з них 60—70 г пов
ноцінних тваринних білків, 65—75 г жирів (з них 20 г рослинних), 300— 
350 г вуглеводів, вільної рідини —  до 1,5—2 л. Калорійність р ац іо н у —• 
2500—2800 калорій. Кількість вітамінів: С — 100— 150 мг, Ві і Вг — по 4— 
6 мг, А — 3—4 мг, нікотинової кислоти — ЗО—45 мг.

Д ля  дієти показані такі страви:
Х л і б  — спеціальний діабетичний, житній, сірий пшеничний з борошна 

грубого помелу в обмеженій кількості.



П е р ш і  с т р а в и  — супи овочеві, рибні, молочні, борщі та щі веге
таріанські або на слабкому м’ясному бульйоні.

Д р у г і  с т р а в и  — з нежирної яловичини, баранини, свинини, птиці, 
риби куском і січених, в котлетну масу замість хліба рекомендується вво
дити свіжий сир (на 100 г м ’яса 50 г сиру).

М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и  — сир і сирні страви у всіх видах
з сиром, запечені і варені.

С т р а в и  з я є ц ь  — в обмеженій кількості (не більш е одного-двох 
яєць у день).

С т р а в и  з к р у п і в  — каш і гречана і вівсяна.
О в о ч і  — у всіх видах, а також  листяні салати. Д л я  зменшення к іль

кості вуглеводів в овочах останні дрібно нарізати  й вимочити протягом 
10— 12 год у великій кількості холодної води, періодично міняючи її, а 
потім варити, туш кувати або смажити.

З а к у с к и  — риба відварна, заливна, у м аринаді, вимочений оселе
дець, паштет, неж ирна шинка, ковбаса, сир, Голландський сир, а також  
овочеві та листяні салати з вареним м’ясом або рибою, холодець.

Ж и р и  — масло вершкове, топлене, оливкова, соняш никова, кукурудзя
на, сойова та інші олії.

С о л о д к і  с т р а в и  — свіж і фрукти і ягоди кислих сортів, компоти
і ж еле на сахарині.

Н а п о ї  — чай, чай з молоком, кава чорна, кава з молоком або з верш 
ками на сахарині.

Забороняються: цукор, мед, варення, цукерки, кондитерські й борош
няні вироби, солодкі фрукти і ягоди, ж ирні сорти яловичини, баранини, 
свинини, риби, качки, гуси, сало свиняче, яловичий і баранячий жир, коп
чення, жирні ковбаси, оцтова есенція й гострі приправи, солодка сиркова 
маса, згущене молоко, морозиво, алкогольні напої.

Нижче наведено перелік продуктів, що містять незначну кількість вуг
леводів і включаються до раціону хворих на діабет без обмеження.

Продукти, що містять не більш е 5 % вуглеводів: огірки, боби зелені, 
листяна зелень, редиска, спарж а, помідори, капуста кваш ена, ревінь, цвіт
на й червона капуста, гичка буряків, шпинат, щ авель, салати  листяні, 
брюква, баклаж ани , кабачки, зелений перець, агрус, брусниця, клюква, 
лимони, цибуля зелена.

Продукти, що містять не більш е 10 % вуглеводів: гарбуз, диня, цибуля- 
порей, ріпа, капуста білоголовкова, смородина, чорниця, м алина, горобина, 
гриби свіж і і сухі, апельсини, мандарини.

Д ІЄ ТА  №  10

Д ієта  № 10 призначається при серцево-судинних захворю ван
нях: атеросклерозі, гіпертонічній хворобі (1-ї і 2-ї стад ій ), а також  після 
перенесеного інфаркту м іокарда на п’ятому-шостому тижні.

М ета дієти — берегти серцево-судинну систему, зміцню вати серцевий 
м’яз, посилити виведення з організму азотистих ш лаків і недоокислених 
продуктів обміну.

З дієти необхідно вилучити екстрактивні речовини, продукти, багаті на 
холестерин (внутрішні органи тварин, мозок, яєчні ж овтки). Крім того,



дієта повинна містити обмежену кількість тваринних жирів, вільної ріди
ни та кухонної солі й мати знижену калорійність, переважно за рахунок 
обмеження жирів. Харчування хворих повинно бути різноманітним, пов
ноцінним і мати достатню кількість продуктів, що мають ліпотропні в л а 
стивості, а також  містять олію, солі калію  і кальцію.

Д ля людей з надмірною вагою калорійність їж і не повинна перевищу
вати 2250 калорій, я  для людей з нормальною вагою — 2750 калорій. 
Хворим із надмірною вагою рекомендується застосовувати фруктові або 
овочеві розвантаж увальні дні (за вказівкою  л ік ар я ). К ількість рідини 
слід обмежити до 1,2— 1,5 л на день, враховуючи рідину, що входить до 
складу страв, вільної рідини — не більш е 0,8 л. їж у  приймають невелики
ми порціями 5—6 раз на день, останнє приймання — не пізніше ніж  за
2 год до сну.

Хімічний склад дієти (на день): 90— 100 г білків, 70—80 г жирів, 400— 
450 г вуглеводів, 5—8 г кухонної солі. Калорійність раціону — 2500— 
3000 калорій. Вітамінів: С — 100— 150 мг, Ві — 3—4 мг, зал іза  —
15—20 мг.

Д л я  дієти показані такі страви і продукти:
Х л і б  — черствий білий і сірий.
Ж и р и  — масло вершкове несолоне, топлене, олія (не менше 20—25 г 

на день).
П е р ш і  с т р а в и  — борщі, щі, супи овочеві, з крупів, вегетаріанські, 

фруктові (один раз на тиж день дозволяю ться супи на м’ясному або ку
рячому бульйоні).

Д р у г і  с т р а в и  — з нежирних сортів яловичини, баранини, свинини, 
птиці і риби (один раз на день до 150 г) куском, а також  у вигляді паро
вих котлет, кнелей, фрикадельок, каш і та страви з макаронних виробів, 
овочеві (за винятком бобових).

С т р а в и  з я є ц ь  — в обмеженій кількості (не більш е одного-двох 
яєць в день, кращ е використовувати тільки білки).

М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и  — натуральний сир, сир із сої, не- 
гострий сир, сметана, вершки, кефір тощо.

С о у с и  — молочні, сметанні (на овочевому в ідвар і).
З а к у с к и  — салати, особливо листяні і фруктові, вінегрети, в ідвар

на риба у вегетаріанському желе, ікра з овочів домашнього приготуван
ня, паштет з відварного м’яса, сир негострий.

С о л о д к і  с т р а в и  — компоти, киселі, креми, желе, муси, фрукти
3 сиром, запечені і варені.

Н а п о ї  — чай з молоком, із лимоном, кава сурогат, овочеві, фрукто
ві і ягідні соки, настій шипшини, відвари з висівок з медом і лимонним 
соком.

Забороняються: м’ясні та рибні бульйони і соуси, см аж ене м’ясо, риба, 
птиця без попереднього відварю вання, сало, гуси, качки, гострі та солоні 
страви і закуски, консерви, копчення, ковбаси, вироби із здобного тіста, 
м ’який білий і сірий хліб, алкогольні напої, спеції, хрін, гірчиця, перець.



Мета дієти —сприяти відновленню нормального протікання 
процесів кровотворення. Д ієта  повинна містити підвищену кількість повно
цінних білків і подвійну проти норми здорової людини кількість вітамі
нів: Ві, В2, Вб, В12, С і РР. Крім того, необхідно, щоб до щоденного хар 
чового раціону хворого були включені страви з печінки, нирок, серця, руб
ців, мозку, гематогену, пекарських і пивних дріжджів, а також  речовини, 
що мають ліпотропні властивост і— сир, Голландський сир, частикова 
риба.

Хімічний склад дієти (на день): 150— 160 г білків, 70—80 г жирів, 
350—400 г вуглеводів. Калорійність раціону — 3000—3200 калорій. В іта
мінів: А — 3—4 мг, С — 150—200 мг, Ві, Вг, Вз — по 6—8 мг, Р Р  — 
40— 60 мг, фолійової кислоти — 0,5 мг, В 12 — 15 мг, заліза 25—40 мг.

Д л я  дієти показані такі страви і продукти:
Х л і б  — білий і чорний (200—300 г на день).
Ж и р и  — масло вершкове (50—60 г),  олія (15—20 г на день).
М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и  — сир, сир Голландський, простоква

ша, кефір, кумис.
С т р а в и  з я є ц ь  — у всіх видах.
Д р у г і  с т р а в и  — з нежирних сортів яловичини, телятини, кролика, 

птиці, риби.
С т р а в и  з к р у п і в  — молочні каші, пудинги, котлети.
О в о ч і  т а  з е л е н ь  — горошок, цвітна капуста, баклажани, боби, 

салат, шпинат, щавель, петрушка, селера тощо.
С о л о д к і  с т р а в и  — різні фрукти і ягоди, в тому числі апельсини, 

мандарини, лимони, абрикоси, яблука, чорна смородина, суниці, малина, 
агрус, а також  компоти, киселі та желе із зазначених фруктів і ягід.

Н а п о ї  — із дріжджів, висівок і шипшини з медом або цукром та ли
монним соком, фруктово-ягідні і овочеві соки. Цукру 50—60 г на день 
і 15—20 г солі.

Д ієта  може бути використана при виснаженні та знесиленні.

ДІЄТА ПРИ РЕВМАТИЗМІ

Д ієта  призначається лікарем індивідуально, із врахуванням 
стану хворого, його віку та трудової діяльності.  Харчування хворих на 
ревматизм повинно бути повноцінним за  хімічним складом, з помірним 
обмеженням вуглеводів та солі і з підвищеним вмістом вітамінів — А, С, 
Р, Ві, Вг, Р Р ,  а для  осіб ослаблених — з підвищеною кількістю білків 
(140— 160 г на день). Крім того, дієта з обмеженням вуглеводів повинна 
містити підвищену кількість речовин, що мають ліпотропні властиво
сті, молочнокислих продуктів (особливо сиру), частикової риби, бобових 
та ін.

В комплексі лікувальних заходів при ревматизмі важливим і ефектив
ним елементом є сира рослинна їж а, що містить вітаміни в натуральному 
виді. Призначається вона лікарем у вигляді листяних, фруктово-овочевих 
салатів або натуральних овочів один-два рази в тиждень (без солі).

Д І Є Т А  П Р И  Н Е Д О К Р І В ’Ї



Хімічний склад дієти з обмеженням вуглеводів (на день): 120 г білків, 
130— 135 г жирів, 120—200 г вуглеводів. Калорійність раціону — 2250— 
2500 калорій.

Д ля дієти показані такі страви і продукти:
Х л і б  — чорний — 150 г, білий або сірий — 50 г на день.
М о л о ч н о к и с л і  п р о д у к т и  — молоко, кефір, простокваш а, сме

тана, вершки, сир, Голландський сир.
Ж и р и  — масло вершкове, олія.
П е р ш і  с т р а в и  — супи овочеві, борщі на м’ясному, рибному і гриб

ному бульйонах, щі.
Д р у г і  с т р а в и  — відварні, туш ковані та смаж ені м’ясо і риба.
С т р а в и  з я є ц ь  — у всіх видах.
О в о ч і  т а  з е л е н ь ,  що містять незначну кількість вуглеводів,— 

листяні салати, огірки, помідори, редис, редька, капуста білоголовкова, чер- 
воноголовкова, цвітна, кольрабі, брюква, спарж а, соя, горох, квасоля, зеле
ний горошок, зелені боби, морква, буряк, петрушка, цибуля, кріп, кабач
ки, гарбуз, баклаж ани, картопля в обмеженій кількості.

С о л о д к і  с т р а в и  — компоти і ж еле з яблук та фруктів, свіж і та 
печені яблука, ж еле з молока, кефіру.

Н а п о ї  — з висівок, пивних і пекарських дріж дж ів, відвар шипшини, 
сирі фруктово-ягідні соки.

Обмежуються: цукор, мед, варення, цукерки, тістечка, морозиво, печи
во, вироби з тіста, з крупів, гострі страви, консерви.

ЗА Г А Л Ь Н І П О Р А Д И  
ДО РАЦ ІО Н АЛ ЬН О ГО  Х А Р Ч У В А Н Н Я

Раціональне харчування в комплексі з іншими гігієнічними 
засобами є профілактичним засобом, що посилює захисні сили організму 
людини.

їж а  повинна бути різноматнітною  і повноцінною за хімічним складом 
та калорійністю. Спосіб приготування страв звичайний, різноманітний. 
Лю дям, схильним до повноти, слід обмеж увати кількість жирної їж і, а 
також  борошняних і солодких страв. Корисно вводити в меню овочеві 
страви, свіж і фрукти і ягоди, сир 200—300 г на день. Хліб головним чи
ном чорний і сірий. Калорійність раціону залеж но від віку, кліматичних 
умов і виконуваної роботи повинна становити 3000—5000 калорій.

Рекомендується чотириразове харчування. Сніданок повинен становити 
ЗО—35%  денного раціону, другий сніданок (12— 13 г о д ) — 15% , обід 
(17— 18 год) — 40—45 %, вечеря (за 1,5—2 год до сну) — 10— 15 %.

Не рекомендується: перенасичення, зловж ивання спиртними напоями, 
нерегулярне прийняття їж і. О бмеж ується прийняття важ козасвою ваних 
продуктів — гусей, качок, см аж еної свинини.

Хімічний склад раціонального харчування на день: 100— 120 г білків, 
100— 120 г жирів, 400—500 г вуглеводів. Калорійність раціону 3000— 
3500 калорій.

Складаючи меню для раціонального харчування, можна користуватися 
меню дієт № 2, 3 та ін.



ХАРЧУВАННЯ ВАГІТНОЇ ЖІНКИ
І МАТЕРІ-ГОДУВАЛЬНИЦІ
В період вагітності й годування дитини груддю їж а  жінки по

винна бути різноманітною, повноцінною, містити всі необхідні харчові 
речовини: білки, жири, вуглеводи, мінеральні солі, вітаміни. Д о  раціону 
харчування вагітної жінки і матері-годувальниці, крім м’яса, риби, яєць, 
сиру, хліба, борошняних виробів і крупів повинні входити в достатній 
кількості молоко, кефір, ацидофілія, простокваша, сир і ласощі, а також 
свіжі фрукти, ягоди, овочі й листяна зелень, особливо сирі. Цінність фрук
тів і овочів полягає в тому, що вони містять необхідні для організму міне
ральні солі, велику кількість вітамінів і рослинну клітковину, яка сприяє 
нормальній роботі кишечника. З  цією ж  метою рекомендується перед сном 
випивати склянку свіжої простокваші або компоту із чорносливу.

Вагітній жінці й матері-годувальниці необхідно суворо дотримуватися 
режиму харчування, тобто приймати їж у в одні й ті ж  години і не менше
4 раз на день, при цьому ні в якому разі не слід зловживати спиртними 
напоями, їсти гостру їж у та допускати перенасичення.

На 5— 6-му місяці вагітності та в період годування дитини денний ра
ціон повинен становити 3500 калорій.

При цьому вітаміни, особливо В і, С і Е, а також  солі кальцію, фосфо
ру і зал іза  повинні вводитися до раціону в збільшеній кількості за рахунок 
молочних продуктів. З а  три-чотири тижні до пологів рекомендується об
межити вживання рідини до 1 л, а солі — до 5 г на день. При запалю 
вальних процесах і набряках  сіль з їж і слід вилучити повністю.

їж а  не повинна бути одноманітною, бо в цьому випадку вона не забез
печує організм мінеральними речовинами і вітамінами, не збуджує апети
ту і тому не відповідає життєвим потребам матері й дитини. Спосіб при
готування їж і звичайний.

Слід уникати дуж е жирної їжі: кількість жирів не повинна перевищу
вати 120 г на день; при цьому необхідно враховувати й жири, що містять
ся в м ’ясі, сирі, сметані та інших продуктах. К ращ е використовувати нату
ральні жири — вершкове і топлене масло і не менше 25 г на день олії. 
Ні в якому разі не слід переїдати.

Крім загальної дієти, можна використовувати меню дієт № 3, 5, 8, 9, 
а при гінекологічних захворюваннях — дієти №  7 і 10 з наступним перехо
дом на дієту №  5, а потім на загальну дієту. Всі призначення і зміни в 
режимі харчування може робити лише лікар.

Хімічний склад дієти (на день): 100— 120 г білків, 100— 120 г жирів, 
450—500 г вуглеводів, 10— 15 г кухонної солі. Калорійність раціону — 
3000—3500 калорій. Кількість вітамінів С — 100 мг, Ві — 3—4 мг.

ДЕЯКІ СТРАВИ
ЛІКУВАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
СУПИ
Перші страви мають певне значення для підвищення апетиту, 

бо в них містяться екстрактивні речовини, гаряча вода, що є збудником 
шлункової секреції.



При дієтах № 6, 7, 10 суп подається в половинному обсязі через обме
ження рідини.

Ш ироке застосування мають молочні супи, що рекомендуються дієтами 
№  1, 5, 6, 10. Супи готують на молоці або на молоці з водою. При дієті 
№  2 супи готують на молоці з добавкою води в різних кількостях. Супи 
вегетаріанські рекомендуються дієтами №  5, 6, 10. Борщ і і щі готують на 
маслі, суп з овочів — з добавкою  крупів. Супи на м’ясному бульйоні вклю 
чають до меню тих дієт, які не забороняю ть азотисті екстрактивні речо
вини і не обмежують пуринові основи. М ожуть бути приготовлені бульйо
ни з гарнірами з крупів, яєць, пельменів, борщі, щі, супи картопляні, роз
сольники на м’ясному або кістковому бульйоні.

Холодні супи входять до меню дієт, що обмежують сіль (№  6, 7, 10, 
а також  № 5). Температура с у п ів — 10— 14 °С. Холодні супи можна готу
вати на кефірі (зам ість хлібного квасу).

Фруктові та ягідні супи готують як із свіж их так  і сушених плодів та 
ягід, соків, пюре і сиропів (рекомендуються при дієтах  №  5( б, 7, 10).

Д ієта № 9 рекомендує супи, в яких мало вуглеводів (бульйони з фри
кадельками, щ і з кваш еної капусти ).

Д ієти №  4 і 1 включають слизисті супи, приготовлені на в ідварі з пер
лових, рисових або вівсяних крупів.

СУП РИСОВИЙ ПРОТЕРТИЙ (ДІЄТА № 4)

2 ст. ложки рису, 1 чайна ложка вершкового масла, 100 г яловичини,
2 склянки яловичого бульйону.

Рис варять і разом із рідиною протирають крізь друш ляк. М ’ясо в а 
рять, охолоджують і пропускають крізь м’ясорубку, з ’єднують із рисовим 
відваром, доводять до кипіння, додаю ть сіль і вершкове масло.

СУП МОЛОЧНИЙ З МОРКВОЮ (ДІЄТИ № 5, 6, 7, 10)

2 склянки молока, 2 ст. ложки манних крупів, 1 морква, 1 чайна 
ложка вершкового масла.

Моркву труть на тертці, заливаю ть 2 склянкам и холодної води і в а 
рять до готовності, вливаю ть пряж ене молоко, доводять до кипіння, 
всипають манку, варять 10— 15 хв, солять, заправляю ть вершковим 
маслом.

БОРЩ ВЕГЕТАРІАНСЬКИЙ ІЗ СМЕТАНОЮ
(ДІЄТИ № 5, 6, 7, 10)

Буряк відварю ю ть у шкірці, труть на тертці, складаю ть у к а 
струлю, додають томатний сік або протертий із вершковим маслом томат 
і тушкують. У киплячу воду кладуть нарізану соломкою капусту й свіжу 
моркву. В арять 5— 10 хв, кладуть нарізану часточками картоплю, варять 
до готовності, кладуть тушкований буряк, переварену сметану (столову 
лож ку сметани на 1 порцію ), сіль і проварюють 2—3 хв.



При дієтах № 5, 6, 9 м’ясо слід варити, нарізавши кусками ва 
гою 50—60 г для  того, щоб видалити пуринові основи (гіпоксантин). При 
дієті № 4 у котлети замість хліба додають відварний рис.

Відварний рис включають до дієт №  1, 2, 6, 7, 10. їж а  готується без 
перцю.

КОТЛЕТИ М’ЯСНІ ПАРОВІ (ДІЄТА № 1)

100 г м’яса, 15 г хліба, 5 г вершкового масла, 15 г води.
М ’ясо пропускають крізь м’ясорубку, хліб замочують, віджимають і 

додають до м ’яса, солять, додають воду і добре вимішують масу. У сково
роду наливають воду, кладуть котлети, закривають кришкою І варять. 
При дієті №  4 на одну порцію замість хліба додають 10 г рису і часник.

БЕФ СТРОГАНОВ З ВАРЕНОГО М’ЯСА (ДІЄТИ № 5, 6, 7, 10)

100 г м’яса, 5 г масла, 50 г молока, 5 г пшеничного борошна, 15 г 
томатного соку, 15 г сметани.

М ’ясо відварюють і нарізають локшиною, борошно підсушують, розво
дять гарячим молоком і проварюють, заливають м ’ясо, додають переваре
ний томатний сік, солять, варять при слабкому кипінні 10 хв, заправля
ють перевареною сметаною.

СУФЛЕ З ВАРЕНОГО М’ЯСА (ДІЄТИ № 1, 5, 6, 7, 10)

100 г м’яса, 1 яєчний білок, 40 г молока, 5 г вершкового масла.
М'ясо варять, охолоджують, пропускають крізь м’ясорубку, додають 

молоко, збитий яєчний білок, сіль. Масу вимішують, викладають у сково
роду, змащену маслом, і запікають у духовці.

РИБНІ СТРАВИ
Д ля  приготування відварних страв з риби придатні всі породи 

риб, але лящ, сазан, короп, кам бала ,  карась, навага смачніші у смажено
му вигляді. Риба переварюється швидше й легше, н іж м’ясо, тому її  необ
хідно включати до меню дієтичного харчування. Білки її повноцінні, жир 
її  засвоюється краще, ніж будь-який інший жир. Риба також, як і м’ясо, 
містить азотисті екстрактивні речовини, які видаляють, проварюючи рибу 
у воді. Рибу для варіння слід закладати  у холодну воду. З  риби готують 
також котлетну масу.

КНЕЛІ РИБНІ (ДІЄТИ № 1, 5)

150 г риби (тріски, судака, нототенії, камбали та ін.), ЗО г молока,
5 г борошна, 10 г вершкового масла, 1 г солі.

З  борошна і молока готують густий молочний соус, охолоджують, рибу 
розбирають на філе без шкірки і кісток, пропускають крізь м’ясорубку, 
змішують із соусом, вимішують. Лож кою  викладають у сковороду, зали
вають водою і варять.

С Т Р А В И  З  М ’Я С А



КОТЛЕТИ, БИТОЧКИ З РИБИ СМАЖЕНІ (ДІЄТА № 2)

100 г риби, 15 г хліба, 10 г вершкового масла, 12 г цибулі, 10 г суха
рів, 10 г води, 15 г солі.

Готують рибну котлетну масу, обробляють у вигляді котлет і биточків 
завтовш ки 1 см, обкачують у сухарях. Котлети й биточки для дієти № 2 
не обкачуються. Котлети обсмажую ть з обох боків.

СТРАВИ З СИРУ

Сир — дж ерело повноцінного молочного білка. Страви з сиру 
мають лікувальне значення при захворю ванні печінки. Д л я  приготування 
страв із сиру його протирають.

ВАРЕНИКИ ЛІНИВІ (ДІЄТИ № і ,  2, 5, 6, 7, 10)

100 г сиру, 10 г цукру, 20 г борошна, 5 г масла, ]/4 яйця.
В перетертий сир додають яйце, цукор, борошно, масу вимішують, ви

кладаю ть на дошку, посилану борошном, і розкачують пластом, який 
розрізаю ть ромбиками. В арять вареники в киплячій воді. Виймають шу
мовкою і посипають цукром або поливають маслом, щоб вареники не 
склеїлись.

ЗАПІКАНКА СИРНА З МОРКВОЮ (ДІЄТИ № 1, 2, 5, 6, 7, 10)

70 г сиру, 10 г манних крупів, 10 г цукру, 1 морква, '/а яйця.
М оркву варять, труть на тертці або пропускають через м’ясорубку, 

додаю ть протертий сир, манні крупи, яйце, цукор. М асу вимішують, ви
кладаю ть у сковороду або лист, змащ ений маргарином або маслом, і зап і
каю ть протягом 15—20 хв у духовці. При подаванні поливають сметаною.

Карнавал
ПІД
парасолькою

Якщо у вас хоч одна дитина, то в цьому р аз і принаймні двічі на рік — 
на день її народження і в свято новорічної ялинки — маєте добре-таки по
мізкувати над тим, як прийняти маленьких друзів ваш ої доньки чи сина, 
як  розваж ити їх, чим почастувати.



Перша «товариська зустріч» — то і наука для маленької людини. І хто, 
як не батьки, а ще й бабуня та дідусь, допоможуть малюкові опанувати 
її. Щоб свято проходило невимушено, весело і все ж  гладесенько-рівне
сенько, до нього слід завчасно підготуватися. Зам ало  для кожного гостя 
приготувати подарунок (діти і в гостях лишаються д ітьм и) , й подбати про 
те, щоб стіл був приваблюючим. Д о  речі, дитяче товариство ваших кулі
нарних здібностей ще не здатне достатньо оцінити. Тому можна обмежи
тися звичайними бутербродами і тістечками, тільки бажано робити їх з 
«секретом».

А головне ж, щоб дозвілля проходило весело, з вигадкою, цікаво. Зго
дом ви набудете в цій справі і досвіду, і вміння, ваші гості знатимуть, що 
в домі вашої дитини на них чекають «фірмові» страви і «фірмові» розва
ги, а вперше постарайтеся нічого не пустити на самоплив (мовляв, якось 
там буде), передбачити, по можливості, кожну дрібницю. Д л я  першого 
свята не радимо запрошувати й дуж е багато гостей — вісім — десять хлоп
чиків і дівчаток досить.

Можна приготувати «костюмований бал» — діти люблять переодяган
ня. Популярні розваги — атракціони, змагання можна урізноманітнити 
оригінально влаштованим «буфетом» під... парасолькою. Так-так, звичай
ною парасолькою, прикріпленою до люстри, або ще якось пристосованою 
посеред кімнати, наприклад, м іж  двома зсуненими столами. А прикрасити 
таку парасольку, позбавити її утилітарного вигляду можна з допомогою 
надувних різнокольорових гумових шарів, довгих китиць з цигаркового 
паперу, стрічок серпантину тощо. Тут ж е можуть висіти маленькі фанти 
одного з атракціонів — майбутньої безпрограшної лотереї.

Н а столі під парасолькою поставте всі страви. І весь час не забувайте 
уважно контролювати розваги. Д л я  дітей вони невимушено випливатимуть 
одна з одної, але ви, дорослі, маєте знати, що за чим йтиме. А зараз  з а 
прошуємо вибрати щось із запропонованих закусок.

БУТЕРБРОДИ

Улюблені бутерброди — маленьке видовжене печиво (типу 
крекера), на яке покласти досить товстий шар дитячої сиркової маси або 
звичайного свіжого сиру, розтертого на пишну масу із сметаною, зап рав
леного ваніліном або ванільним цукром, прикрашеного часточками апель
сина чи мандарина і шматочками волоського горіха. Замість апельсина 
можна покласти круж альця червоного яблука.

Зелені бутерброди — нарізані шириною в 3 см смуги чорного хліба. 
На них зверху кладуть розтертий сир, який для  гострішого смаку можна 
розтерти з невеликою кількістю сиру «рокфор». Зверху посипати подріб
неною зеленню цибулі або петрушки, прикрасити маринованими гриб
ками.

Жовті бутерброди — тоненькі скибочки білого хліба, покраяні, в свою 
чергу, на фігурні шматочки, обкласти яєчною пастою: 100 г вершкового 
масла розтерти з трьома звареними круто яйцями, додати посіченої цибу
лі, солі і трохи перцю. Прикрасити червоними «крапками» з мариновано
го червоного перцю або бурячка.



П ікантні бутерброди — такі, як і для попереднього бутерброда ш ма
точки хліба, обкладені пастою з сиру, розтертого з невеликою кількістю 
вершкового м асла і якнайдрібніш е посіченого оселедця, який заздалегідь 
добре вимочують спочатку у воді, а потім у молоці. Зверху притрусити 
посіченою цибулею і ш маточками маринованого перцю.

ГАРЯЧІ КРУЖ АЛЬЦЯ

К ілька сардельок обчистити від шкірок, порізати на півсанти- 
метрові круж альця. Приготувати таку саму кількість круж алець м ало
сольних огірків і дерев’яних «виделок» — очищених від сірки сірників. 
П еред подаванням на стіл круж альця сардельок покласти на добре розі
гріту сковороду з жиром, дати підрум’янитися, на кожне круж альце по
класти ш маточок огірка і проколоти «виделкою».

ХРУМТЯЧІ ГРІНКИ

Напівчерству булку порізати на круж альця, помазати маслом, 
посипати подрібненим на буряковій тертці гострим сиром. П еред подаван
ням поставити на одну-дві хвилини в нагріту духовку.

ПИРІЖЕЧКИ З СЮРПРИЗОМ

П івпачки др іж дж ів розвести невеликою кількістю  молока, до
дати по одній чайній лож ці цукру й борошна, добре виміш ати, поставити 
в тепле місце, аби підійшло. Тим часом 0,5 кг борошна всипати в миску, 
додати дріж дж і, 4 жовтки, збиті із склянкою цукру, влити склянку теп
лого молока (тісто має бути не густим), добре вимісити, додати під кінець 
півпачки розтопленого маргарину, трохи ваніліну або ванільного цукру. 
Поставити тісто в тепле місце, щоб підійшло. Взяти невелику кількість 
вишневого повидла, трохи абрикосового дж ему, все це зм іш ати із склян
кою мелених горіхів, невеликою кількістю молока і цукром за смаком 
і трохи проварити. Від ш каралупи обережно очистити один горіх (так, щоб 
він залиш ився зовсім цілим ). Брати  потроху тіста, розправляти його на 
долоні. На круж альця з тіста укласти «фарш » і зліпити. В один з пирі
жечків покласти цілий горішок. Готові пиріжечки покласти на змащений 
жиром лист. Залиш ити в теплі, щоб тісто трохи підійшло, потім змастити 
білком і поставити у підігріту духову шафу. Пекти, поки пиріжечки під
рум’яняться.

Той з учасників забави, хто натрапить на пиріжечок з горіхом, стане 
«королем забави» і отримає спеціальну винагороду.

КОКТЕЙЛЬ ф р у к т о в и й

П рокип’ятити 3Д склянку цукру з склянкою води, остудити, до
дати сік з одного лимона чи апельсина, влити 4 склянки яблучного соку, 
додати м інеральної води (1 склянка). Все добре розміш ати. Лимон чи 
апельсин промити під гарячою водою і порізати круж альцям и. Приготу
вати високі склянки, вінця їх ззовні змастити білком і занурити в цукор-



пісок. К раї склянки ніби вкриті інеєм. Наповнити склянки коктейлем на 
три чверті. Кожен з пластівців лимона або апельсина надрізати в одному 
місці по радіусу від шкірки до середини і через цей надріз насунути на 
склянку. В кожну склянку встромити кольорову соломку і покласти ш ма
точок льоду.

Слід пам ’ятати, що дітям  не можна давати  надто охолоджених напоїв.

«ШАМПАНСЬКЕ»

Д л я  приготування «шампанського» потрібні пляшки, що добре 
закорковуються. Д о  кожної пляшки покласти горішок дріж дж ів , всипати
З чайні лож ки цукру, покласти кілька ізюминок і влити переварену теплу 
воду. П ляш ки закоркувати і поставити на 1—2 дні в тепле місце на кухні, 
а перед подаванням, не відкриваючи пляшок, остудити. На цдийки пляшок 
прив’язати  різноколірні кокарди і поставити на імпровізований буфет під 
парасолькою. В ідкривати в останню хвилину — перед розливанням в 
склянки.

СОЛОДКІ ЯЄЧКА

10— 12 половинок персиків обережно вибрати з компоту і від
кинути на сито. 1 чайну лож ку ж елатини залити невеликою кількістю хо
лодної води — щоб розм окла. Збити на піну 6 білків, поступово всипаючи 
400 г цукру-піску, аж  поки піна стане зовсім густою. Д одати  сік з двох 
лимонів і подрібнену ш кірку з одного лимона, а наприкінці розчинену у 
невеликій кількості гарячої води желатину. Злегка вимішати, розкласти 
крем в 10— 12 маленьких креманок, покласти половинки персиків, щоб 
лише трохи занурю валися у крем.

ПОЛУНИЧНЕ МОРОЗИВО

П івкілограм а заморож ених полуниць потримати трохи на ситі, 
потім покласти в глибоку тарілку, посипати цукровою пудрою (півсклян
ки), поставити цю тарілку  на миску з гарячою водою, поки полуниці роз
морозяться. Збити 6 ж овтків з склянкою цукрової пудри, розвести моло
ком з ваніллю  і залити, помішуючи, гарячим молоком (всього 1 л ). Влити 
цю масу в ем альовану каструлю . Поставити її на невеликий вогонь і про
довжувати розміш увати, не даючи закипіти. Зняти з вогню і охолодити, 
часом помішуючи. З  розморожених полуниць вибрати найкращ і (приблиз
но половину із загальної к ількості), решту збити віничком на піну, покла
сти до охолодженого молока з яйцями. П ісля цього додати цілі полуниці. 
Щ е трохи збивати, потім відразу  поставити до льодовника і зам орож ува
ти при низькій температурі (— 18°С ). В ж е через 10 хв морозиво готове.

Готують його за  кілька годин до подавання. Викладаю ть у скляні кре- 
манки і прикраш аю ть ізюминками.



У кожного своя особиста думка про красу людини, скульптури, архітек
турної споруди, пейзажу тощо, але краса квітів сприймається одностайно.

Квіти — окраса життя. Підсвідомо це ствердять і малі діти, рученята 
яких нестримно тягнуться до ніжних яскравих пелюсток, і люди похилого 
віку, і молоді — всі відчувають на собі велику естетичну силу ніжних зе
лених друзів, потребу окраси повсякденного життя квітами.

Квіти приносять людині святковий настрій, заспокоюють нервову си
стему, відволікають від неприємних думок, розвіюють горе, напоюють 
приємними пахощами повітря.

Квіти, догляд за ними — це відпочинок, який відновлює сили після 
трудового дня.

Є навіть нова галузь медицини, яка вивчає вплив різних рослин і кві
тів, а також  квіткових та деревних ароматів на нервову систему людей, 
відшукує найбільш корисні співвідношення квітів у парках та садах, у са
наторіях. Зветься ця галузь медицини естетикотерапією.

Але потягу до квітів, любові до них ще замало для правильного куль
тивування, догляду за квітами. Д о  цього треба ще й деякої обізнаності
з основними правилами вирощування рослин.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КВІТИ
Д л я  прикраси квартири, балкону, подвір’я є певні групи кві

тів, вирощування яких можливе тільки в тих чи інших умовах. Тоді вони 
віддячать вам рясним цвітінням та буйним ростом.

Так, в кімнатах вирощують багаторічні квіти, що прийшли з далеких 
тропічних або субтропічних теплих країн. Такі квіти не припиняють свого 
росту протягом всього року, лише дещо уповільнюють його восени, та й то 
на дуже короткий час.

Такі рослини не скидають свого зеленого вбрання або гублять лише 
невелику кількість старих листків, які одразу ж  заміняються новими.

В зв’язку з тим, що в південній півкулі (звідки родом більшість кім
натних рослин) річні сезони змінюються відмінно від північної, періоди 
відносного спокою (сну рослин) припадають часто на літній період, а пе
ріоди буйного росту і цвітіння наступають у таких рослин якраз  тоді, коли 
осіння імла та морозні хуртовини припиняють життя наших звичайних

К в іти  
і МИ



грунтових рослин. Отже, тендітних тропічних гостей наших кімнат в ж од
ному разі не можна вирощ увати у відкритому грунті на Україні. Тільки 
на південному узбереж ж і Криму деякі з них витримують нашу зиму під 
належною ковдрою листя, тирси або торфу, якою ретельно вкриваю ть їх 
дбайливі господарі.

Д еяк і квіти, що пізно квітують на грунті і не витримують приморозків 
(індійські хризантем и), заносять у кімнати і дотримують там  до цвітіння, 
після якого в хатніх умовах дал і вж е не культивують. Р яд  широко роз
повсюджених, вирощ уваних в к ім натах тропічних рослин є однорічними 
(кальцеолярія, ц інерарія тощо, які відмираю ть після цвітіння).

В к ім натах можна вирощ увати також  і деякі грунтові рослини: цибу
леві та кореневищні (нарциси, гіацинти, тюльпани, конвал ії), які потре
бують особливих способів культивування, та однорічні грунтові квіти (лев
кої, петунії, квасолю  та ін.).

В кімнатних умовах вирощують також  декотрі субтропічні плодові 
деревні рослини — лимони, мандарини, інжир, апельсини, фейхоа, гранат 
та тропічні — кофе, какао, парагвайський чай тощо.

Балкони прикраш аю ть також  кімнатними квітами з товстим шкірястим 
листям (пальми, фікуси тощ о). Ц і квіти виносять на балкон, лише коли 
потепліє. Крім того, можна висадж увати грунтові одно- або дворічні рос
лини (тобто такі, які ростуть і квітують протягом одного або двох років, 
а потім гинуть) і дуж е обмежений асортимент багаторічних квітів.

П одвір’я або садок декорують, звичайно, грунтовими одно-, дво- або 
багаторічними квітами, а також  декоративно-квітучими чагарниками або 
цибулевими рослинами.

Кож на з цих наведених груп рослин потребує особливих навичок в 
культивуванні.

Освітлення. Значна більш ість рослин для широкого росту та масового 
цвітіння потребує багато сонця, тому висаджую ть їх на добре освітлених 
місцях. З  однорічних грунтових рослин — майори, однорічні айстри, мак 
тощо; з дворічних— мальви, наперсник, а з групи багаторічних — мак 
східний, флокси, півонії та багато інших; з кімнатних — пеларгонія (к а 
лачик), кімнатний клен, ж асм ін кімнатний, бугенвілея, лантана, фуксія 
та ін. Якщо цим рослинам недостатньо освітлення, їх  ріст уповільнюється, 
знижується інтенсивність цвітіння або ж  зовсім припиняється.

Інші рослини потребують помірного освітлення. В природних умовах ці 
рослини знаходять захист під кронами великих дерев та чагарників, що 
створюють тінь. Ц е такі однорічні квіти, як лобелія, дворічні — братки, 
багаторічні — функія, астільбе, конвалії, деякі цибулеві та інші, а з к ім 
натних — ф іалка аф риканська, бегонія королівська. Вирощування цих 
рослин на відкритих для сонячних променів місцях пригнічує їх ріст, цві
тіння відбувається із запізненням  і характеризується воно меншою кіль
кістю квіток і порівняно меншими їх розмірами.

Листя тінелюбних рослин на сонці стає ж овтуватим або зовсім  підсм а
женим (утворюються коричневі плями, кінчики листків теж  стаю ть корич
невими) .

Рослини, як і в природі ростуть на місцях з густою тінню, не можна 
культивувати на сонці чи на напівсонячних місцях. Це призводить не тіль
ки до швидкого ж овтіння їх листя, а й до повної загибелі.



Поливання квітів. Рослини з вологих місць не можна культивувати без 
посиленого поливання. Нестача води призводить до з ів’янення листків, 
а потім і всієї рослини. Припиняться ріст, цвітіння, і згодом рослина гине. 
Це стосується таких кімнатних рослин, як  бегонія королівська, азал ія  ін
дійська, руелія формозька, кала та ін., а з грунтових — примула, аквілегія 
(водозбір), дельфініум тощо.

Якщо ж  посилено поливати рослини, які перенесені до нас з посушли
вих місцевостей, вони хворітимуть — в’янутимуть ніби від спраги, листки 
почнуть жовтіти, припиниться цвітіння і, зрештою, рослина загине. До 
посухостійких рослин належать: ціннії (майори), кермер, чорнобривці, 
седуми, кактуси та ін.

Тому при культивуванні квіткових рослин важливо знати їх «біогра
фію», звідки вони родом, що полюбляють і звідси вже культивувати сто
совно до їх потреб.

Земля для рослин. Не менш важливим є грунт, в який висаджують 
рослини. Адже ж  від складу та вмісту поживних речовин у ньому зале
жить кореневе харчування рослин. Які « х ар ч і» — така  й рослина.

Виявляється, що не всі рослини однаково потребують поживні речовини
з грунту. Ті, що звикли у себе на батьківщині споживати велику їх кіль
кість (тропічні — бегонії, фіалки африканські та такі, як  жоржини, цибу
леві тощо), потребують в культурі теж «висококалорійного» раціону. 
А рослини з пустельних місцевостей, які харчуються на батьківщині помір
но, вдячні і в умовах культури за  помірне «меню». Це — кактуси, пальми 
та ін.

При вирощуванні рослин треба стежити за  їх потребою щодо щільно
сті грунту. Пальми, фікуси, олеандри потребують значно щільнішого грун
ту, ніж такі вередуни, як бегонії, азалії ,  ф іалки африканські, котрі в щіль
ному грунті гинуть. Останні віддячують рясним цвітінням при вирощуванні 
їх в пухкому, повітропроникному грунті.

Серед грунтових видів рослин щільний грунт потребують ромашки, 
майори, кермек, гіпсофіла, чорнобривці, багаторічні айстри, флокси, піво
нії, а легкий полюбляють цибулеві, примули, дельфініум, водозбір та інші.

Поряд з вимогою до поживності та щільності грунту, слід враховувати 
й прихильність рослин до його кислотності.

Коли всі поїхали з 
дсму У відпуст ку...



Грунти (або штучні землесуміш і) буваю ть кислої, нейтральної або 
лужної реакції. Грунт з великою місткістю глини завж ди має луж ну реак
цію. Торф'янисті грунти, звичайно, кислу або слабо-кислу реакцію.

М айж е завж ди рослини з пустельних місцевостей потребують лужних 
грунтів, а з болотяних або прирічкових місць — кислих. Д о перших рослин 
відносять більш ість видів кактусів та сукулентів, пальми, калачики, каль- 
цеолярію, гіпсофілу, майори, хризантеми тощо. А до других — азал ії, 
водозбір, примули, кали, аруми, ціперуси та ін.

Якщо грунтові квіти якось миряться з не зовсім пасуючими для них 
грунтами і хоч погано, але ростуть в них, то кімнатні квіти в грунті, який 
не відповідає їх життєвим потребам, обов’язково гинуть.

В зв ’язку  з цим, підготуванню землесумішей для кімнатних рослин слід 
приділяти значну увагу, тим більше, що від цих рослин вим агається значно 
пишніше цвітіння та листоутворення, н іж  від грунтових рослин.

Грунт для кімнатних рослин складається з кількох компонентів у р із
них співвідношеннях, які і визначаю ть повітропроникність, поживність та 
кислотність землесуміш і.

Д е р н о в а  з е м л я  — є основною частиною майж е всіх землесумі
шей. Готується вона з напівперепрілого дерна. В разі необхідності її можна 
отримати при обтруш уванні тільки-но вирізаних дернин (разом  із части
нами корінців, що опадаю ть).

З  дернин, вирізаних на луках  з легким грунтом (супіщаним або п іщ а
ним), одержують легку дернову землю, а з тих, що ростуть на глинястих 
грунтах,— важ ку  дернову землю, яку застосовую ть як  додаток при пере
садці великих старих рослин — пальм, олеандрів, аукуб, калини вічнозе
леної тощо.

Д ернова земля надає суміші структурності і вносить до неї грунтові 
бактерії, необхідні для ж иття рослин.

Інколи дернову землю можна замінити садовою (з саду або городу), 
. тобто обробленою та підживленою землею, чистою від бур’янів.

Л и с т я н а  з е м л я  — теж  є складовою  частиною більш ості землесу
мішей. Вона додається для надання поживності та пухкості. Утворюється 
при перепріванні листя. К ращ і якості м ає земля, одерж ана з листя ліщ и
ни, липи, берези, буку. Д убова листяна земля, яка  містить багато танінів, 
непридатна для кімнатних рослин. Л истяну землю з листя каш танів м ож 
на додавати в суміші лише для старих пальм.

Якщо немає можливості спеціально готувати листяну землю, то в не
великій кількості її м ож на знайти в лісі, по р івчаках та балках, ямах, 
тобто там, де лист з року в рік накопичується і природньо перепріває. 
Верхній ш ар перепрілого листя на 3—4 см відгрібаю ть, а наступний (5—
6 см завтовш ки) збираю ть для додавання до землесуміш і. П росівати цю 
землю не слід.

Л истяна земля надає утвореній землесуміш і вологостійкості та кис
лотності.

Крім значних доміш ок до землесуміш і для рослин з ніжним корінням, 
листяна земля придатна також  для висіву насіння та розсадж ування 
розсади.

П а р н и к о в а  з е м л я  (або перегній) виготовляється з добре пере
міш аної суміші грунту із старих гарячих парників або з повністю перепрі-



лого гною. Ця земля додається в невеликій кількості до землесуміш і для 
надання їй щільності та поживності. Особливо вона придатна для пере
садж ування старих великих рослин, які пересадж ую ть раз на 3—4 роки.

Х в о й н а  з е м л я  утворюється при перепріванні хвої шпилькових 
рослин. Вона має кислу реакцію; потрібна тільки для вирощ ування і роз
множення азал ії та рододендронів; дуж е повітропроникна, потребує не
впинного догляду за вчасним зволож енням. Кращою є хвойна земля з со
снового лісу.

Т о р ф .  Структурний торф додається у невеликих кількостях при пере
садці старих екземплярів пальм, він придатний при вирощ уванні азал ії, 
болотяних рослин. Торфокрихта для кімнатних рослин непридатна, а для 
грунтових її застосовують як мульчу — присипають поверхню грунту з ме
тою зменшення випаровування вологи з грядок улітку.

П і с о к  придатний лиш е великозернистий, чистий, річковий. Він також  
забезпечує повітропроникність. П ісок додається до землесуміш і, а також  
для дренування на денце горщика.

Д е р е в н е  в у г і л л я  додається в невеликих кількостях до землесу
міші з метою надання їй гігроскопічності, для регулювання кількості во
логи та для запобігання закисанню  суміші в горщиках. Воно застосовує
ться при пересадці старих рослин та при утворенні землесуміш ей для 
кактусів і деяких сукулентів, а розтерте в порошок використовується як 
присипка, що прискорює загоєння ранових поверхонь у кімнатних рослин 
(кактусів, молочаїв, алое тощ о).

Крім Перелічених складових частин землесумішей, для деяких рослин 
можна (в дуж е обмежених кількостях) додавати  ще органічні поживні 
речовини такі, як: альбумін (кров’яне борошно) або кісткове борошно, а 
також  сухий подрібнений коров’ячий послід. Останні компоненти додаю
ться тільки для тих рослин, які потребують дуж е поживних грунтів (кали, 
амаріліси, деякі бегонії, ціперус).

Готувати землесуміш і слід заздалегідь, за  2—3 тиж ні до висадки 
рослин.

Д ля великих рослин землю не просівають або просівають тільки крізь 
решето, щоб позбавитися від скла, цегли та решток інших будівельних 
матеріалів, великих гілок тощо. Д л я  висіву насіння та пікірування (роз
садж ування маленьких сходів) землю слід просівати більш  ретельно.

Складові частини землесуміш і вимірюють об’ємними одиницями — 
відрами, корзинами тощо, зволожую ть і перемішують.

Д о висадки рослин землесуміш  повинна перебувати в помірно вологому 
стані. На ж аль, цією порадою дуж е часто нехтують, забуваю ть про те, що 
деякі компоненти, віддавш и всю вологу повітрю, не поновляють її в достат
ній мірі при повторному зволож енні після пересушки, і практично не бра
тимуть участі в живленні рослин.

Ось чому приготовлену землесуміш  не слід залиш ати без укриття, якщо 
готують її на подвір’ї, її треба прикривати фанерою чи плівкою.

З е м л е с у м і ш і .  Нижче наводимо рецепти землесумішей для най
більш поширених кімнатних рослин.

1 1 ч. легкої дернової землі, 1 ч. листяної (можна додати до неї ще Чг ч. 
торфу, 1 'І2 Ч. парникової (добре перепрілої) або компостної землі чи перепрілого 
коров’ячого гною та Чг ч. піску. Така землесуміш придатна для посадки або пере



садки гіацинтів, тюльпанів, нарцисів, амарилісів, кали, гемантуса Катерини. Якщо 
до суміші додати ще 1 ч. легкої дернової землі або замінити ці дві частини лег
кої землі на 1У2 ч. важкої дернової, то така земля придатна для вирощування 
аспарагусів.

2. 1 ч. листяної, Ч* ч. дернової, 1/2 ч. парникової землі або перепрілого коров’яку, 
Чг ч. торфу, Уіо ч. кісткового борошна. Утворена землесуміш добра для бульбової 
бегонії, глоксінії, геснерії, папоротей, евхарісів, пілеї, бальзаміну, традесканції 
та ін.

Наведені вище рослини можна пересаджувати також в суміш з 2 ч. хвойної,
2 ч. листяної, '/г ч. парникової землі, 2 ч. піску. В таку суміш можна пере
саджувати і цінерарії.

3. 1 ч. листяної землі, змішаної з 1 ч. торфу, У2 ч. дернової, Чг ч. парникової 
та Ую ч. деревного вугілля. В таку землесуміш пересаджують філодендрони, епі- 
філлюми, камелії та ін.

4. 1 ч. листяної, '/« ч. дернової землі, 1 Чі ч. перепрілого коров’яку або ком
посту, у2 ч. кров’яного борошна. Землесуміш придатна для амарілісів, циперусів, 
зефірантесу, кали, клівії.

5. 2 ч. парникової, 1 ч. листяної землі, У2 ч. торфу, У2 ч. піску та, якщо є, У6 ч. 
кісткового борошна або Ую ч. кров’яного борошна (альбуміну).

Суміш придатна для руелії, пілеї, хлорофітуму, декоративного томату (со- 
лянум), бегонії.

6. 1 ч. легкої дернової, 1 ч. парникової, */2 ч. листяної землі, 1Д ч. кістко
вого борошна та ‘Д ч. торфу — для гемантусу, примули, лимонів, кріну Мурі та 
інших.

7. 2 ч. листяної, 1 ч. парникової землі, '/2 ч. піску, можна додати ще У10 кров’я
ного борошна, останнє можна замінити пудретом. Суміш придатна для посадки 
бегонії, фіалки африканської, стрептокарпуса, колюмнеї, ізоломи та ін.

8. 2 ч. листяної, 1 ч. парникової землі, >/г ч. піску та У4 ч. добре подрібне
ного сухого коров’яку (можна додати останній і в розчиненому вигляді) — у цю 
землесуміш можна пересаджувати ті самі рослини, що наведені в попередньому 
пункті (7 п.).

9. 2 ч. листяної землі, 2 ч. торфу, У2 ч. піску, '/в ч. моху, ’/7 ч. подрібненого 
деревного вугілля — для бромелійових (більбергії пониклої) та деяких видів орхі
дей, які можна вирощувати в кімнатах.

10. 2 ч. листяної, 1 ч. парникової, 1 Чг ч. дернової землі, у2 ч. піску. Така зем
лесуміш придатна для гібіскусу (китайська троянда); юстиції, евпаторіуму, оле
андру, жасміну голоквіткового, лантани 3—4-річних пальм, фікусів, пеларгонії, 
лимонів, інжиру та інших декоративно-листяних рослин. Для старих екземплярів 
цих же видів рослин можна додавати до суміші замість І1/* ч.—2 або 2У2 ч. дер
нової землі та хи  ч. перепрілого розтертого коров’яку, кров’яного або кісткового 
борошна Ую ч. та подрібненого деревного вугілля.

11. 1 Ч. ЛИСТЯНОЇ, З Ч. дернової землі, 1 Ч. піску, Ую ч. деревного вугілля — 
суміш для агави, алое та інших сукулентів. Для кактусів в таку суміш додають 
подрібнену цеглу та стару штукатурку */ю ч.

П ересадж ування. Кращ им строком для пересадки кімнатних рослин 
е березень — травень місяці, тобто весняний період.

Щ орічно треба пересадж увати ф іалки аф риканські, примули, ж асм ін 
С ам бака, бегонії, глоксинії, пеларгонії, колеуси, амариліси, клівії, фуксії, 
бальзаміни, азал ії, гортензії, кімнатні липи, бромелійові, лантану, юсти
цію, аспарагуси, папороті, ціперуси, хлорофітуми та ін. М аленькі пальми, 
фікуси, калину вічнозелену, лимони, лавр  благородний теж  пересадж у
ють щорічно, а старіш і екземпляри — раз на 2—3 роки.

П ересадж увати  рослини слід в горщики дещ о більш і, ніж попередні, 
але дуж е великі горщики шкодять рослинам.

П еред пересадж уванням  рослини слід полити так, щоб уся грудка землі 
була вологою, якщ о земля суха, то грудка розпадеться і коріння рослин 
ушкодиться.



Підготовлену рослину бережно беруть у ліву руку, постукуючи краєм 
перевернутого горщика по краю стола, знімаю ть його правою рукою, трохи 
обжимають грудку, знімаючи нижній ш ар грунту та ш ар землі зверху, 
видаляю ть гнилі корінці, якщо вони є, і ставлять рослину в заздалегідь 
приготовлений чистий горщик, з закладеним  черепком отвором і насипа
ним на денце (2—3 см) шаром піску. Установлюючи рослину в горщик, 
треба її заглибити (вона не повинна бути вище краю горщ ика), а має 
стояти так, щоб після досипання свіж ої землі зверху залиш алося ще віль
не місце для поливання водою. Досипану свіж у землю ущільнюють по бо
ках плоскою дощечкою або кілочком.

П ісля пересадж ування рослину поливають водою і на 2—3 дні ставлять 
в притінене місце.

П ідживлення. Часто любителі квітів, намагаючись прискорити ріст рос
лин та поліпшити Їх цвітіння, ретельно і часто підживлюють їх найрізно
манітнішими добривами. Д еякі підживлюють розчинами мінеральних 
добрив, що продаються в квіткових магазинах, а інші, на ж аль, викори
стовують на свій розсуд такі «добрива», як касторову олію, воду після 
миття посуду тощо.

Природно, рослини, які довго не пересадж увались, слід обов'язково 
підживлю вати (якщо немає змоги пересадити Їх вчасно), але  таке підж ив
лення треба проводити розумно, так  щоб воно справді допомагало росли
ні, прискорювало її  ріст або поліпш увало цвітіння.

Н асамперед слід пам’ятати, що кращ им часом для підживлення кім
натних рослин є весняний та літній періоди (за винятком тих видів, які 
відпочивають саме в цей період). Д л я  нових листків та пагонів, появу 
і ріст яких прискорюють внесені добрива, у цей час є вдосталь сонячного 
світла і розвиток рослин відбувається нормально. Якщо ж  прискорювати 
його восени або взимку, то нестача сонця позначатиметься на рості рослини. 
Пагони почнуть витягуватись, кволіти, листки через нестачу світла будуть 
світло-зеленими, невеличкими. Отже, підживлення рослин слід починати
з березня по серпень. К ількість добрив теж  треба регулювати.

Занадто  підживлені рослини починають давати надмірно велике листя, 
ваги якого стебло не може витримати. Воно падає, робиться водянистим, 
м’яким. Листки згодом починають викривлятися, рослина губить декора
тивність і гине. Тому підживлення розчинами рекомендованих добрив 
(наприклад, «Ф лора» або розчин такої суміші мінеральних солей: 14 г 
азотної, 10 г калійної та 12 г суперфосфату на 10 л води) слід провадити 
не частіше одного разу на 15 днів.

Крім підживлення мінеральними добривами, можна вносити також  
органічні добрива. Кращ ими з них є розчин збродженого коров’ячого по
сліду з розрахунку 1 л на 10 л води.

П ідж ивлю вати касторовою олією, молоком, м’ясною водою або водою 
після миття посуду та іншими «оригінальними» сумішами не рекомендує
ться. Такі необгрунтовані додачі, як правило, доводять рослину до загибелі.

П ідж ивлю вати рослини слід не раніше, як  через 2—2,5 місяці після 
пересадж ування.

Якщо в землесуміш додано органічні добрива (коров’як, альбумін, к іст
кове борошно тощ о), то підж ивлю вати в перший рік посадки не треба 
зовсім.



Гідропоніка — вирощ ування рослин без грунту, тільки на поживних 
розчинах, які м істять всі необхідні для росту і розвитку мінеральні 
солі.

Д л я  гідропоніки потрібні особливі подвійні горщики. Один з яких, 
внутрішній, дірчастий, заповнюється нейтральним субстратом (гравієм, 
керамзитом, тирсою та ін.), в який висадж ується рослина.

Такий горщик встановлю ється в другий, більший, що наполовину н а
повнюється поживним розчином, який по мірі всмоктування доливається 
водою і кожні 1 — 1,5 місяці заміню ється новим, свіжим.

На гідропонічних розчинах дуж е вдало можна вирощ увати такі рос
лини, як аруми, сціндапсус, традесканції, евхаріс, кали, ам ариліси, троян
ди та інші рослини. На гідропоніці вирощують також  овочі (огірки, помі
дори тощ о), якими ми зі смаком ласуємо взимку та ранньої весни.

Гідропонічний спосіб вирощ ування позбавляє клопоту по завезенню 
землі та складанню  землесумішей, а також  по щоденному поливанню 
рослин.

Розмнож ення. Всі квіткові рослини поширеного на У країні асорти
менту можна розмнож увати насінням. Але є чимало таких (особливо серед 
кімнатних видів рослин), які розмножуються і так званим вегетативним 
шляхом, тобто ж ивцю ванням (вкоріненням відрізаних частин рослин — 
верхівками пагонів, листям, частинами коріння тощ о), діленням  кущів, 
відводками, щепленням та цибулинами-дітками.

Р о з м н о ж е н н я  н а с і н н я м .  Цим поширеним способом розмно
жують одно-, дво- та багаторічні грунтові рослини, а також  багато видів 
кімнатних рослин.

Насіння квітів висіваю ть навесні в заздалегідь  приготовлені посівні 
ящики (50X 45X 12 см) або череп’яні мисочки, наповнені просіяною листя
ною землею. Поверхню зволож еної землі розрівнюють і злегка ущільню
ють спеціальною дощечкою. Велике насіння висіваю ть у борозенки, а др іб
не— по поверхні землі. Потім насіння вкриваю ть тонким шаром грунту. 
Д уж е дрібне насіння петунії, примули, ц інерарії, бегонії та інших видів 
перед висіванням слід зм іш ати з чистим річковим піском (у відношенні 
1 : ЗО), а потім вж е сіяти. Це роблять для того, щоб дрібне насіння рівно
мірно розподілялося по всій поверхні грунту.

Висіяне насіння в ящ иках Чи мисочках треба полити крізь дрібне си
течко або з пульверизатора (для дрібного насіння, яке не присипається 
шаром грунту). П ісля чого посіви вкриваю ться склом або поліетиленовою 
плівкою.

Кращ ою  температурою для вирощ ування квітникових рослин з насін
ня є 22— 24 °С (за винятком деяких грунтових квітів).

Як тільки сходи трохи підростуть, зміцніють, їх треба розпікірувати 
(тобто розсадити вільніш е) в більший посуд в таку ж  землесуміш. Сходи
з середнього за  розміром насіння пікірують на відстані 4X 4 см в ш ахо
вому порядку, а з дрібного — 2X 2 см або 2,5X2,5 см. Р озсадж ені сходи 
одразу ж  поливають.

П ісля того, як  маленькі рослинки розростуться так, що їхні листочки 
зімкнуться, розсада готова. Якщо це грунтові квіти, то їх висаджую ть на 
постійні місця в грунт (на клумби, в рабатки тощ о), а кімнатні — виса
дж ую ть в горщики.



Щойио висадж ену розсаду, або пересадж ені в горщики рослинки, 2—■
З дні слід захищ ати від прямих сонячних променів (прикривати марлею, 
зволоженим папером або ставити подалі від вікна); рівномірно поливати, 
один-два рази на день обприскувати водою кімнатної температури.

Р о з м н о ж е н н я  ж и в ц ю в а н н я м .  Флокси, декоративні чагар
ники, кімнатні квіти — колюмнея, плющ, бегонія, пілея, кімнатна липа, 
гібіскус, олеандр, алое, бальзам ін , пеларгонія, азал ія, традесканція, ж а с
мин, руелія, юстиція та багато інших розмножуються верхівками пагонів, 
а декотрі листками (ф іалка аф риканська, деякі види бегонії).

Кращ им часом для ж ивцю вання є весна — початок літа.
Із зрізаних на 4—8 см гострим ножем верхівок пагонів видаляється 

нижнє листя (у гібіскусу, бальзам іну, колюмнеї тощ о), а у рослин з вели
ким листям останнє підрізаю ть на */з> уникнути зайвого випарю ван
ня вологи.

Підготовлений живець зразу  ж висадж ую ть трохи навскіс у ящ ики
з вологим піском рядам и на відстані 2,5— 3 см одне від одного і 4—5 см 
рядок від рядка. П оливаю ть крізь дрібне ситечко, прикривають плівкою, 
вологим папером або марлею  так, щоб покривні м атеріали не торкалися 
живців. Н айкращ е натягнути поліетиленову плівку на рам у або зробити 
засклену рам у і накривати нею рослини.

Д л я  найкращ ого вкорінення живців стеж ать за рівномірним зволо
женням грунту, а в ж арк і дні ще й обприскують водою один-два рази 
на день.

Висмикувати кожен день живці, щоб перевірити чи вкорінилися вони, 
не слід. Ж ивці почнуть вкорінятися не раніше ніж через 1,5—2 тижні 
(якщ о живцю вання відбувалося при температурі 22—24°С ). А у видів, 
які повільно укоріняються, через 1,5—2 місяці (у азал ії, деяких декора
тивних чагарників тощ о).

Ж ивці з рослин, які мають соковиті пагони (алое, пеларгонія, седуми 
та інш і), перед посадкою у вологий пісок слід трохи підв’ялити, тобто 
залиш ити зрізаним и в сухому злегка притіненому місці (в кімнаті на столі 
тощ о), на 1—2 доби для пеларгонії і на 4—5 діб для седумів, алое. П ісля 
такої обробки живці, як звичайно, висаджую ть у вологий пісок, який, до 
речі, є найбільш  придатним субстратом для вкорінення всіх квітникових 
рослин, поширених в кімнатній культурі, за винятком азал ії, яку ж ив
цюють в хвойну землю  або в торф відповідної для неї кислотності.

Ж ивці, що добре вкорінилися, висадж ую ть на постійні місця (для 
грунтових рослин) або в горщики з придатною для певного виду землесу- 
мішшю. П ісля висадж ування їх зразу ж  поливають і на декілька днів 
захищ аю ть від  прямих сонячних променів.

Р о з м н о ж е н н я  д і л е н н я м .  Такий спосіб розмноження придат
ний для рослин, які ростуть кущем, або мають кореневище — півники, хри
зантеми, багаторічні айстри, дельфініум, функія, седум прекрасний, 
флокси, півонії, папороті, аспарагуси тощо.

Д ілять  рослини рано навесні (за винятком півоній, які кращ е ділити 
восени — у ж овтн і). Весь кущ обережно викопують з землі, обтрушують 
її і чистим ножем розрізаю ть (кущ або кореневище) так, щоб на розділе
них частках залиш илося не менше як 2—3 добре розвинені бруньки або 
пагони. М ісце розрізів у рослин з м ’ясистим корінням (півонії) або коре-



невищсм (півники, функія) краще притрусити товченим деревним вугіл
лям, щоб запобігти загниванню.

Розмножені рослини негайно висадж ую ть  в заздалегідь  приготовлені 
місця на грядках  або клумбах і в ідразу  ж  поливають та на кілька днів 
захищають від  сонця. Так само розмножую ть і жоржини, у яких розділя
ють бульбокорені так, щоб кожна поділена одиниця мала 1—2 добре роз
винених бруньки. Д іленням розмножуються й рослини, придатні щорічно 
утворювати паростки або нові маленькі рослини-діткн. Таким способом 
розмножують клівії, кали, цибулеві рослини — лілії, мускарі, гіацинти, 
тюльпани тощо.

Молоді рослинки, які видаляють від  материнської рослини при пере
садці, висаджують у маленькі горщики або спеціальні грядки, так  звані 
шкілки (для грунтових рослин), де ретельно доглядають їх до дорослого 
стану, а потім висаджують на клумби тощо.

Р о з м н о ж е н н я  в і д в о д к а м и  застосовується здебільшого для 
грунтових рослин, які мають довгі, сланкі пагони, а також  і деяких кім
натних рослин (плющі, папороть-нефролепіс, руелію, пілею та ін.).

Пагін рослини пригинають до землі (у одерев’янілих пагонів роблять 
знизу невеликий надріз, у напіводерев’янілнх або м’яких цього робити не 
треба) спеціальною дерев’яною «виделкою» (зробленою із зрізаного роз
галуження якоїсь сухої гілки) пришпилюють до грунту і присипають 
землею. В кімнатних умовах пагін пригинають у поставлений обабіч гор
щик з листяною землею або з ї ї  сумішшю з піском, занурюють середню 
частину пагону в землю і знову присипають та поливають.

Через деякий час в місці згину утворюються корінці. Так  звана спляча 
брунька, розташована проти місця окорінення, починає рости. Тепер можна 
відокремити молоду рослину від старої, відрізавши материнський пагін 
біля самої землі, обабіч молодої рослини, і, якщо є потреба, пересадити 
молоду рослину на інше місце.

Відводками хороше розмножуються і жоржини.
Р о з м н о ж е н н я  щ е п л е н н я м .  Щепленням розмножуються най

частіше рослини, у яких пагони одерев’янілі,— троянди, клематіс, лимони, 
азалії ,  бузок та інші декоративно-квітучі чагарники.

Спосіб щеплення полягає в тому, що на відрощений, підготовлений з а 
здалегідь пагін підщепи прищеплюється (вкладається в Т-подібний розріз 
кори пагону підщепи) зрізана з маточної рослини брунька з невеличким 
шматком кори з деревиною (так званий спосіб окуліровки). Або зрізаний 
навскіс живець (прищепа), який прикладається до зрізаного так  само 
навскіс пагону підщепи і обмотується щільно вовняною ниткою, поліети
леновою стрічкою або рогожею (щеплення «вприклад»). Через деякий час 
вставлена, наче у віконце, брунька або щільно притулений живець при
щепи починають рости на підщепі, тобто на другій рослині.

Троянди прищеплюються до шипшини в серпні, бузок — рано навесні, 
лимони — влітку.

Вигонка рослин. До одного з своєрідних способів культивування рос
лин належить вигонка, тобто прискорення росту і розвитку рослин штуч
ними засобами.

Регулюючи температуру, знижуючи або підвищуючи вологість оточую
чого повітря, підсилюючи або знижуючи інтенсивність освітлення, можна



досить легко примусити рослину вийти із стану спокою, прискорити д іяль
ність різноманітних фізіологічних процесів, що відбуваю ться в ній, стиму
лювати ріст листків та пагонів, викликати передчасне цвітіння.

Опанувавши цей метод, можна взимку одерж ати квіти цибулевих рос
лин (тюльпанів, гіацинтів, нарцисів), півонії, конвалії, півників, приму
сити цвісти бузок та інші декоративно-квітучі чагарникові рослини. Усі 
цибулеві мають цікаву особливість: після цвітіння під дією  сонячних про
менів в листках починається прискорене виготовлення з вуглецю та води 
поживних речовин, які швидко «відправляю ться» вниз до цибулини. В ос
танній, як в комірчині, вони відкладаю ться «про запас». Як тільки запасів 
відкладено вдосталь, листки, що відіграли свою роль, відмираю ть.

П ід землею залиш ається цибулина — видозмінена брунька. Д о речі, на 
відміну від деревних бруньок, цибулина формується завж ди  під землею 
і має зародки майбутніх листків, коренів і навіть має маленький готовий 
квітконіс з зародкам и квітів. Крім того, цибулини заготовляю ть досить 
великий запас поживних речовин, за допомогою яких вони здатні пере
бувати в стані спокою доти, доки не утворяться відповідні умови темпера
тури та вологи, при яких вони починають швидко рости і виганяти квітко
ніс із суцвіттям. Цю особливість і використовують квітникарі.

Запас поживних речовин витрачається економно, поступово, тому при 
культивації цих рослин дуж е важ ливим є процес зберігання, при якому 
регулюванням температури можна прискорити або уповільнити витрати 
поживних запасів  рослиною.

Д ля майбутньої вигонки, як тільки листя пожовкне і з ів ’яне, обережно 
викопують цибулини з грунту, очищають від землі, розкладаю ть в один 
шар на просушування в затіненому місці під дахом, на легкому вітерці. 
Через 2—3 доби просушені таким чином цибулини сортують, відбираю ть
з них найщільніші, здорові (не обов’язково найкрупніш і) і в ідкладаю ть 
окремо у марлеві торбинки по 10—20 шт. у кожну.

Торбинки з одібраними цибулинами підвішують у сухому темному про
холодному приміщенні до висадки у серпні-вересні в горщики. Д о цього 
часу слід підготувати горщики, насипати на денце дренаж  з піску або гр а 
вію, потім шар землесуміш і 3—6 см, залеж но від розміру цибулини, і злег
ка ї ї  утрамбувати. Знову насипати тоненький шар піску (0,5— 1 см) під 
саме денце цибулини і лише після цих приготувань можна ставити цибу
лину у горщик і щ ільно обсипати землею, щоб над поверхнею землі була 
Уз цибулини.

Якщо цибулини дрібні, їх можна висадж увати по кілька штук в один 
горщик.

П ісля посадки горщики поливають, стеж ачи за тим, щоб вода не по
трапила на поверхню цибулини. Зволож ити землю після посадки можна 
й так: горщик з рослинами поставити денцем у воду і залиш ити до того 
часу, доки поверхневий ш ар грунту не зволож иться.

Горщики з нарцисами, гіацинтами, тю льпанами, конвалією , крокусами 
відразу після посадки ставлять у темне, прохолодне місце з температу
рою 2—4 °С, де й тримаю ть до строку вигонки. Нехтування цим основним 
правилом культивування цибулевих призводить до негативних резуль
татів.



Як тільки настав баж аний строк вигонки, тобто виведення рослин із 
стану спокою, їх переносять до приміщення з вищою температурою (12— 
і6 °С ), але знову ставлять у темне місце або закриваю ть верхівки цибу

лини темним папером чи ковпачками з нього. Затінення тримаю ть доки 
не з ’являться забарвлені бутони, після чого горщики з рослинами негайно 
виставляю ть на яскраво освітлене місце (підвіконня тощ о).

Отже, коли наступає час росту, цибулеві потребують більш е тепла й 
багато світла.

Якщо цибулинам не дати такої різноманітної температурної обробки 
(тобто на початку — низької, а потім високої), то вони почнуть давати 
зразу  листки, які так  швидко ростимуть, що пригнітять ріст квіткової 
стрілки.

Д ля подовження цвітіння вигнаних рослин рекомендується переста
вити рослини в прохолодне місце, де баж ано тримати їх не на повному 
сонячному освітленні. П оливати слід рідше.

П ісля цвітіння квітконоси зрізаю ть, не допускаючи до зав ’язування 
насіння, але продовжують рівномірно поливати доти, поки листки не поч
нуть за в ’ядати самі. Лиш е тоді поливати можна рідше і через деякий час 
зрізати  м айж е зовсім зів’яле листя.

При вигонці цибулевих (нарцисів, гіацинтів, тю льпанів) треба п а
м’ятати, що не всі сорти однаково добре виганяються. При культивуванні на 
вигонку враховують також  і те, щ о різні сорти квітують у різні строки. 
Отже, дл я  розтягування цвітіння слід придбати сорти ранньоквітучі, 
середньоквітучі та пізні, або виставляти на вигонку рослини у різні строки 
(тобто одну партію  горщиків виставляти в тепле приміщення, припустимо, 
в середині грудня, другу — на початку січня, третю — в кінці січня, а чет
верту — на початку лютого тощ о).

Використані цибулини для вигонки на другий рік непридатні. їх  ви
садж ую ть у грунт для відпочинку.

Вигонка конвалій провадиться так  само, як  і вигонка цибулевих. А при
готуватися до вигонки конвалій слід  так: наприкінці л іта  або на по
чатку осені в лісі викопують кореневища конвалії, одбираючи ті, які мають 
гарно виповнені квіткові бруньки (більш і за  розміром, округліш і в порів
нянні з звичайними листовими брунькам и), а непридатні для вигонки за 
лиш аю ть на місці і прикопують.

Принесені додому конвалії висадж ую ть у низенькі мисочки або не
величкі горщечки в легку землесуміш  (як  для цибулевих). Рослини 1—2 
рази  поливають і через 2—3 тижні виносять в темпе прохолодне місце 
на відпочинок, де вони зберігаю ться до часу їх присгановки на вигонку.

Якщо баж ано, щоб рослини розцвіли до Нового року, вигонку слід 
почати десь на початку грудня або в останні дні листопада, враховуючи, 
що рослинам потрібно 3—3,5 тиж ня від пристановкн до цвітіння.

П ісля того, як між  листям з ’являться квіткові стрілки з бутонами, 
ковпачки знімаю ть, а рослини переставляю ть ближче до світла. Темпера
тура тепер може бути й нижчою.

К онвалії здатні цвісти не тільки в особливій землесуміш і, а й в  будь- 
якому вологому, навіть штучному субстраті моху, піску, тирсі тощо. Але 
для цього викопувати конвалії сл ід  пізніше, тоді, коли листя зовсім по
жовкне. О дібрані кореневища, що знаходяться вж е в стані глибокого спо



кою, переносять в прохолодне (2—4 °С) сухе приміщення і вкладають у 
чистий пісок. На початку грудня їх виносять з цього сховища і занурю
ють разом з коренями на 12— 15 годин у теплу воду з температурою ЗО— 
35 °С, тобто роблять так  звані теплі ванни, які прискорюють вигонку рос
лин. Д уж е важливо протягом всього періоду підтримувати рівномірну 
температуру. Практично досягнути цього можна, вкриваючи посуд з водою 
й зануреними в ньому рослинами ковдрою та утриманням його на теплому 
місці (на батареї чи біля неї). Теплу ванну можна замінити витриманням 
рослин, що виганяються, в холодильнику при температурі не нижче 1—2 °С 
протягом 2— 3 тижнів, після чого висаджувати їх у мисочки, як  звичайно, 
в мох, пісок тощо і виставляти в приміщення з високою температурою 
прикритими темними ковпачками.

Посуд з рослинами вносять в кімнату з високою температурою (25— 
28 °С) і щодня старанно поливають. Д о  появи пуп’янків рослини повинні 
перебувати у темряві (їх накривають ковпачками з чорного паперу тощо). 
Добре, якщо є можливість розмістити посуд з рослинами так, щоб денце 
мисочки обігрівалося, тобто, щоб коріння одержувало більш високу тем
пературу, ніж листки, що відростають. Щоденно слід обприскувати росли
ни водою кімнатної температури.

Щоб милуватися взимку або на початку весни квітучим бузком, треба 
заздалегідь  висаджувати 3— 4-річні рослини з добре розвиненими квітко
вими бруньками в горщики. Восени, коли листя опаде, їх ставлять в хо
лодне, темне приміщення з температурою 1—2 °С, де рослини тримають 
до сроку вигонки, враховуючи, що після внесення в тепле приміщення 
цвітіння відбувається через 2,5—3 тижні.

Коли ви остаточно обрали потрібний строк вигонки, винесіть рослини 
на мороз, так, щоб вони були при температурі мінус 15— 16 °С 18—24 год 
або при температурі 7— 10 °С близько чотирьох діб. Після такого іспиту 
слід внести їх знову до приміщення і зробити їм теплу «ванну», тобто 
занурити усе стебло рослини (укріпивши її догори горщиками) в теплу воду 
(32— 35 °С) на 12— 15 год. Після цієї операції рослину витримують при 
температурі 18— 20 °С в темній кімнаті. Як тільки розвинуться суцвіття, 
горщики переносять в світле приміщення з температурою 22—24 °С, де 
і тримають до повного розквіту суцвіть. Д ля  того, щоб подовжити цві
тіння, розквітлі рослини знову переносять у прохолодне приміщення (з тем
пературою 12— 14 °С).

Передчасно пробудити від зимового сну можна пагони форзіції, ліщини 
та інших декоративно-квітучих чагарників.

Д л я  цього за 2—2,5 тижні зрізані пагони ставлять у теплу воду в добре 
освітленому сонцем приміщенні при температурі 16— 18 °С.

КВІТИ ВДОМА

Скажемо одверто, що ми мало буваємо на природі. 1 чим мен
ше ми бачимо її, тим більший у нас потяг до краси перелісків, лісових га
лявин, гаїв, садів, до духм’яних пахощів шовкових трав і квітів. І потяг 
цей, нестримний і підсвідомий, спонукає кожного звати природу до себе 
в дім, в кімнати, на балкони, на підприємства, оточувати своє життя



рослинами, кімнатними квітами, які надають житлу особливої привабли
вості, затиш ку.

П рикраш ати квартири квітами лю блять усі, але не всім це вдається 
зробити добре. Часто господарі намагаю ться внести д о  кімнати якомога 
більше рослин і настільки захаращ ую ть ними приміщ ення, що рослини 
стають перешкодою нормальному існуванню.

Д ехто скарж иться, що улюблені ними вихованці нібито й без причин 
кволіють і гинуть.

Одним з основних сучасних правил озеленення закритих приміщень є 
помірна, навіть невелика кількість їх  у кімнатах. Сучасний інтер’єр м ало
габаритних квартир не пристосований до накопичення в них великої к іль
кості рослин. 1 ось чому.

Рослини виділяю ть леткі речовини — так  звані фітонциди. М абуть усі 
згодні з тим, що в л ісах, на галявинах, у полі легше дихається, зникає 
втома. П ісля прогулянки на природі смачніш ає їж а, приходить здоровий 
міцний сон. У чому ж  справа? У повітрі, яке складається, в основному, 
з азоту (79 % ), кисню (21 %) і невеликих кількостей водяної пари й вугле
кислоти, крім того постійно містяться дуж е м алі домішки різноманітних 
летких речовин, що виділяю ть рослини, пилу, а в м істах ще й різні спо
луки диму з заводів, фабрик, автомобілів тощо.

Всі леткі рослинні речовини, так  само, як і пил, і промислові виділен
ня потрапляю ть у легені, входять у кров і засвоюються організмом людини. 
І в залеж ності від того, яких доміш ок більше, яке їх  співвіднош ення, ор
ганізмові стає легш е або вони приносять шкоду.

Начебто і небагато летких речовин в атмосфері (кілька тисячних долей 
грама на кілограм  повітря), а в цілому це становить велику цифру. Н а
приклад, відомо, що 1 га хвойного лісу тільки за одну годину в жаркий 
літній день може випаровувати в повітря до ЗО кг ефірної олії. А в цілому 
рослинність земної кулі щороку виділяє в атмосферу близько 150 м ільйо
нів тонн ефірних олій.

Б ільш ість летких рослинних речовин має значну біологічну активність, 
яка, стимулюючи життєві процеси, підвищує продуктивність дихання, по
ліпшує обмін речовин.

Коли у повітрі -недосить фітонцидів — людина почуває себе мляво, 
швидше втомлюється, в неї погіршується стан здоров’я, можуть виникнути 
різні тяж кі захворю вання. Але коли в повітрі надмірна кількість цих ре
човин, вони виявляю ться теж  шкідливими і можуть викликати отруєння, 
головний біль, алергію.

Ц е можна спостерігати в кімнатах, господиня яких занадто захоплю 
ється вирощ уванням швидкоростучих рослин, або тих, що виділяю ть ш кід
ливі для здоров’я леткі речовини. Ось чому надмірна кількість великих 
рослин в кімнаті (по 4— 5 екземплярів до 2— 2,5 м заввиш ки на площі 
в 25 кв. м з низенькою стелею ), так  як і багато квітучих рослин або бу
кетів сильно духмяних квітів (гіацинтів, олеандрів, л іл ії королівської 
та ін.) неприпустимі в кімнаті, бо це шкодить здоров’ю.

Крім надм ірної кількості речовин, які вони виділяють, великі рослини 
стають розсадниками пилу в квартирі. Волога, що випаровується росли
нами, не встигає розсію ватися. Все вищ езгадане і призводить до безсоння, 
головного болю, анемії.



Отже, радимо тримати в кімнатах невелику кількість середньорослих 
рослин. В кімнатах середньої площі — 30—35 кв. м — не більш е 3—4 рос
лин до 100— 130 см заввиш ки та 5—6 горщ иків з невеликими, висотою 
30—50 см рослинами. В кімнатах з вікнами, що виходять на північ, з не
високою стелею, можна тримати не більш е 1—2 середньорослі і 4—5 низь
корослих рослин.

У великих, добре освітлених кімнатах з високою стелею можна культи
вувати 1— 2 великі рослини (до 2,5 м заввиш ки), 1—2 середньорослі та 
4— 5 низькорослих ( І0 — 35 см).

При доборі кімнатних рослин слід пам ’ятати, що декотрі їх види е 
отруйними, тому тримати великі екземпляри або велику кількість таких 
рослин в кімнатах небезпечно для здоров'я. Цс такі рослини, як  олеандр, 
деякі види ароїдних, примула обконіка, декотрі м агнолії тощо.

При вирощ уванні великої кількості рослин необхідно частіш е провіт
рювати кімнату, протирати вікна та листки рослин від пилу, стежити, 
щоб вікна не заступали великі дерева, що ростуть на вулиці.

Д уж е важливою  справою при культивуванні рослин в приміщеннях є 
правильне їх розміщення в кімнатах.

В маленьких кімнатах з невеликими вікнами квіти розставляю ть на 
підвіконнях або підвішують в каш по понад вікнами, за  верхню частину 
рами. В приміщеннях з-великим и вікнами та балконними дверима місце 
квітів майж е по всіх кутках кімнат. М айже.., але не всюди. Так, напри
клад, не слід розміщ увати квіти у відносно видовжених кімнатах, на зад
ніх або на бокових стінах, у глибині такої кімнати; не м ож на ставити 
квіти на дуж е високих меблях, недоречно підвішувати їх на тій самій стіні, 
на якій знаходиться вікно, або у вузенькому простінку м іж  двома вікнами 
тощо. Якщо баж ано вирощ увати квіти десь подалі від вікон, то треба зняти 
з вікон гардини або, принаймні, повісити білі, прозорі. Густі гардини по
глинають дуж е багато світла, тому в таких кімнатах квіти розташ овують 
біля самих вікон або на підвіконнях. Кольорові, яскравих відтінків гар
дини протипоказані при декоруванні кімнат, де вирощують квіти. Це ж 
саме стосується і пофарбування стін, бо в кімнатах з яскравими стінами 
або надто темних кольорів рослини почувають себе незадовільно.

І кінець-кінцем дуж е важ ливо, які саме квіти підбираю ться до кожної 
кімнати.

Кімнатні квіти можна умовно поділити на дві основні групи: декора
тивно-квітучі і декоративно-листяні рослини.

Передумовою правильного декорування квартири є розташ ування в ній 
рослин з обох груп.

Добираю чи декоративно-квітучі рослини для кімнат, треба знати пе
ріоди їх цвітіння та кольори квітів, які б пасували см аку господарів, ко
льорам стін кім нат тощо.

Н айбільш  непривабливою порою є пізня осінь. І для цього сезону треба 
вміти підбирати якомога більше квітучих рослин. В иявляється, що, не
зваж аю чи на нестачу світла, є к ілька видів рослин, які здатні не тільки 
рости, а й цвісти саме восени (згадайте, коли у нас осінь, то в тропіках 
весна. А рослини вперто повторюють той цикл розвитку, що і в себе на 
батьківщ ині).



Восени квітують ф іалка аф риканська, бегонія королівська та кала 
ефіопська, більбергія поникла, руелія формозька та красуня азал ія  індій* 
ська, що враж ає око формою та забарвленням  квіток.

А прикрасити кімнату восени можна так. В кашпо, що підвішують на 
східному або західному вікнах, розміщ ують більбергію  пониклу з ніжним 
рожевим суцвіттям, а на підвіконнях тих самих в ік о н — 1—2 сорти ф іалок 
африканських. Останні можуть бути також  прикрасою ж урнального сто
лика, письмового стола, серванта або книжкової шафи, столика трюмо, 
якщ о вони знаходяться недалеко від вікон (кращ е південних). Б ільбергія 
пасує також  дитячій кімнаті.

Н а північному вікні або в кашпо на стіні кімнати, на ш афі, що розм і
щені там, де мало світла, можна для декорування рекомендувати дуж е, 
невибагливу до освітлення звисаючу (так  звану ампельну, за  характером  
росту пагонів) рослину — руелію формозьку, яка цвіте синенькими неве
личкими квіточками.

Н а південному вікні або поблизу його на декоративній підставці чи,
столику (баж ано в більш-менш прохолодній кімнаті) дуж е витончений 

вигляд має невеликий на зріст кущик азал ії індійської. ї ї  можна підві
сити також  у каш по проти вікна. Н а час святкового обіду м ож на прикра
сити цією рослиною стіл. Д л я  осінньої прикраси інтер’єру кім нат рекомен
дуються такі сорти азал ії: Адвентсглокен, Юність, Вервеніана рож ева, 
Еріка Сандер, П ауль Щ ем е та ін.

Восени можна милуватися також  розкішними квітами хризантем.
Хризантеми індійські — великорослі і здебільш ого великоквіткові рос

лини, тому прикраш ати ними вікна не слід. Тим більше, що в сучасних 
інтер’єрах квартир під вікнами проходить парове опалення, а хризантеми 
потребують відносно прохолодного місцеположення. Тому радимо розм іс
тити ці квіти в закритих лодж іях, біля балконних дверей або у вільних 
добре освітлених кутках кімнат на невисоких підставках, щоб квіти знахо
дилися значно нижче рівня ваш ого зору. Б ільш ість сортів хризантем має 
складну і цікаву будову квітки, різноколірне забарвлення пелюсток, тому 
і треба розміщ увати рослини так, щоб вся ця краса не губилася завдяки 
неправильній розстановці їх в кімнаті.

Якщо листя хризантем почне засихати, подовжити життя квітів можна, 
створивши з них один або кілька букетів у низьких широких вазах. Такі 
букети нададуть особливо приємного вигляду ваш ій вітальні, кабіне
тові.

Якщо кущ азал ії великий, м ож на зрізати одну-дві гілочки, які, вміло 
поєднані з листком пальми, офіопогону або аспарагусу і поставлені у 
вазочку, широку мисочку, гармонійно прикрасять туалетний столик або 
дитячу кімнату.

Кали пасують просторим кімнатам. К ращ е розмістити їх на невисокій 
підставці біля письмового столу, дзеркала, балконних дверей. Цю рослину 
можна сполучати в групах з ампельними неквітучими рослинами. ї ї  можна 
поставити і на низенькому ж урнальному столику, якщ о він розташ ований 
біля вікна.

Чим ближ че до Нового року, тим менше квітучих рослин. Але вж е з 
січня поступово зростає кількість квітучих форм.



Зимовий асортимент квітів більш  різноманітний, ніж  осінній. З  середи
ни зими день збільш ується і це спонукає до цвітіння більшу кількість 
видів рослин.

Протягом зими продовжують цвісти білосніжні кали, середньоквітучі 
сорти азал ії ін д ій сько ї— Хексе, Целестіна, Ері, Еклайрер, Сакунтала, 
Конціна. Розквітаю ть так  звані цибулеві рослини — амариліси, гіацинти, 
тюльпани, нарциси, а також  конвалія, штучно спонукані до цвітіння у кім
натах взимку.

Починають цвісти такі рослини тропіків, як  колюмнея кьюсська, ізоло- 
ма, деякі види бегоній, клівія, цінерарія тощо.

З рослин, які потрапили до нас з субтропічних країн , зацвітає кім
натна липа (спарманія аф риканська), калина вічнозелена, ж асмин голо- 
квітковий, пуансетія, цикламен.

Всі перелічені вище рослини субтропічного поясу для рясного цвітіння 
потребують більш освітленого місця, розташ овувати їх треба ближче до 
південних, південно-західних та південно-східних вікон або біля балкон
них дверей. Більш ість з цих видів рослин  високоросла і пасує великим 
кімнатам. Але здебільш ого їх культивують і в маленьких приміщеннях 
протягом кількох років, доки дозволяє їх ріст, тобто доки вони не стають 
занадто великими.

Кімнатною липою 2—5-річного віку можна прикрасити великі півден
но-східні або південно-західні вікна, закриті балкони, еркери та лодж ії, 
ї ї  можна ставити на низенькі підставки і обабіч вікон. Хороше декорувати 
нею кутки залів. Яскраво-зелене кленоподібне опушене листя і білоквіт- 
кові китиці цього виду надаю ть приміщенню святкового вигляду.

Калина вічнозелена (або калина Тінуса) може стати в нагоді при 
декоруванні інтер’єрів дитячих кімнат, їдалень, навіть, віталень. Найбільш  
придатними місцями для цієї рослини є середньовисокі підставки, які на
чебто підкреслюють елегантний напівампельний ріст її  пагонів. Розташ о
вують цю рослину біля південних, південно-західних, південно-східних, 
західних та східних вікон для декорування лодж ій, еркерів.

Ажурний вигляд кущ ика ж асмину голоквіткового, який у лютому вкри
вається жовтими квітками, що за  формою і розміром нагадую ть квіти 
барвінку, надає привабливого вигляду вікну. Д обре росте він і квітує па 
південних, східних та західних вікнах або на п ідставках біля них. Неве
лику рослинку цього виду можна вмістити у високе кашпо.

Пуансетія, або молочай прекрасний,— аф риканська рослина і тому по
требує яскравого освітлення. Але на час цвітіння її м ож на зняти з вікна 
і поставити на низеньку підставку біля дивану, на письмовий стіл або га
зетний столик, на тумбочку, де її яскраво-червоні прицвітні листки дуж е 
ефектно відтінятимуть темну поліровку меблів.

Клівія своїми орнаментальними формами і яскравим забарвленням  
квітів пасує прикрашенню кабінету, вітальні. Д о  освітлення ця рослина 
майж е байдуж а, тому її  можна вирощ увати навіть на північному вікні, 
але в цьому випадку вона не цвістиме.

Т ак  само ставиться до освітлення і бегонія феасті, що квітує невелики
ми рожевими квітами, зібраними в пухку китицю, десь на початку лютого. 
Тому найкращ е прикраш ати нею північні, північно-східні та північно- 
західні кімнати.



Ц икламени — сезонні рослини, які здебільш ого в кімнатних умовах не 
культивуються к ілька років п ідряд. Цими універсальними, щодо мож ли
вості використання в різних варіантах оформлення інтер’єрів, рослинами 
доцільно прикраш ати дитячі кімнати, їдальні, вітальні, кабінети. Будова 
їх  оригінальних квіток дозволяє розставляти ці рослини і високо на ш а
фах, етаж ерках  і відносно на низькому рівні — на письмових столах, ж ур
нальних та туалетних столиках.

Звисаю чі види декоративно-квітучих рослин — колюмнею кьюсську, 
Ізолому та руелію  формозьку — природно розташ овувати на книжкових 
полицях, сервантах, в настінних каш по або в підвісних каш по біля вікон.

Вигоночні тю льпани, гіацинти, нарциси, конвалії найкращ е виглядаю ть 
у широких каш по на низеньких столиках у їдальні, вітальні, спальні, ди
тячій кімнаті або на обідньому столі.

Якщ о придбати декілька видів рослин, що квітують узимку, уваж но 
підібравш и їх за  забарвленням  і формою квіток та  розташ увати відповід
но до біологічних особливостей кожного виду, у ваш ій квартирі цілу зиму 
буде затиш но і приємно цвістиме яка-небудь з улюблених вами рослин.

Навесні асортимент кімнатних квітів зростає ще більше. В цей час 
продовжують цвісти такі чемпіони з довготривалого цвітіння, як  азал ії 
індійські, кала, руелія формозька. Все більшим стає асортимент вигоноч- 
них цибулевих квітів — сортів гіацинтів, тю льпанів, нарцисів, конвалії та 
декоративних чагарників, які ви заздалегідь  поставили на вигонку.

В повному розквіті знаходяться в цей час ц ітерарії, кальцеолярії, де
які однорічні квіти, які були спеціально висіяні раніш е (левкої тощ о).

Н а зміну бегонії феасті, починають квітувати інші види бегоній — ко
ролівська, бульбова тощо.

Родичі колю мнеї кью сської — глоксінія, геснерія гібридна, ізолома, 
стрептокарпус — теж  милують око навесні своїми яскравими великими кві
тами. Н евеличкі квіти у кампанули ізоф іли (наречена, як її звуть в народі), 
красулі молочної та каланхое, але і вони поспішають порадувати лю бителів 
в кінці лю того-березня і подалі в квітні своїми білими, блакитними та яс
краво-червоними квітами.

У березні з’являю ться і чарівні, наче балерини в яскравих пачках, або 
як японські ліхтарики, квіти ф уксії різних видів та сортів. З ац в ітає  всім 
відома пеларгонія (калачики). І амазонський красень евхаріс теж  навесні 
розвіш ує на квітконосі свої білосніж ні, схожі на плафони люстри, квіти. 
П оспіш ає покрасуватися рожевими дзвониковидними квітами кімнатний 
клен. Ж асм ин арабський (ж асмин С ам бака) причаровує стійким сильним 
ароматом своїх невеликих білих квіток. Й де справж нє зм агання м іж  вели
кими суцвіттями гортензії, юстиції, кальцеолярії, ц інерарії. А вж е як  н а
м агається випередити всіх суперників гібіскус китайський! Т ак  і виставляє 
на всі боки свої примхливі червоно-гарячі, з вередливим складом пелю
сток квіти. Т ільки відбирайте за  смаком, що вам до вподоби, та прикра
шайте кімнати.

П ерелічені вище квіти весни здебільш ого низькі на зріст. Л иш е остан
ні —■ гортензія, ю стиція та гібіскус — великорослі. Ними прикраш аю ть зали, 
вітальні тощо. Всі вони лю блять досить яскраве освітлення і розташ овува
ти їх слід  поблизу великих вікон, балконних дверей, що спрямовані на 
схід, південь або захід. Ц і квіти непогано ростуть і на великих північних



вікнах, але за  таких умов м айж е не цвітуть, або цвітуть не в повну силу.
Т ак само ставляться до світла бегонія королівська та бульбова, кра- 

суля молочна, фуксії, кімнатний клен, ж асм ін С ам бака. Л иш е геснерія, 
глоксінія та евхаріс здатні квітувати на північних вікнах, тому і стають в 
нагоді, коли треба декорувати якісь речі в кімнаті, що знаходяться на 
значній відстані від вікон (ш афки, сервант, буфет, обідній стіл тощ о).

Чим ближ че до л іта, тим частіш е з ’являю ться на туалетних столиках 
первістки пробудження природи — букетики пролісків, котики верби, соч 
та інші квіти.

Але на вікнах буяє вж е літній настрій. Щ е не втратили краси чемпіони 
довготривалого цвітіння — ф іалка аф риканська, руелія, кам панула ізофіла, 
квітують юстиції, кімнатний клен, бегонія бульбова, гібіскус, гортензія, 
ц інерарія, а їм на зм іну приходять кімнатні рослини літнього асортимен
ту — пеларгонії різних сортів та видів, крін М урі, гемантус Катерини, ага- 
пантус (або нільська л іл ія ) , восковий плющ та інші.

Всі ці рослини потребують дуж е освітленого місцеположення, тому 
і вирощ увати їх треба на південних, східних та західних вікнах квар
тири.

Рослини літнього асортименту в більшості високорослі, тому в м алога
баритних к ім натах досить вирощ увати лиш е 1—2 види рослин літнього цві
тіння. Н аведені види рослин (за винятком воскового плю щ а) мають прям о
рослу форму росту.

Крін М урі, агапантус та гемантус Катерини несуть квіти на високому 
(до 80—90 см) квітконосі, тому при декоруванні кім нат їх  ставлять на 

низькі підставки. Блакитні квіти нільської л іл ії (агапантусу) дуж е добре 
поєднуються з ніж но-рож евими ароматними лілієвидними квітами кріну 
Мурі.

Сферичне їж аковидне ж овто-гаряче суцвіття гемантусу Катерини дуж е 
пасує їдальні, кабінету, вітальні, якщ о стіни останніх маю ть ж овтуваті, 
коричнюваті або сірі тони.

П еларгонії кращ е за  все підходять для дитячих кімнат, їдальн і. Особ
ливо для лодж ій, еркерів або балконів.

Щ е раз нагадуємо, що постійних рецептів щодо того, як  прикрасити 
кімнату квітами немає, бо в кожному окремому випадку лю дина д іє  в ід 
повідно обставинам і своєму смакові. Ми можемо п ідказати  лиш е загальн і 
положення про особливості тих чи інших рослин у відношенні до освітлен
ня, потребі у волозі, підживленні, землесуміш і тощо.

Д о групи декоративно-листяних рослин належ ать рослини з струнким, 
витким та  ампельним (звисаючим) характером  росту.

Рослини ц ієї групи здебільш ого виконують роль другорядну — підкре
слюють красу декоративно-квітучих квітів, предметів інтер’єру тощо. С лід 
додати, що деякі рослини з ц ієї групи теж  даю ть досить декоративні к в і
ти, тому можуть стати у нагоді і як  декоративно-квітучі. Ц е такі, як  бего
нія королівська та  інші.

В декоруванні сучасного інтер’єру кімнат особливо поширені невеликі 
стрункі або ампельні за характером  росту рослини. Н айбільш  поширені 
такі види рослин з декоративним листям.

Адіантум, або папороть Венерине волосся, лю бить середньоосвітлені 
місця, не терпить прямого сонця. Розм нож ується діленням  кущ а навеснї.



Листки її  ніжні. Пересаджувати слід щорічно в землесуміш №  2 або і в 
широкі низенькі горщики. Декорують спальні, дитячі кімнати.

Серед кімнатних аспарагусів найбільш поширені два види: аспарагус 
пірчастий та аспарагус Шпренгера. Обидва види розмножуються діленням 
куща або насінням. У аспарагуса пірчастого пагони сланкі, ніжні з а ж у р 
ним листям, через яке він і дістав свою народну назву «холодок». Стебла 
чіпляються до будь-якої опори і поступово обвивають її. Аспарагус куль
тивують при помірному освітленні. Ним добре прикрашати дитячу кімнату,
спальню.

Аспарагус Шпренгера дає звисаючі пагони з дрібним лістям, яке де
що нагадує шпильки хвойних рослин. Потребує якнайяскравішого освіт
лення. Придатний для декорування вітальні, кабінету, дитячої кімнати, 
їдальні.

Обидва види потребують щорічного пересаджування в землесуміш №  1.
Аспідістра, або друж ня сімейка,— рослина з великим видовженим тем

но-зеленим листям; відома багатьом аматорам  і дуж е поширена в деко
руванні кімнат, витримує майже темні приміщення. Пересаджують її через 
2—3 роки в землесуміш № 1 або 10. Любить обприскування водою влітку 
та часте обмивання листків. Розмножується діленням кореневища. Пасує 
до їдальні, вітальні, кабінету тощо.

Аукуба, або золоте дерево,— досить високоросла (1,5— 1,8 м заввишки), 
має декоративне яскраво-зелене в біль-менш великих жовтих краплинах 
листя. Розмножується живцюванням напіводерев’янілих верхівок пагонів. 
Пересаджують через кожні 2—3 роки в землесуміш №  10. Д о  світла б ай 
дужа. Любить обприскування водою. Боїться протягів. Придатна для  де
корування лоджій, еркерів, кабінету, вітальні,

Найбільш декоративне листя має бегонія королівська та її  численні сор
ти. Цей вид бегонії вирощують при помірному освітленні на підвіконнях 
або поблизу вікон. Розмножується живцюванням листків, потребує щоріч
ного пересаджування у землесуміш №  5, 7. П асує до вітальні, їдальні, к а 
бінету. Розташовують її  на низеньких меблях або підставках.

Бегонія феаста — низькоросла з округлуватим блискучим листям. До 
світла байдужа, її можна вирощувати подалі від вікон або на підвіконнях 
північних вікон.

Суцвіття нільської лілії (агапантусу).



Бегонія Креднера — струнка, з червонуватим опушеним листям. Любить 
яскраве освітлення. Розмножується живцюванням. Пересаджування щоріч
не в суміш № 5.

Бегонія сканденс з ампельним характером росту, з світло-зеленим, се
реднім за  розміром листям. Розмножується живцюванням пагонів. П ере
саджування щорічне. Потребує досить яскравого освітлення. П ридатна для  
декорування високих меблів, що розташовані поблизу вікон. М ож на куль
тивувати в підвісних кашпо біля вікон, в еркерах.

Драцена — високоросла рослина з видовженим шкірястим листям, що 
розташоване на верхівці нерозгалудженого стебла. Розмножується насін
ням. Потребує пересаджування через кожні 2—3 роки в землесуміш №  10. 
До освітлення байдужа. Пасує до великих кімнат, лоджій, еркерів тощо.

Евонімус — декоративно-листний невеликий чагарник, байдужий до ос
вітлення Г температури. Потребує щорічного пересаджування в землесуміш 
№ 6 або 10. Розмножується живцюванням, навесні потребує підрізування.

Ізолепіс — низька тр ав ’яниста рослина з ніжним тонким листям. Р оз
множується діленням куща. Потребує помірного освітлення, щорічного 
пересаджування у землесуміш №  7. Придатна д ля  декорування дитячих 
кімнат, спальні, її розташовують на низьких меблях біля вікон, на під
віконнях східних чи західних вікон.

Кімнатна липа (або спарманія а ф р и к а н с ь к а ) — в кімнатних умовах 
досить високоросла (до 2 м заввишки) рослина з світло-зеленим м'яким 
опушеним листям, схожим за  формою на листки клену. Росте швидко. П о
требує щорічного пересаджування у землесуміш №  10 та підрізування па
гонів. Добре почуває себе при помірному освітленні. Придатна для  деко
рування великих кімнат — залу, вітальні, кабінету тощо.

Колеус — трав’яниста рослина (до 70 см заввишки). Листя м’яке, окса
митове на вигляд, з красивим червоним, коричневим, рожевим або ж ов
тим візерунком. Розмножується живцюванням верхівок пагонів. Потребує 
щорічного оновлення, тобто вирощування з молодих живців. Культивують 
її на підвіконнях західних або східних вікон.

Л авр  благородний — в кімнатній культурі — чагарник з жорстким не
великим листям. Розмножується верхівками пагонів. Пересаджується через 
2—3 роки в землесуміш №  10. Пасує до великих, гарно освітлених кімнат.

Лимон культивують у великих к імнатах з південною експозицією біля
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вікон, балконних дверей тощо. Розмножується насінням щепленням га 
живцюванням. Пересаджують через кожні 2—3 роки в землесуміш №  6.

Мирт невибагливий до світла, але краще росте в сонячних кімнатах. 
В культурі — чагарник до 2 м заввишки. Листя дрібне, блискуче, духмяне. 
Розмножуються живцюванням. Пересаджують через 2—3 роки у землесу
міш №  6 або 10.

Монстера — ліана з великим орнаментальним вирізьбленим листям, ро
сте повільно, до світла байдужа. Пересаджують через 2— 3 роки в земле
суміш №  3. Придатна д л я  декорування великих кімнат, лоджій, еркерів, 
закритих балконів.

Нефролепіс —  поширений вид папороті з довгими ваями (листям). При
датний для  прикраси будь-якої кімнати. Д о  світла байдужий. Розмножуєть* 
ся діленням або відводками. Пересаджують щорічно у землесуміш №  2.

Офіопогон — тр ав ’яниста невелика рослина з темним вузьким листям. 
Розмножується діленням куща. До світла байдужа. Пересаджують що
річно в суміш №  4 або 10. Може прикрасити будь-яку кімнату.

Пальми — світлобайдужі рослини, але кращ е вирощувати їх в гарно 
освітлених великих кімнатах. Пересаджують через 2—3 роки в землесуміш 
№  10. Пасують для  декорування вітальні, кабінету, їдальні, лоджії,  еркеру 
тощо.

Особливе місце в кімнатній культурі займ ає пеперомія, найкращими з 
цього виду є: пеперомія магнолієлиста з ампельним характером росту і 
темними щільними на дотик листками; пеперомія срібляста — невеличка на 
зріст з сірувато-сріблястим листям; пеперомія аргірея того ж  росту, але 
з строкатими листками, пеперомія тупа — заввишки до 45 см з округлу- 
ватими щільними, наче восковими листками, з широкими нерівномірними 
жовтими краями. Пеперомії округлолиста та серпенс — ампельні за х ар ак 
тером росту, листя невелике, у останньої пістряво-золотисте.

Всі наведені види потребують щорічного пересаджування у землесуміш 
№ 5. Розмножуються живцюванням пагонів. Завдяки  декоративному л и 
стю дуже пасують до полірованої поверхні сучасних меблів. Декорувати 
ними можна і низькі меблі і високі (ампельними видами), а також  помі
щати їх у підвісні кашпо. Всі наведені види потребують помірного поливу 
взимку і досить високої температури. Полюбляють помірне освітлення.

Геоздики.



Пеперомію магнолієлисту можна вирощ увати у мало освітлених кімнатах, 
Пересаджую ть щорічно в землесуміш  №  2.

П ілея — невелика, тендітна, трав’яниста рослина з дрібним або серед
нім за розміром листям. П ілея нум муляріф олія — з тонкими, сланкими 
стеблами, які щільно всадж ені дрібними світло-зеленими округлуватими 
листками: пілея К адієра — напівампельна рослина до 45 см заввиш ки з 
сріблясто-строкатим декоративним листям. Розмнож ується дуж е легко 
ж ивцюванням. Всі наведені види потребують досить високих температур 
і помірного поливання взимку. У кімнатах їх можна розмістити так  само, 
як і пеперомії.

Плектрантус оертенделі — трав’яниста рослина з сланким характером 
росту. Л истя опушене, м ’яке з гарними сріблясто-сірими та червоними ві
зерунками. Д огляд  та застосування такі самі, як і за пілеями та пеперо- 
міями.

Плющ — найневибагливіш а до світла л іана з усіх наведених вище рос
лин. Л егко живцюється, потребує щорічного пересадж ування в землесуміш 
№  10. Листки відрізняю ться за формою залеж но від сортів: є строкаті ок- 
руглуваті, сильно зазубрені тощо. Розміщую ть (у підвісних кашпо, по 
кутках меблів) тощо.

С аксіф рага сарментоза, або ломикам інь,— низенька рослинка з нирко
видними опушеними сріблястими листками, зібраними біля грунту в ро
зетку. Ц ікавою  особливістю цієї рослини є вегетативні пагонн (вуса), які 
утворюють на своїх кінцях маленькі рослинки-дітки. Останні надають рос
лині дуж е привабливого вигляду. Ними вона розмножується. С аксіф рага 
полюбляє помірне освітлення; на прямому сонці або зовсім без нього гине. 
П ересадж ую ть та оновлюють щорічно. Поливають рівномірно, протягом 
усього року. П асу єм о  дитячих кімнат, віталень тощо.

Сансев’єра — рослина з загостреними, як  меч, строкатими листками, 
дуж е поширена в культурі. Розмнож ується діленням кореневищ або ж ив
цюванням листків. Культивується а.східних, південних і західних кімнатах 
поблизу вікон. П ересадж ую ть через 2—3 роки в землесуміш  №  10. В зим
ку полив помірний. П асує до  кабінету, вітальні та їдальні.

С еткреазея — родичка традесканції, рослина з темно-фіолетовим, р ід 
ко опушеним листям. Р іст пагонів ампельний. Полю бляє помірне або яск
раве освітлення. Розмнож ується живцями. П ересадж ую ть через 1,5—2 ро-

Суцвіття монстери 
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ки в землесуміш №  6. Як декоративну прикрасу її розставляють на неви
соких меблях кабінетів, їдалень.

В декоруванні кімнат широко застосовується традесканція, численні 
форми якої відрізняються забарвленням та формою листків. Потребує що
річного оновлення з живців. Гарно росте в будь-якій землесуміші (№  2, З, 
6) і при будь-якому освітленні (за винятком напівтемряви).

Якщо звичайний еластичний фікус вже майже вийшов з моди, то дріб- 
нолистні, сланкі або ампельні його види — фікус малий, фікус радіканс, 
фікус чотирьохлистий та інші — дуж е поширені в сучасному асортименті. 
Розмножуються живцями дуж е повільно. Невибагливі до світла. Пасують 
до полірованих меблів. Пересаджують їх через кожні 2—3 роки в земле
суміш №  6 і 10.

Хельксіне, або дитячі слізки,— низенька (3—4 см заввишки) сланка 
рослина з дрібним круглим світло-зеленим листячком. Здатна  за короткий 
час вкривати всю поверхню грунту. Розмножується діленням; щорічно 
оновлюють і висаджують в широкі низенькі мисочки. Потребує помірного 
освітлення, рівномірно зволоженого грунту протягом всього року. Пасуг 
до дитячої кімнати.

Хлорофітум — трав’яниста рослина з строкатим біло-зеленим видовже
ним листям. М ає таку ж  особливість як  і саксіфрага — на вегетативних 
пагонах дає  молоді рослинки-дітки, якими і розмножується. Потребує що
річного пересаджування в землесуміш №  5. Д у ж е  пасує до темних полі
рованих меблів. Цією рослиною прикрашають високі меблі, сервант тощо 
або підвішують у кашпо.

ІДіперус — рослина, що полюбляє надмірну вологість і помірне освітлен
ня. М ож е стати у нагоді при декоруванні акваріуму. Це трав’яниста рос
лина з листками, зібраними в парасольку на кінцях високих черешків. Роз
множується діленням кущів та  живцюванням верхівок черешків з лист
ками. При живцюванні листки підрізають на 3А довжини. Пересаджують у 
землесуміш №  4.

Є ще одна дещо уособлена група, яка  потребує спеціального догляду,— 
це сукулентні та кактусні рослини.

Характерною особливістю цієї групи рослин є здатність накопичувати 
в своїх тканинах велику кількість вологи і поживних речовин. З цією особ-

Квіти кальцеоляріі (збільшено).



Квітує юстиція

ливістю і пов’язан а назва рослин групи — сукуленти, тобто соковиті рос
лини, від слова «суккос» — сік.

Д еякі рослини цієї групи здатні переносити посуху протягом 5—6 мі
сяців. Тому весною і влітку вони потребують помірного поливання. Економ
но слід поливати їх пізньої осені та взимку. Суміш для їх пересадж ування 
має бути не дуж е поживна. Полю бляю ть вони яскраве сонячне освітлення 
(за винятком ряду видів ріпсалісу, який потребує притіненого м ісця). Р оз
множуються відділенням молодих діток, що з ’являю ться на поверхні стебел 
у кактусів,'або ж ивцю ванням пагонів сукулентів інших видів.

Декорування сучасного інтер’єру рослинами цієї групи досить розпов
сюджене. Вони модні, аматори їх лю блять завдяки  їх невибагливості та 
витривалості до всіляких умов. Пасують сукуленти декоруванню  великих 
підвіконь південних вікон, низеньких меблів тощо. З  декількох видів рос
лин цієї групи часто роблять невеликі композиції, прикраш аю чи їх  різними 
декоративними камінцями або висаджую ть невеликі на зріст види в один 
широкий низький декоративний посуд — глибокий піднос, мисочки, кера
мічні вази. Ц і види рослин непридатні для декорування дитячих кімнат, 
спальні.

Д л я  вирощ ування в кімнатах, крім дитячих кімнат і спальні, рекомен
дується такий асортимент кактусів та сукулентів.

З високорослих і струнких видів кактусів: цереус перуанський, цереус 
спаха, цереус перуанський форма монстрозна, цереус геометричний, опун
ція звичайна, опунція біловолоса, опунція м ікродазіс (низька на зр іст).

Види кактусів, кулястих за  формою, розподіляю ться на великорослі — 
ехінокактус, грусона, еріокактус ленінгауза, гам атокактус сетіспінус; на 
низькорослі — бразіл ікактус газельберга, ребуція марсонері, ребуція міну
скула, нотокактус оттоніс, м ам ілярія лонгімамм а, м ам ілярія, гаагеана та ін.

З сукулентних видів — алое деревовидне, алое мильне, алое полосате, 
гастерія бородавчата, гавортія ф асціата, сансевьєра цейлонська, юкка 
алоелиста стапелія варіююча, церопегія вуда, красуля аном альна, кра- 
суля деревовидна, красуля молочна, красуля обліква, аеоніум дерево
видний, бріофіллюм дайгремонта, каланхое пірчасте, ехевбрія благород
на, ехеверія металічна, седум лінійний, седум пахіфіллю м, седум пальмера, 
традесканція навікуляріс, молочай безлистий, епіфіллюм трункатум, філ-
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локактус, ріпсаліс (останні два роди — з родини кактусових, хоча зовні ? 
не схожі па них).

В період цвітіння ці непоказні на вигляд рослини раптом порадують 
вас своїми напрочуд цікавими і декоративними квітами.

М іж іншим, серед наведених вище видів є такі, що мають ампельний 
характер росту, завдяки чому їх м ож на культивувати в підвісних кашпо 
біля вікон. Д о таких належ ать: каланхое одноквіткове, красуля пронзенкз, 
красуля молочна, мезембріантемум хаворца, молочай безлистий, оскулярія 
дельтовидна, седум лінійний, седум зібольда, седум моргана, седум товсто
листий, седум сталі, седум трелазі, седум червонокрапчастий, сенеціо 
скельне та ін.

КВІТИ НА БАЛКОНІ

Б алкони цілком справедливо називаю ть прикімнатними мікро-
садами.

Не раз влітку ми зупиняємо погляд на балконах та лодж іях, мистець
ки прикраш ених квітами, оповитих пишною зеленню. Ц і маленькі, підня
ті над землею, чарівні куточки природи є справж німи відбитками культу, 
ри господарів квартири, дзеркальним  відображ енням  їх охайності, смаку. 
Б алкони з квітами є окрасою не тільки окремої квартири, а й всього бу
динку. Гарно прикраш ені балкони надаю ть декоративності і к^аси всій 
вулиці, згладжую чи її видовженість і одноманітність. Ц і повітряні сади



наближаю ть природу до мільйонів мешканців великих міст, дарую ть їм 
змогу милуватися красою квітів, до якої вони так  прагнуть.

Як кращ е декорувати балкон? Таке серйозне питання непокоїть щ овес
ни величезну кількість аматорів.

П еред тим, як виріш увати питання: як і чим прикраш ати балкони,— 
слід визначити положення балкону щодо віднош ення до сонця (північний 
він або південний, сильно освітлюваний сонцем або слабо), це допоможе 
правильному добору квітів для нього, а також  підготувати ящики для ви
садж ування рослин. Яшик повинен бути не менше ЗО—35 см заввишки, 
шириною ЗО—40 см. Д овж ина ящ ика залеж ить від  конфігурації та роз
мірів балкону. Н айбільш  придатними є ящики довжиною 100— 120 см.

П ісля установки та закріплення ящ иків їх фарбують разом із кріплен
ням. Д о речі, в цій справі треба виявити деяку обереж ність і обов'язково 
порадитися з працівниками домоуправління, у який колір ф арбувати ящ и
ки, щоб уникнути зайвої строкатості всього будинку & цілому. Потім на
повнюють ящ ики поживною землесумішшю (дерновою землею в суміші з 
парниковою ), яку можна придбати у квітникарствах, розсадниках. М ожна 
також  використати просту садову або городню землю. Землю  в ящ иках 
треба заміню вати новою щорічно, хоча б верхній шар.

Якщо на балконі намічається вирощ ування витких рослин, для них 
заздалегідь готують і натягують дротяну сітку або сітку з міцного ш п ага
ту. ІД об виткі рослини густо заплели сітку, її чарунки не повинні бути 
більші як 12X12 см.

Висаджують квіти у вигляді розсади, бо виведення їх з насіння в к ім 
натних умовах утруднено.

Д л я  озеленення балкону найбільш  придатні однорічні квіткові росли
ни, але асортимент м ож на значно розширити, приєднуючи до нього багато
річні та кімнатні рослини. Красиве та вм іле розташ ування кімнатних рос
лин у сполученні з однорічними рослинами надає балкону колоритності 
та витонченості.

Північні балкони не варто прикраш ати виткими рослинами бо вони д у 
ж е затіняю ть кімнати. їх  оформляю ть низькими однорічними рослинами 
або виносять з кімнати великі квіти — фікуси, олеандри, пальми тощо.

В оформленні південних балконів та лодж ій, навпаки, основним еле
ментом мають стати виткі рослини, які висадж ую ть біля самих грат ближ 
че до внутрішнього краю  ящ ика балконів, а ближче до зовнішнього краю 
можна садити інші квіткові рослини.

Низенькі або звисаючі рослини садять по зовнішньому краю ящ ика, 
а більш високі або виткі — ближ че до внутрішнього. Якщо не врахувати 
цього, то вся краса низеньких та звисаючих квітів буде закри та високо
рослими квітами і декоративність оформлення знецінена.

Д л я  затінених північних, північно-західних та північно-східних балко
нів рекомендуємо такі квіти: з однорічних квіткових рослин — нічну ф і
алку, бальзаміни, братки, вербену; з витких — хміль, який дає гарне ли 
стя і швидко обплітає сітку, дикий виноград; з кімнатних рослин — аспі- 
дістри (друж ня сім ейка), пальми, плющ, драцени, фікуси, аукуби, лавр, 
мирт, фуксії, аспарагус Ш пренгера, олеандри, евонімус, гібіскус.

Д ля освітлених південних, південно-східних та південно-західних балко
нів кращ е висадж увати такі квіти: з однорічних рослин — красолю, пету-



Квіти на балко
нах — прикімнатних 
мікросадах.



нії, пахучий горошок, лобелію  (голубу та червону), каліфорнійський мяк 
(еш ш ольція), кларкію , маргаритки, резеду, гвоздику турецьку, братки, вер
бену, нічну фіалку, бальзам ін , нагідки, ціннію, тагетес, левині ротики, 
левкой, целозію, лобелію ерінус, сальвію  блискучу; з багаторічних — айстр.і 
багаторічні, кореопсіс, а з тих, що потребують перенесення їх до льоху 
або іншого холодного приміщення на зимовий період,— жорж ини, гладі
олуси, поліантові троянди, а також  півники; з витких рослин — іпомею 
блакитну, декоративну арабську вогненно-червону квасолю, пахучий го
рошок, доліхос або лобію (з родини бобових з духмяними ліловими та бі
лими або пурпуровими квітам и), луноцвіт та дикий виноград, калістегію.

Асортимент кімнатних рослин для цих балконів теж  значно більший; 
олеандри, драцени, пальми, фуксії, геліотроп, пеларгонія англійська та 
зональна, бегонія вічноквітуча, гібіскус, агапантус, колеус, крін Мурі, 
плющ, гортензія, лантана, лавр, мирт, калина вічноквітуча, сеткреазея (для 
лодж ій).

Д л я  озеленення балконів можна рекомендувати безліч різних поєднань 
квітів:

1. А нглійська рож ева пеларгонія із звисаючою блакитною лобелією  або 
білою петунією.

2. Б іл а  пеларгонія та ліловий геліотроп, а по краю  ящ ика — біла та 
рож ева петунія.

3. По краю ящ ика — маргаритки та лобелія, за ними — червоні пе
ларгонії та пахучий тютюн.

4. Голуба лобелія та рож ева кларкія.
5. Ж овто-гаряча красоля, за нею біла пеларгонія (або біла з черво

ною), а ззаду  — витка блакитна іпомея.
6. Ж овто-гарячий каліфорнійський мак, м іж  ним лілові айстри, а біля 

внутрішнього краю ящ ика — дикий виноград.
7. По боках балкону — високорослі червоні сорти ж орж ин, спереду біля 

краю  ящ ика біла пеларгонія або маргаритки (або петунія), за ними, ближ 
че до внутрішнього краю ящ ика, калістегія рожева, по боках дикий ви
ноград.

Отже, впорядковуйте вчасно ваш і балкони, щоб мати приємний від
починок влітку. Не останнє місце має і оздоровлюючий вплив такого бал 
кону. А дж е зелене вбрання його послаблю є шум вулиці, затримує пил, 
збагачує повітря киснем й утворює приємний затінок.

Основою успіху культури рослин на балконах є здоровий посадковий 
м атеріал, своєчасна висадка та дбайливий догляд за  рослинами і насам 
перед — достатній щоденний полив рослин водою. Займ атися п ідж ивлен
ням однорічних рослин на балконах не рекомендуємо.

КВІТИ В БУКЕТАХ

Як ми не намагаємось прикрасити кімнату квітами, як не п ід
бираємо асортимент декоративно-квітучих рослин, все ж  без зрізаних к в і
тів в букетах обійтися важ ко.

Квіти супроводжують всі наші емоції, радісні й сумні події в житті.
Створити гарний сучасний букет з кількох квіток так, щоб він відпові

дав необхідному моменту, не так  вж е й легко. А дж е ж  кож не свято, кож на



подія потребує свого «квіткового ритуалу», свого асортименту квітів. На» 
приклад, нареченим зовсім  недоречно дарувати  букет з квітів темних ко
льорів (лілових, темно-червоних, майж е чорних) тощо.

Традиційним поздоровленням дл я  нареченої, дл я  молодого подруж ж я 
буде букет з невеликої кількості дорогих красивих квітів — троянд, гвоз
дик, орхідей, кал, тобто букет в білих ледь рожевих тонах.

Букет до дня народж ення дитини не повинен бути великим. С кладати 
його рекомендується з яскраво забарвлених квітів, баж ано таких, які м а
ють цікаву, незвичайну за будовою квітку або опушення (левині ротики, 
кальцеолярія, братки, водозбір, сон, крокуси тощ о). Букети з таких квітіз 
збуджують у дитини цікавість до природи.

Ю вілейні букети повинні бути значних розмірів, святкові, красиві. С кла
дають їх з великих за  розмірами квітів (гладіолусів, ж орж ин, бузку, хри
зантем, гвоздик, тю льпанів, півоній тощ о), які підбираю ться в одному з а 
барвленні, баж ано у червоному або фіолетовому.

Букет для привітання хворого складається з невеликих, яскравих за 
кольорами квіток.

Букети на випадок повноліття, закінчення учбового закладу , новосілля, 
жіночого дня тощо повинні справляти приємне радісне враж ення. їх  можна 
створювати з к ількох гармонуючих за  кольорами видів квіток.

Букети для зустрічі гостей, делегацій можуть бути невеликі, з кількох 
яскраво забарвлених квіток, прикрашених 1—2 зеленими пагонами або л и 
стками. С кладаю ть їх з квіток червоних, блакитних, білих, жовто-гарячих, 
фіолетових, символізуючих друж бу, тепло, гостинність.

Букети улюбленим артистам повинні бути дуж е витончені і складатися
з цінних видів квітів — одноколірних троянд, незвичайних за  формою сор
тів хризантем, гладіолусів, орхідей, азалій , гвоздик тощо.

Траурні букети роблять звичайно з квіток темних строгих кольорів 
(темно-червоні троянди або червоні та фіолетові гладіолуси, ж ор
жини).

Д уж е важ ливим  є також  вміння підібрати вазу дл я  букета, якщ о це 
букет для прикраш ення кімната.

Нижче рекомендуємо декілька прикладів складання сучасних букетів 
для кімнат. У весняні дні кімнату мож на прикрасити ранньовесняними 
квітами (анемони, сон, ряст галлера, конвалії, братки, тюльпани, гіацинти, 
крокуси, нарциси) та гілочками декоративно-квітучих чагарників — форзі- 
ції, ліщини, котиків верби, японської сливи тощо. Т ак, до пагонів форзі* 
ції з золотавими квітами дуж е пасує чорна ваза  з пластмаси або кера
міки.

К ілька пролісків напрочуд гарно виглядаю ть в сферичній за формою 
зеленкувато-ж овтій вазочці. Щ об букет був нарядніш им, до нього додаю ть 
гілочку верби з ледь розпукнутими «котиками». Розташ овую ть такий бу
кет на підвіконні або на темному фоні туалетного столика. Гарно виглядав 
букет пролісків і в плоскій темній вазі.

Братки (3—5 квіток), прикраш ені зеленою гілочкою аспарагуса та 
2—4 листками офіопогону, особливо примітні в плоскій темній, невеликій 
керамічній або пластм асовій вазочці.

Букет з конвалій ставлять в широкий низький, м ож на в фігурний по
суд, кращ е керамічний темних відтінків без будь-яких візерунків. К онвалії



кращ е за все прикраш ати гілочками аспарагусу. Якщо є змога, то не за 
вадить такий букет прикрасити 1—2 квітками ранніх тю льпанів.

Букет із сну найкращ е поставити в широку плоску металеву вазу  з при
стосуванням для зрізаних квітів. П рикрасити букет з 5—7 квіток сну 
можна невеличкими гілочками квітучої ф орзіц ії і поставити його десь на 
сервант, полицю книж кової шафи тощо.

Нарциси, тюльпани та гіацинти у великому букеті втрачаю ть красу ча
рівних форм своїх квітів. Тому для букета досить 3—5 квіток і кількох 
гілочок квітучих чагарників — японської сливи, вейгели, дейції тощо, та
1—2 гілочки сливи пісарда з темно-коричнево-червоним листям.

Д о нарцисів пасують гілочки верби з розпукнутими «котиками», до 
тю льпанів — гілочки бузку, верби, дейції тощо.

Всі вищ езгадані квіти найкращ е виглядаю ть в  плоских, широких в а 

зах, але нарциси та тюльпани можна виставляти і в  високих вузьких чор
них вазах.

В аріантів букетів багато і перелічити їх  неможливо. Тому кожен може 
розвивати в цьому свій смак.

Рано навесні, коли за  вікном ще леж ить сніг і навіть мете хуртовина, 
кімнатні рослини вж е відчувають наближ ення весни і зустрічаю ть її яскра
вими квітами — цвітуть азал ії, деякі кімнатні орхідеї, цикламен тощо.
З  цих кімнатних квітів можна теж  зробити невеличкі букети і прикраси
ти ними туалетний столик, ш афку, сервант тощо. Гілочки азал ії добре роз
таш увати в плоскій вазочці. Вона настільки красива, що букет з неї не по
требує прикраш ення іншими рослинами. Букет з квіток цикламену кращ е 
прикрасити 2—3 листками аспарагусу, офіопогону тощо.

Н а ж аль, квіти в букетах недовговічні, тому важ ливо знати, як можна 
подовжити їх життя.

Основою для подовження ж иття квіток є всіляке запобігання утворен
ню повітряної пробки в судинах квітконосу. Т ака пробка утворюється при 
їх зрізуванні, коли повітря з силою вривається в судини розрізаного стеб
л а  і переш кодж ає нормальному всмоктуванню вологи квіткою, яку постав
лено у воду.

Тому, перед тим як  поставити зр ізан і квіти у воду, радимо ще раз під
різати кінці квітконосів під водою.

Щ об посилити доступ води в судини квітів тих видів, в яких стебло 
одерев’яніле (бузок, хризантеми, ф орзіції тощ о), перед тим як поставити 
їх у вази, розщеплюють кінчики стебел на 5—7 см або злегка розбивають 
їх молотком.

Кінчики зрізів у рослин, що виділяю ть молочний сік (маки, пуансетія 
тощ о), який при зрізуванні, застигаю чи, закупорю є судини, на 3—4 сек 
опускають в окріп, але так, щоб пар не пошкодив пелюсток, або злегка об
палюють зрізки.

Д л я  троянд рекомендується не тільки поновлювати зр із під водою, а й 
хрестовидно розщ еплювати його.

Ш видше за в ’ядання зрізаних квітів залеж ить від часу зрізування (зран
ку чи вдень), від того, як  е о н и  зр ізан і (тупим чи гострим нож ем ), н а  якій 
стад ії розвитку були квіти на час зрізування (пуп’янок, напіврозкрита 
квітка або розкрита), від температури приміщ ення, куди були поставлені 
квіти, вологості повітря в приміщенні, наявності протягів тощо.



Зрізувати  квіти кращ е вранці гострим ножем. Не рекомендується зр і
зувати квіти під час дощу. П ротяги, сухість повітря та висока температура 
в приміщенні прискорюють процес з ів ’янення квітів.

Зберігаю ть квіти в темних приміщеннях, при прохолодній температурі, 
зануреними в воду по самі «голівки».

Якщо зберігати потрібно значний час, квітки занурюють у воду лише 
до Уз їх  довжини і прикриваю ть рослини разом  з посудом, в якому вони 
знаходяться, целофаном або плівкою.

Троянди кращ е зберігаю ться, якщ о їх зрізати  в стад ії пуп’янків, коли 
в останніх починають відгинатися кінчики пелюсток, нарциси, тюльпани, 
л іл ії та  гладіолуси — як  тільки почнеться забарвлення бутонів.

Бузок, гвоздики та хризантеми зрізаю ть вж е в стад ії цвітіння; гіацин
ти та фреезію  — коли в суцвітті розпускаю ться 2—3 нижніх квітки; гербе- 
ру зрізаю ть тільки після утворення пилку, інакш е квітконіж ки почнуть 
передчасно згинатися; цикламен — тільки в напіврозпуклому* стані квіток. 
Якщо квітка його злегка поникла, то стояти в воді вона довго не буде.

Великі квіти, які мають багато тичинок та пилку (мак, немахрові піво
нії, л іл ії та ін .), з а в ’ядаю ть значно швидше, ніж квіти, у яких небагато 
пилку. Вищипування тичинок продовжує тривалість ж иття таких квіток.

Щ об загальм увати  за в ’ядання білої л іл ії, треба перешкодити запилен
ня її  квітки, тобто, крім видалення тичинок м ож на ще й залити приймочку 
теплим парафіном.

П оряд з цими «природними» засобам и подовження ж иття квітів, мож
на рекомендувати деякі розчини, що в якійсь мірі запобігаю ть за в ’яданню.

Так, щоб тюльпани та нарциси трим ались довше в зрізаном у вигляді, їх 
ставлять в 6-процентний розчин сахарози або глюкози. Д л я  конвалій до 
цього розчину додаю ть щ е 0,075 процента борної кислоти.

Щ об жорж ини стояли в букеті до 10 днів, рекомендується суміш з таких 
солей: 15 г сахарози, 0,75 г сірчанокислого алюмінію, 0,01 г сірчанокисло
го зал іза  окисного та 0,03 г хлорного вапна на 1 л води.

Д л я  подовження ж иття зрізаного бузку, астільбе рекомендується такий 
розчин: на 1 л води 80 г сахарози, 0,03 г азотнокислого срібла та 1 г азот
нокислого кальцію .

Розчин 0,6 г альф анаф тілацетату  натрію  в 1 л води рекомендується 
для зрізаних півоній та лілій.

Д л я  тривалого зберігання троянд у зр ізі добре д іє  розчин 0,4 г сульф а
ту зал іза  та 20 г цукру на 1 л води.

Д л я  подовження ж иття зрізаних квітів застосовую ться також  мідний 
купорос, солі цинку, сульф ат алюмінію, які додаю ться в невеликих до
зах у водний розчин цукру.

Якщо треба поновити ледь з ів ’ялий бузок, кінчики його пагонів злегка 
розбивають молотком, а потім ставлять його в окріп (стежачи однак за  
тим, щоб пар не ушкодив квіти) і залиш аю ть в ньому до остигання. П ісля 
цього оновлений бузок м ож на перенести у вази  із звичайною водою, з роз
чином або залиш ити в тому самому посуді, в якому проводилося оновлення.

Якщо квіти треба пересилати в інше місто, у цьому випадку зрізи  до
цільно обробити розплавленим  парафіном  (тобто занурити кінчики на 1—2 
сек). Букет зрізаних квітів найкращ е транспортувати загорненим в Цело
фан або папір, розгортати його тільки перед тим, як ставити букет у воду.



Встановлено також , що на тривалість життя зрізаних квітів впливає їх 
сусідство з декотрими плодами, а також  і комбінація квіток. Наприк
лад , гвоздики та левині ротики в’януть в сусідстві із спілими яблуками; 
резеда, зм іш ана в букеті з іншими квітами, прискорює їх з ів ’янення; кон
вал ії скорочують довговічність ф іалок; троянди, гвоздики та  л іл ії, змішані
з іншими квітами, зберігаю ться менший час, ніж в окремому букеті.

Існують, однак, і позитивні комбінації з квітів. Н априклад, декілька 
гілочок ж асм ину подовжують ж иття конвалії та посилюють її аромат. Гі
лочка кипарису, поставлена в букет з тю льпанів, подовж ує їх життя.

Іноді необхідно прискорити розквітання зрізаних квітів. В цьому випад
ку на 4 л води додаю ть 1 чайну лож ку селітри або 2 чайні лож ки спирту, 
в якому розчиняють трохи нашатирю.

Отже, скориставш ись нашими порадами, ви зможете досить довгий час 
м илуватися принесеним у дім букетом.

Ф ІЗК У Л Ь Т У Р А  —  Ж И ТТЄ ВА  НЕОБХІДНІСТЬ  
СУЧАСНОЇ Ж ІН К И

Серед факторів, які сприяють зміцненню здоров"я і забезпе
ченню довголіття, особливе місце займаю ть фізична культура і спорт. 
Кожному з нас доступні різноманітні форми й засоби фізичної культури, 
а її  масовість і оздоровча спрямованість сприяють зміцненню здоров’я, 
подовженню життя.

Але, на ж аль, ж інки, особливо середнього та похилого віку, мало ви
користовують цей могутній засіб. А саме ж інці й необхідно протягом усіх 
періодів свого ж иття (молодість, вагітність, післяпологовий та клім акте
ричний періоди та ін.) систематично займ атись фізкультурою . Тільки що
денна ранкова гімнастика зміцню ватиме організм  і запобігатиме багатьом 
захворю ванням.

РА Н К О В А  ГІГІЄН ІЧ Н А  ГІМ Н АСТИ КА

Виконання фізичних вправ одразу ж  після вставання з л іж ка 
сприяє швидкому зникненню набряклості тканин після сну, приводить весь 
організм  у діяльний стан, створює бадьорий настрій і дає  зар яд  енергії

Здоров'я 
і краса



па цілий день. Ранкову гігієнічну гімнастику можна також  використову
вати і як  лікувальний засіб.

Проте фізкультурні вправи для ж інок мусять дещо відрізнятись від 
тих, що виконують чоловіки. Тому не всі вправи, які передаються по р а 
діо, ж інка може виконувати. Причина цього — біологічні особливості ж і
ночого організму і ті завдання, які стоять перед жінкою. У чому ж  вони 
полягають?

У жінок, порівнюючи з чоловіками, скелетна і м’язова системи слабш і, 
тому й фізичне навантаж ення вправ має бути меншим.

М ускулатура тазової ділянки і стегон у жінок, навпаки, кращ е роз
винена, ніж у чоловіків. Біологічною особливістю жіночого організму є 
більш широкий розвернутий таз з широким нижнім кільцем, тому особ
ливе значення має стан м’язів тазового дна, які утримують у правильно
му положенні внутрішні статеві органи жінки.

Необхідно врахувати особливості будови статевих органів жінки, бо 
спеціальний розвиток м’язів, які беруть участь у дітонародженні, м ає ве
лике значення.

С лід враховувати зміни життєвих функцій організму ж інки в різні пе
ріоди її ж иття — місячні, вагітність, післяпологовий період з 'годуван
ням дитини та клімактеричний період.

Н аведемо рекомендований комплекс вправ ранкової гігієнічної гім 
настики для жінок.

1. В права перша — Вихідне полож ення* — основна стойка. Енергійна 
ходьба на місці, дихання вільне. Тривалість вправи — 1 — 1,5 хв.

2. В. п — основна стойка. Руки підняти вперед і вгору, крок лівою чи 
правою (поперемінно) ногою назад  на носок, потягнутися — вдих; повер
нутися у вихідне положення — видих. Повторити 4— 5 раз.

3. В. п.— стойка, ноги разом, руки за  голову. Повороти корпуса п ра
воруч, потім ліворуч, розводячи при цьому руки в сторони. Повторити 
5 раз  у кожний бік.

4. В. п.— стойка, ноги нарізно. Н ахил корпуса вперед, руками торкну
тися підлоги — видих; випростати корпус із поворотом його праворуч, 
руки розвести в сторони і зробити ними ривок назад, стиснувши кулаки,— 
вдих. П ісля другого нахилу повернути корпус ліворуч. Повторити З—
4 рази в кожний бік.

5. В. п.—  стойка, ноги нарізно, руки за  спиною, пальці переплетені. 
Прогнувшись, піднятися на носки, руки потягнути назад  — вдих; повер
нутися у вихідне положення — видих. Повторити 6 раз.

6. В. п.— стойка, ноги нарізно, руки на поясі. Н ахил корпуса право
руч — видих; повернутися у вихідне положення — вдих. Те саме — ліво
руч. Повторити 4— 5 раз у кожний бік.

7. В. п.— стойка, ноги нарізно, півнахил корпуса вперед, руки на поя
сі. Коловий рух корпусом зл іва направо, н азад  і у вихідне положення. Те 
саме — справа наліво. Повторити 3—4 рази  в кожний бік.

8. В. п.— основна сігойка. Прогнувшись, розвести руки в сторони — 
вдих; напівприсісти, руки н азад  — видих. Повторити 4—5 раз.

* Надалі вихідне положення позначатимемо двома літерами — В. п.



9. В. п.— сидячи на «раю  стільця, руками триматися за  сидіння, спи
ною спиратися на спинку стільця, ноги витягнуті. Зігнути ногу в колін
ному та кульш овому суглобах — видих; повернутися у вихідне положен
ня — вдих. Те саме, другою ногою. Повторити 4—6 раз кожною ногою.

10. В. п.— сидячи на краю  стільця, як  у попередній вправі, ноги ра
зом, витягнуті, руки на поясі. Н ахил корпуса вперед, руками тягнутися 

до носків ніг — видих; повернутися у вихідне положення — вдих. Повторити 
4—6 раз.

11. В. п.— як у 9-й вправі. Спираючись на п’яти ніг і на руки, підня
ти таз, прогнувшись у спині; повернутись у вихідне положення. Д ихання 
довільне. Повторити 4— 5 раз.

12. В. п .— те саме. Руки в сторони і вгору долонями наперед — вдих; 
зігнути ноги в колінах і притягти їх руками до грудей — видих. Повто
рити 4—6 раз.

13. В. п,— основна стойка. Повороти корпуса лраворуч, потім ліво
руч, одночасно ляскаю чи обома руками то по правому, то по лівому стег
ну. Повторити 6—8 раз. Ноги нерухомі, вправа ^виконується рухами з 
поперековому відділку хребта.

14. В. п.— стати правим боком до спинки стільця, праву руку поклас
ти долонею на спинку стільця, ліву — на пояс; махові рухи лівою ногою 
вперед і назад. Те саме — правою ногою, повернувшись лівим боком до 
стільця. Повторити 10— 15 раз кожною ногою.

15. Ходьба по кімнаті 0,5— 1 хв.
16. В. п,— основна стойка. П ідняти рукн косо в го р у — вдих; схрестити 

руки перед грудьми, злегка нахиливш ись вперед,— видих. Повторити
4—6 раз.

Як бачимо з наведеного комплексу, починати гімнастику треба з ди
хальних вправ, потім виконувати фізичні вправи, спершу -більш легкі й 
Прості рухи для рук, ніг, а !д а л і поступово їх  ускладню вати, переходячи 
до вправ мускулатури тазового відділку та черевного преса. Закінчувати 
гімнастику вправами заспокійливого характеру, переходячи на повільне 
ходіння та до дихальних вправ. Вдих роблять через ніс, видих — через 
рот. Головне — треба, щоб видих був якомога глибшим, бо тоді він ви
кличе і повніший вдих.

П ісля гімнастики прийміть водні процедури — обтирання чи обми
вання водою кімнатної температури. З а  належ них умов можна прийняти 
прохолодний душ.

ЛІКУВАЛЬНА ФІЗКУЛЬТУРА

Ранковою гігієнічною гімнастикою можна займатись і з ме
тою лікування тих чи інших хронічних захворю вань. Тільки методика ви
конання фізичних вправ матиме деякі відмінності. Коротко зупинимось 
на них.

Гіпертонічна хвороба. При гіпертонічній хворобі першої та початку 
другої стадії, при цифрах, кров’яного тиску — м аксимальному 160— 180, 
м інімальному — нижче 100 мм рт. ст., при стані здоров’я, що не заваж ає 
працювати, можна виконувати вправи ранкової гімнастики.



Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики для жінок.



З дозволу л ікаря  (а це неодмінно) вправи, показані в комплексі, тре
ба виконувати повільно, при послаблених м ’язах, кращ е сидячи на стільці. 
Стежити за правильним диханням (як  це показано в комплексі). Перш і
2— 3 тижні 6-ту, 7-му і 8-му вправи не слід виконувати (може запам оро
читись голова), а потім поступово по одній вправі додавати. Число повто
рювань вправ слід зменшити на третину, тобто: де написано — повтори
ти 6—8 раз, досить повторити 3 рази. Водні процедури можна включити 
пізніше, через тиж день-два від початку заняття, і після перших 2—3 вод
них процедур перевірити кров’яний тиск. В загал і таким хворим рекомен
дується щомісячно перевіряти кров’яний тиск, а при погіршенні самопо
чуття і частіше.

Пороки серця. Вдома можна займатися гімнастикою хворим з недо
статністю мітрального клапана чи стенозу його без істотного порушення 
кровообігу. Ц е хворі, які виконують свої трудові та домашні обов’язки, 
перебуваючи під систематичним наглядом лікарів. Д л я  таких осіб у ком
плекс л ікувальної ф ізкультури, яка провадиться в поліклініках, входить 
чимало вправ, поданих нами у комплексі ранкової гімнастики. їх  тільки 
треба виконувати повільніше, без напруж ення і, головне — стежити за 
диханням. Не можна затримувати дихання, бо це збільш уватиме тиск 
у малому колі кровообігу, тобто в легенях, де й так  він підвищений при 
пороках серця (застійні явищ а в легенях).

Починати заняття треба з перших 7—8 вправ, а потім через тиждень, 
поступово через кожні 2— 3 дні додаючи по одній вправі, довівши число 
їх до 16. Про загартовування організму, тобто про водні процедури, слід 
порадитися з лікарем.

Бронхіальна астма. При бронхіальній астмі головною метою л ікуван
ня є налагодж ення дихальної функції легенів. Як відомо, при бронхіаль
ній астмі дихання утруднене через спазм середніх та малих бронхів. У труд
нений вдих і видих. Ось чому в л ікувальній ф ізкультурі головною є ди
хальна гімнастика.

Хворі на бронхіальну астму дихаю ть поверхово через малу екскурсію 
грудної клітки, у них короткий вдих і ще коротший видих, що поступово 
приводить до емфіземи легенів, ось чому тонус дихальної м іжреберної 
мускулатури зниж ується, м’язи слабш аю ть, атрофуються.

Отже, в лікуванні хворих на бронхіальну астму не можна задоволь
нитись тільки дихальними вправами, а треба підтримувати на потрібно
му фізіологічному рівні всю скелетну мускулатуру і особливо дихальні 
м ’язи.

Таким чином, хворим на бронхіальну астму можна виконувати впра
ви, подані вище для ранкової гімнастики, але дихання слід виконувати 
інакше, а саме: вдих мусить бути повний і тільки через ніс, а видих яко
мога повільніший, довгий, щоб видихнути все повітря, яке було вдихнуте, 
і навіть більше, до останнього його кубика. А щоб такий видих зробити, 
треба видихати, витягнувши губи, начебто ви хочете погасити свічку. 
При вдихові за 3—4 сек, видих можна протягнути до 8— 10 сек і більше. 
Звідси і темп виконання комплексу вправ буде значно повільніший, ніж 
для здорових людей.

Щ об продовжити ф азу видиху, багато вчених ще рекомендують під час 
його виконання проголошувати звуки, наприклад «о», «у», «з», «ш»,



«уф». Д уж е важ ливо стежити за тим, щоб вдих робився через ніс при 
закритому роті. При вдихові носом виникає носолегєневий рефлекс, вна
слідок чого розширюються бронхи, а для хворого, у якого вони звуж ені, 
це має неабияке значення.

Комплекс можна також  починати з виконання перших 8— 10 вправ, 
поступово збільшуючи їх кількість.

Ожиріння. Ви баж аєте хоч трішечки схуднути? Фізична культура при 
ожирінні багато в чому може зарадити. Але однієї ф ізкультури буде з а 
мало. С права в тому, що у повних людей спостерігається пониження ос
новного обміну речовин. Крім того, це володарі доброго апетиту, які вво
дять в організм  з їж ею  більш е калорій, ніж  витрачають. Тому треба ще 
й дотримуватись певного реж иму харчування.

Загальне фізичне навантаж ення при виконанні вправ повинно бути 
значним, щоб збільш ити витрати організму на роботу. К ількість повто
рювань вправ доводять до 15—20 раз, а темп виконання їх прискорюють. 
Ходьбу переводять на біг із поступовим уповільненням його наприкінці.

С лід організовувати розвантаж увальн і дні 1 раз на тиждень. В цей 
день дозволяється з ’їсти або 1,5—2 л молока або до 2 кг яблук. І більше 
нічого. Н і крихітки хліба. Фізичне навантаж ення в цей день мусить бути 
зменшеним.

Схуднення. Причин схуднення багато. Воно може бути наслідком хро
нічних захворю вань, що призводять до зниження апетиту, порушення ре
жиму праці, побуту, харчування, всіляких нервових струсів тощо.

В поліпшенні апетиту може допомогти щоденне виконання гімнастики, 
загартовування організму, туризм, прогулянки і т. д.

При виконанні вправ загальне фізичне навантаж ення їх мусить бути 
невеликим. К ількість вправ можна довести до 12— 16. Число повторень 
кожної вправи — 3—4 рази.

П ісля гімнастики зробіть обтирання рук та ніг вогким рушником, а 
згодом і всього тіла. Рекомендується відпочити вдень або відразу після 
роботи протягом 1— 1,5 год. Н езабаром  з ’явиться апетит, а за ним зб іль
ш уватиметься і вага тіла.

Опущення внутрішніх органів. О кремо стоїть питання в наданні ре
комендацій з фізичної культури при опущенні внутрішніх органів, як-от: 
шлунок, нирки, печінка, кишки чи м атка.

Н айчастіш е причиною опущення внутрішніх органів буває слабкість 
м’язів черевного преса. Тут ніякі краплі чи мікстури не допоможуть. 
Треба добре зміцнити м’язи живота. Яким чином? Гімнастикою.

М етодика л ікувальної ф ізкультури для таких хворих специфічна, спе
ціально розроблена вченими, і тому її  подаємо окремо.

Починати курс л ікування необхідно з вихідного положення, леж ачи на 
спині так, щоб тазовий пояс був трохи вищий за  плечовий, що сприятиме 
механічному переміщенню опущених органів на своє фізіологічне місце. 
Д ля цього під крижі треба підкласти валиком згорнену ковдру або поду
шечку.

Н а початку тренування виконувати вправи, сидячи чи стоячи, не ре
комендується, тому що тоді передня стінка живота і м’язи його від на
пруги ще більш е розтягуватимуться.

П отрібно привчити себе дихати животом. Таке дихання (діаф рагм аль-



не) сприяє кращ ому кровообігу в органах черевної порожнини та швид
шому вилікуванню.

Виконувати вправи треба в середньому та повільному темпах без рив
ків і різких нахилів тулуба.

П ісля гімнастики зробіть сам ом асаж  живота і не забудьте про водні 
процедури.

При опущенні внутрішніх органів можна рекомендувати такий ком
плекс вправ:

1. В. п.— леж ачи на спині, валик під крижами, ноги прямі, руки вздовж 
тіла. Зробивши глибокий вдих (животом), зігнути ліву ногу в колінно
му та кульшовому суглобах, притягнувши руками коліно до підборіддя — 
видих. Повернутись у вихідне положення — вдих. Те саме — правою но
гою. Повторити 3—5 раз кожною ногою.

2. В. п.— те саме. П ідняти пряму ліву ногу вгору і зробити нею 3—4 
кола. Те саме — правою ногою. Повторити 2— 3 рази кожною ногою.

3. В. п.— руки в сторони — вдих; зігнути обидві ноги, обхопивши ко
ліна руками та притиснувши стегнами ж ивіт — видих. Повторити 3—6 
раз.

4. В. п.— те саме. Відвести ліву пряму ногу в сторону — вдих; поверну
тися у вихідне положення — видих. Те саме — правою ногою. Повтори
ти — 3—4 рази.

5. В. п.— те саме. Злегка підняти обидві прямі ноги вгору і з такого 
положення виконати рух «ножиці», тобто: одну ногу підняти ще вище, 
а другу опустити вниз, не доводячи до підлоги. Потім положення ніг по
міняти. Вправу виконувати до легкої втоми.

6. В. п.— те саме. П ідняти руки вгору — вдих; повернутись у вихідне 
положення — видих. Повторити 2— 3 рази.

7. В. п.— леж ачи на спині, ноги на ширині плечей зігнуті в колінах
з опором на ступні. П ідняти таз вгору й опустити його. Повторити 3—
5 раз.

8. В. п.— те саме. П окласти обидва коліна праворуч, потім перенести 
ї> ліворуч. Повторити 3—4 рази в кожний бік. Стежити, щоб лопатки 
при цьому не відривались від підлоги.

9. В. п.— леж ачи на спині, руки за головою (на потилиці), ноги зіг
нуті, підняти догори. Виконувати ім ітацію  їзди на велосипеді до легкої 
втоми.

10. В. п.— леж ачи на спині, ноги рівні, руки вздовж  тіла. Розвести 
руки в сторони — вдих; обняти себе за  грудну клітку — видих. Повтори
ти 4 рази.

11. В. п.— те саме. Л іву  руку підняти вгору і вбік — вдих; дістати 
цією ж  лівою рукою праве коліно (злегка піднявши голову і плечі) — ви
дих. Те саме, правою рукою, дістаючи ліве коліно. По 3—4 рази  кожною 
рукою.

12. В. п.— леж ачи на спині, ноги зігнуті в колінах з опором на ступні. 
«Ходьба леж ачи» 20— ЗО сек.

Цей комплекс виконувати перші 2—3 тижні. Д ал і, в міру того як зм іц
ніють м’язи черевного преса, можна додати такі вправи:

13. В. п.— сидячи на краю стільця, руки вільно звисають, ноги на 
ширині плечей. П ідняти руки в сторони і вгору — вдих; нахил тулуба до





Комплекс вправ при опущенні внутрішніх органів.



лівого коліна, поклавш и на нього долоні — видих. Те саме — з нахилом у 
правий бік, поклавш и долоні на праве коліно. Повторити по 2—3 рази.

14. В. п.— те саме. «Ходьба сидячи», високо піднімаючи коліна 20— 
30 сек.

15. В. п.— те саме. «Насос» сидячи. (Н ахил тулуба праворуч. Права 
рука опускається вниз, а л іва по тілу — вверх під пахву і навпаки).

16. В. п.— сидячи, руки на стегнах. Занести обидві руки до л івої сід- 
ниці, а потім до правої, наче ви хочете перенести якусь річ з одного боку 
на другий. Рух виконують тільки руки і плечі. Сидіти прямо. Повторити
4—5 раз в кожний бік.

17. В. п.— сидячи, руки на поясі. Відвести лікті і плечі назад  — вдих; 
нахил вперед, руками стиснути живіт — видих. Повторити 4 рази.

18. В. п.— основна стойка. Руки на поясі. Виконати тулубом коло зл і
ва направо, а потім навпаки. По 2 рази в кожний бік.

19. В. п,— основна стойка. П ідняти руки вгору — вдих; н^хил тулуба 
вперед, руками дістати до підлоги — видих. Повторити вправу 4 рази.

20. В. п.— стоячи, ноги ширше плечей, руки на поясі. П ідняти руки вго
р у — вдих; дістати руками праву ступню — видих. Те саме, в другий бік. 
Повторити 2—3 рази в кож т ій  бік.

21. В. п.— ходьба на місці або в обхід по кімнаті, високо піднімаючи 
коліна,— 0,5 — 1 хв. Закінчити комплекс треба дихальними вправами.

Вправи сидячи та стоячи додавати  треба поступово, по одній через день. 
Повний комплекс виконувати не менше двох місяців. Потім піти до л і
каря на перевірку.

Цей комплекс вправ дає хороші наслідки при ожирінні живота. По 
мірі тренування обсяг тал ії поступово буде зменш уватися, завдяки пере
розподілу ж иру та розсмоктуванню його, а м’язи ж ивота, навпаки, зм іц
нюватимуться.

Хронічні жіночі захворювання. При хронічних запальних процесах ж і
ночої статевої сфери різко порушується кровообіг в судинах малого таза, 
виникають застійні явищ а. Часто виникають спайки, які підтримують 
запальний процес і змінюють положення матки (загини) і тоді ж інка 
стає постійним відвідувачем гінекологічних кабінетів. Порушення стану 
м’язів  тазового дна приводить до опущення матки. Хвора ж інка весь час 
скарж иться на біль внизу живота і в криж ах, часто бувають стійкі з а 
пори.

Н а поміч їй іде ф ізіотерапія. Ф ізіотерапевтичні процедури сприяють 
розсмоктуванню запальних процесів, але вони не можуть розтягнути спай
ки та зміцнити м’язи.

Ось чому в лікарнях, поліклініках та на курортах поряд з ф ізіотерапі
єю широко проводиться л ікувальна ф ізкультура.

Із числа рухів, направлених на боротьбу із застійними явищ ами в ор
ганах малого таза, рекомендуються рухи в кульшових суглобах та по
переку.

Рекомендований комплекс буде такий:
1. В. п.— леж ачи на спині, руки за голову. Відвести праву пряму ногу 

в сторону і потім назад , у вихідне положення; те саме, лівою ногою. По
вторити 4 рази  кожною ногою.
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2. В. п.— те саме. Зігнути праву ногу в коліні і відвести її в правий 
бік; повернутися у вихідне положення. Те саме, лівою ногою.

3. В. п.— зробити ту саму вправу одночасно обома ногами.
4. В. п.— леж ачи на спині, ноги зігнуті і поставлені на ступні, коліна 

розведені, руки покласти на внутрішні сторони колін. Активне з опором 
зведення колін.
Повторити 4— 6 раз.

5. В. п.— те саме, але руки на зовнішніх сторонах колін. Активне з 
опором розведення колін.

6. В. п.— леж ачи на спині, руки за голову. Зігнути ліву ногу, притя
гуючи п’яту до таза. Те саме, правою ногою. По 4 рази  кожною ногою.

7. В. п,— те саме, обома ногами. Повторити 4— 5 раз.
8. В. п.— сидіти, опираючись на руки ззаду, ноги витягнуті. Зігнути 

і розігнути то праву, то ліву ногу. Повторити 4—6 раз кожною ногою.
9. В. п.— те саме. П оворот ніг назовні і всередину. Повторити 6—8 

раз.
10. В. п.— стоячи, руки на поясі. П ідняти одну ногу вперед, потім від

вести її вбік, назад  і у вихідне положення. Те саме, другою ногою. П ов
торити 2—3 рази  кожною ногою.

11. В. п.— те саме. П ідняти ногу вперед і виконати нею коло. Повто
рити 2— 3 кола кожною ногою.

ПРО КРАСИВУ І СТРУНКУ ФІГУРУ

Ви баж аєте мати красиву і струнку фігуру? Коли ви три
маєте свій тулуб прямо, рівно, держ ачи голову на плечах гордо, то це 
не тільки викликає захоплення у сторонніх, а й самій приємно.

З  медичного погляду така осанка т іла м ає велике фізіологічне зн а
чення. При правильній поставі т іла всі процеси в організмі проходять 
нормально, ви здорові. Коли ж  голова нахилена вперед, а спина згорбле
на, від цього утруднюється дихання і кровообіг. Крім  того, доведено, що 
головною причиною викривлення хребта є погана постава т іла замолоду. 
В похилому віці внаслідок якого-небудь захворю вання (радикуліт, пере
лом ноги, плеврит тощ о), коли лю дина м іняє свою поставу при стоянні 
чи ходінні, теж  може виникнути викривлення хребта. Н айчастіш е спон
дильоз (відкладення солей у хребті) буває в людей з поганою осанкою. 
Н а ж аль, таких багато.

Разом  з тим з роками, коли м’язи скелетної мускулатури слабш аю ть, 
розтягую ться, а відкладення жирової тканини збільш ується, ф ігура зм і
нює свої форми. Чи можна цьому, запобігти? Так, можна. Заняттям  ф і
зичною культурою.

Д л я  виховання красивої осанки виконуйте рухи верхніми кінцівками. 
Д л я  більшого і швидшого ефекту рекомендується виконувати вправи з 
гімнастичними палицями.

Д л я  розвитку м ’язів рук, плечового пояса та  грудей (особливо великих 
та малих грудних м ’язів, на яких м істяться молочні залози) рекомендує
мо такі вправи.



1. В. п.— стоячи, у витягнутих руках палиця. Занести палицю за спи
ну, на лопатки, повернути назад, у вихідне положення. Повторити 6—
8 раз.

2. В. п.— стоячи, палиця на лопатках. Відвести палицю ліворуч і вгору; 
повернутися у вихідне положення. Те саме, праворуч. Повторити 4— 6 раз 
у кожний бік.

3. В. п.— стоячи, палиця у витягнутих руках ззаду. Стати на носки, 
палицю відтягнути н азад  — вдих; повернутися у вихідне положення — 
видих. Повторити 6—8 раз.

4. В. п.— стоячи, палиця на лопатках. Вдихнути, потім палицю через 
верх перенести наперед, нахилитися тулубом вперед, а палицю витягнути 
перед собою, дивлячись на неї,— видих. Повторити 4— 6 раз.

5. В. п.— стоячи, палиця на плечах. В зятися руками за  кінці палиці. 
Повернутись праворуч, потім ліворуч. Ноги не повертати. По 4 рази в 
кожний бік.

6. В. п.— стоячи, палиця на лопатках. П ідняти палицю вгору і поди
витись на неї, потім витягнутими руками подати палицю вперед з нахи
лом тулуба вперед, у цьому ж  положенні покласти палицю на лопатки і, 
випроставшись, повернути у вихідне положення. Повторити 6—8 раз.

При систематичному виконанні цих вправ вирівнюється осанка, а вна
слідок зміцнення грудних м’язів, молочні залози стаю ть тугіші і добре 
розвиваються.

У деяких дівчат і ж інок буваю ть тонкі ноги та слабо розвинені м’язи 
внутрішніх боків стегон (простір м іж  стегнами завеликий). Ц ьому теж  
можна зарадити. Виконуйте вправи ногами, неодмінно з опором:

1. В. п.— леж ачи на спині, захопити один кінець широкої резинки (або 
еспандер) руками і заф іксувати  його на животі, а в кільце другого кін
ця резинки (зш итої кільцем) просунути стопу. Відвести ногу вбік, ковза
ючи нею по підлозі (мож на і в повітрі). Те саме, розтягуючи резинку, 
другою ногою. Повторити 8— 10 раз кожною ногою.

2. В. п.— леж ачи на спині, так  само взяти резинку, але при гнутій 
нозі в коліні. Вся нога леж ить на підлозі (значить, відведена вбік). Ви
простати ногу, розтягуючи при цьому резинку, і, повернутись у вихідне 
положення. Нога ковзає на підлозі. Те саме другою ногою. Повторити 
6—8 раз.

3. В. п.— леж ачи на спині, ступнями затиснути яку-небудь річ вагою 
в 1— 1,5 кг (набивний м’яч, торбинка з піском тощ о). Енергійно відвести 
обидві ноги з вантаж ем  праворуч, а потім ліворуч до легкої втоми.

4. В. п.— те саме. Зігнути ноги з вантаж ем  у колінних та кульшових 
суглобах, притягуючи п’яти до сідниць. К оліна при цьому відводяться 
назовні.

5. В. п.— те саме. Повторити ту саму вправу, але без вантаж у.
6. В. п.— стоячи боком до спинки стільця, рукою триматися за  його 

спинку. Ш видко (ривком) відвести ногу вбік і вгору; повернутися у ви
хідне положення. Те саме зробити другою ногою. Повторити 8— 10 раз.

7. В. п.— основна стойка, руки на поясі. Стрибки на місці прямими но
гами в сторони і схрещуючи їх в гомілках. Повторити 10 раз, а потім і 
більше.



Комплекс вправ для плечового пояса.



Комплекс вправ для розвитку м’язів ніг.



Ш ироко .ввійш ла в практику методика л ікувальної фізич
ної культури (Л Ф К ), розроблена професором С. А. Ягуновим, яка й до 
цього часу проводиться в кабінетах л ікувальної ф ізкультури в полікліні
ках та пологових відділеннях лікарень. М етодика ця охоплює всі періоди 
вагітності. В період вагітності треба обов’язково бути під контролем лі- 
каря-акуш ера, який обізнаний з лікувальною  фізкультурою.

Методичні вказівки до комплексу л ікувальної ф ізкультури полягають 
ось у чому:

1. Д еяка  обереж ність при виконанні вправ навіть того комплексу, що 
ми подали для ранкової гімнастики, мусить бути в перші 2,5 місяця в а 
гітності. Не дозволяється виконувати вправи, які різко підвищують внут
річеревний тиск. Ц е такі вправи, як р ізкі нахили тулуба вперед або при
тиснення колін до ж ивота. Не дозволяю ться стрибки та носіння тягаря 
в руках, особливо поперед себе. Такі рухи в силу різкого збільш ення внут
річеревного тиску можуть викликати відслоєння слизової оболонки м ат
ки, тобто самоаборт.

2. В ід 3 до 7 місяців вагітності можна сміливіше виконувати різні 
фізкультурні вправи.

3. В ід 7 місяців і до пологів знову загальне навантаж ення фізичних 
вправ треба зменшити, оскільки в цей час в організм і ж інки проходять 
зміни її фізіологічного стану: можуть пухнути ноги або і все тіло набря
кати через затримки солей в організмі; судини нижніх кінцівок можуть 
здавлю ватися великим животом, що також  веде до набряків або й роз
ширення вен на ногах; утруднюється дихання.

У цей період до самих пологів загальне фізичне навантаж ення му
сить бути невеликим, а вправи за своїм змістом схожі на ті, які ми пода
ємо для хворих на серце.

В комплекс вклю чаю ться вправи із психопрофілактики пологів. їх  усьо
го чотири.

1. Д іаф рагм альне дихання (леж ачи на спині і без рухів к інцівкам и), 
так  зване статичне дихання. Д л я  цього руки треба покласти на ж ивіт і 
животом якомога довше робити вдих і видих.

2. П огладж ування ж ивота обома руками від пупка в боки.
3. П огладж ування попереку від хребта в боки.
4. Тертя попереку об валик або кулаками.
Ц і вправи слід виконувати після 8 місяців вагітності.

Л ІК У В А Л Ь Н А  Ф ІЗК У Л Ь Т У Р А  ПІСЛЯ ПОЛОГІВ

В ранньому післяпологовому періоді Л Ф К  має на меті такі 
завдання: поліпшення загального стану здоров’я породіллі; прискорення 
зворотного скорочення матки; проф ілактика опущення внутрішніх органів 
та матки; боротьба з запорам и та  гемороєм; проф ілактика післяполого
вих ускладнень (тромбофлебіти, розш ирення вен тощ о).

В л ікарнях  післяпологову гімнастику починають проводити на другий 
день після пологів. Комплекс вправ її  розроблено теж  професором 
С. А. Ягуновим. П ороділля в л ікарн і займ ається цією гімнастикою про-

ФІЗКУЛЬТУРА В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ



Комплекс вправ післяпологової гімнастики.



тягом 7—9 днів. Потім вона виписується з лікарні, приїздить додому і 
забуває про неї.

А це неправильно. Черевний прес та м атка приходять до свого попе
реднього стану протягом 5—6 тижнів. Тому і гімнастикою треба займ а
тись хоча б ці півтора місяця.

Комплекс невеликий, розрахований на 15— 20 хв.
1. В. п.— леж ачи на спнні. П ідняти руки догори, до бильця л іж ка — 

вдих; повернутися у вихідне положення — видих. Повторити 4—5 раз.
2. В. п.— те саме. Бокові нахили тулуба («насос»). Повторити 4 рази 

в кожний бік.
3. В. п.— те саме. По черзі зігнути і розігнути ноги в колінному та 

кульшовому суглобах. Повторити 4 рази  кожною ногою.
4. В. п.— леж ачи на спині, руки підняти перед собою в замкові (пере

плести п альц і). Зігнути руки в ліктях, долонями до лоба, потім витягну
ти їх вперед, злегка піднявш и голову і плечі. Повторити 4 р а з и . '

5. В. п.— леж ачи на спині, ноги зігнуті в колінах з опором на ступні. 
По черзі відводити то одну, то другу ногу вбік з поверненням у вихідне 
положення. Повторити 3—4 рази  кожною ногою.

П р и м і т к а .  Породіллі із швами на промежині цю вправу не виконують до 
зняття швів.

6. В. п,— леж ачи на спині, ноги схрещені в гомілках або поставлені 
на ступні, опір на лікті. Трохи підняти таз — вдихнути і втягнути задній 
прохід; повернутись у вихідне положення, розслабити м’язи — видихнути. 
Повторити 3—4 рази.

7. В. п,—-леж ачи  на спині (див. вправу 6). Втягувати й злегка випи
нати задній  прохід, скорочуючи та розслабляю чи м’язи сідниць. П овто
рити 4— 5 раз.

П р и м і т к а .  Ця вправа дуже корисна для профілактики геморою.

8. В. п,— леж ачи на животі, руки перед грудьми зігнуті в ліктях. З іг 
нути й розігнути ноги в колінах.

9. В. п.— глибоке дихання.

ГІМНАСТИКА ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ
Все, що було сказано раніш е відносно загартування орга

нізму, в однаковій мірі стосується як жінок, так  і чоловіків. А ось віднос
но виконання фізичних вправ, то тут існують деякі особливості, які треба 
враховувати при подачі тих чи інших порад.

С права в тому, що чоловіки, як було вказано раніш е, являю ться 
власниками добре розвиненої скелетної мускулатури, у них кращ е роз
винена і дихальна система, тому і фізичне навантаж ення вправ для них 
мусить бути більшим.

Ось чому для чоловіків ми рекомендуємо інший комплекс вправ ран 
кової гімнастики та поради щодо лікувального тренування організму.



РАНКОВА ГІГІЄНІЧНА ГІМНАСТИКА
1. В. п.— стойка, руки на поясі. Глибокі вдихи і видихи 

(через ніс). Повторити 2— 3 рази.
Те саме робимо з розведенням рук в сторони і підняттям їх догори 

(вдих), з поступовим зведенням до грудей і вниз (видих). Повторити
5—6 раз.

2. В. п.— повільна ходьба на місці чи по кімнаті (1— 1,5 хв), через 
ЗО—40 сек темп ходьби прискорити, а потім в кінці знову уповільнити. 
П ід час ходіння 15—20 кроків слід виконати, високо піднімаючи коліна. 
Дихання повільне без затримки, руки рухаю ться в такт ходіння.

3. В. п.— стойка, ноги нарізно, руки на поясі. Колові рухи плечима 
вперед (видих), вбік, н азад  (вдих) і в другий бік.

4. В. п.— стойка, руки на поясі. Відставити праву ногу вбік, злегка 
зігнувши її в коліні, тулуб нахилити в той самий бік, а ліву руку підняти 
над головою (вдих); повернутися у вихідне положення (видих). Те саме, 
в другий бік.

5. В. п.— стойка, ноги нарізно. Н ахил тулуба вперед з одночасним 
випростуванням рук вперед і над головою (видих); повернення у вихідне 
положення (вдих).

6. В. п.— стойка, руки зігнуті в ліктях, кисті стиснуті в кулаки біля 
грудей. Рухи вправ «бокса» (удари правою рукою вперед, потім лівою 
і т. д .).

7. В. п.— сидячи на долівці (килим ку). Н ахил тулуба вперед з одно
часним діставанням  руками пальців ніг. При нахилі — видих, при випрям
ленні — вдих.

8. В. п.— леж ачи на спині. О дночасне підтягування ніг до живота з 
наступним їх розведенням в сторони (видих); повернення у вихідне поло
ж ення (вдих).

9. В. п.— основна стойка (мож на триматися за спинку стільця). При
сідання (40—60 сек). При присіданні — видих, при поверненні у вихідне 
положення — вдих.

10. В. п.— основна стойка. Закинути обидві руки вправо до правої сід- 
ниці, потім перенести їх до л івої сідниці. Руки повинні бути м аксим аль
но послаблені.

11. Ходіння в повільному темпі, дихання вільне.
12. Заклю чні дихальні вправи з підняттям  рук догори і вверх (вдих), 

потім через сторони вниз (видих).
Наведені вправи молодим чоловікам або абсолютно здоровим віком 

40—50 років можна виконувати з деяким зусиллям, взявш и в руки ган
телі чи гирі. Рекомендуємо брати снаряд (гантелі чи гирі) не надто важ 
кий, вагою 1,5—2 кг, оскільки вправи силового характеру скоріше розви
вають і зміцнюють м ’язову систему, яка  є добрим помічником в роботі 
серцево-судинної системи. При хорошій функції кровообігу і склеротичні 
явищ а менш виразні, та й наступаю ть вони значно пізніше.

Вправи ранкової гігієнічної гімнастики можуть виконувати і чоловіки, 
які хворіють на деякі хронічні захворю вання — хронічні гастрити, коліти, 
холецистити, виразкову хворобу ш лунку (не раніш е двох років після за 
гострення, тобто при язвах  шлунку, як і зарубцю вались), після інфаркту



Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики для  
чоловіків.



Комплекс вправ лікувальної гімнастики для чоловіків.



м іокарда через 1,5—2 роки, при умові попереднього лікування фізичною 
культурою, туберкульозу легень в минулому (2—3 роки після вилікуван
ня), пороків серця при стійкому компенсованому стані кровообігу та ін
ших хронічних захворю ваннях без істотного функціонального порушення 
організму при середньому розвитку м’язової системи.

Комплекс вправ л ікувальної гімнастики для чоловіків подано на ри
сунку.

П ісля ранкової гігієнічної гімнастики слід проробити водні процедури 
(обтирання або обмивання до пояса). Комплекс вправ з метою тренуван
ня м’язової системи чи з метою лікування, яке можна проводити в будь- 
яку годину дня, наступних водних процедур не потребує, хоча вони і були б 
корисні (змити піт після тренування, зменшити втому).

Ф ІЗИ Ч Н Е ВИ Х О В А Н Н Я  Т А  Л Ф К  ДІТЕЙ  • 
В ДО М А Ш Н ІХ  УМ О ВАХ

В процесі загального розвитку дитини руховому апаратові 
належ ить величезна роль. П ід впливом фізичних вправ діти раннього віку 
розвиваю ться значно кращ е, підвищ ується опірність їх організму до за 
хворювань. Рухи необхідні не тільки для розвитку м’язів, кісток, сугло
бів і зв ’язок, але ще в більшій мірі 'вони потрібні для підтримання нор
м альної діяльності внутрішніх органів, для нормального перебігу всіх 
життєвих процесів організму. Застосування фізичних вправ сприяє і в ід
новленню порушених функцій в організмі дітей. Рухи стимулюють най
важ ливіш і ф ізіологічні процеси організму: дихання, кровообіг, травлен
ня та ін.

Д іти малорухливі, м ляві часто відстаю ть у своєму розвитку. Вони по
гано набираю ть вагу, часто хворіють і погано переносять захворю вання. 
При лікуванні дітей раннього віку широко застосовуються загартуван
ня та гімнастика.

Загартування, фізичне виховання відіграю ть важ ливу роль у зміцнен
ні здоров’я дитини, запобігаю ть захворю ванням.

— З якого ж  віку починати загартування дитини? — часто цікавляться 
батьки.

— З перших місяців життя малю ка.
Тільки народившись, немовля вж е робить різні рухи. Завдання дорос

лих полягає в тому, щоб допомогти дитині в її фізичному і психічному 
розвиткові.

Д уж е важ ливо закласти  здоровий початок саме в перший рік життя, 
коли рухи тільки виникають, проходять перші етапи свого розвитку і вдо
сконалюються. Основою діяльності організму дитини цього віку є приро
дж ені, а потім і набуті з нашою допомогою рефлекси.

Так, наприклад, натискаючи на стопу біля основи пальців можна ви
кликати підошовне згинання пальців і стопи, а натиском на п’яту — їх 
тильне згинання. Це розвиватиме м’язи стопи, а отже, запобігатиме 
плоскостопості. Якщо провести пальцями по довгих м’язах спини вздовж 
хребта знизу вгору, дитина прогинатиме хребет, тренуючи ці м’язи. Ц і 
вправи рекомендується робити немовлятам від 1 до 3 місяців.



Примірний комплекс вправ для немовлят.



Коли дитині, що леж ить на животі, підперти руками ніжки, трохи на
тискаючи на них, вона підш товхуватиметься, пересуваючи тіло вперед.

Таку вправу роблять дитині віком від 4 до 6 місяців.
Крім цих, так  званих рефлекторних рухів, робіть і пасивну гімнастику. 

ГІроводьте її, обов’язково поклавши дитину на щось тверде (стіл). З пер
шого ж  м ісяця життя можна класти дитину на живіт. П ісля двох міся
ців можна робити такі рухи:

З  положення на спині, взявши кисті рук дитини, відвести їх до пле
чей і опустити назад. Це — згинання і розгинання рук в ліктьових сугло
бах.

Розвести руки в сторони і покласти їх на груди дитини. Це немовби 
штучне дихання, яке розвиває легені. П ісля трьох місяців розмах рук 
можна робити ширшим.

Злегка зігнуті в колінах ніж ки згинайте і розгинайте в тазових сугло
бах. Робіть поперемінно правою і лівою ногою.

Охопивши лівою рукою гомілку л івої ноги дитини, правою згинайте 
і розгинайте стопу. Цю ж  вправу зробіть і для правої ноги.

Згинання і розгинання ніж ок в колінних суглобах. Теж  кращ е робити 
поперемінно. Рухи повторюються від двох до чотирьох раз. Робіть усі 
вправи обережно, щоб не завдати  болю немовляті. П ісля такої зарядки 
загорніть дитину в теплу пелюшку і дайте їй відпочити.

Першу, другу, третю і п’яту вправи можна робити і десь під кінець 
купання дитини, коли м’язовий тонус зниж ується і вправи легше вико
нувати. Кожну з них повторіть двічі або тричі, щоб не перевтомити ди
тину. Просто в купелі можна кілька разів  підтягнути правий лікоть ди
тини до лівого коліна і, навпаки, звести праве коліно з лівим ліктем.

П ісля 4— 5 місяців до наведених вправ, які можна повторювати вже 
більше число разів, слід додати ще й такі:

Зігнуті коліна розведіть і зведіть.
Дитина леж ить на спині. П рям і н іж ки підводьте і опускайте (корисно 

при пупкових гриж ах).
Ім ітація їзди на велосипеді або тупання.
У цьому віці, крім означених вправ, слід робити й такі, що допом ага

ють дитині самостійно повертатися з спинки на бік (злегка підш товхува
ти її в спинку), на живіт, присідати (підтягуючи за ручки), повзати (по
ставивши дитину на четвереньки), а потім з 7 м ісяців і стояти.

Д еякі вправи для немовляти наведено на рисунку.
Д л я  розвитку сидіння виконуйте таку вправу: дитині, що леж ить на 

спині, дайте в руки вказівні пальці і злегка підтягуйте її.
Якщо кож на матір буде виконувати наші поради, дитина її  виросте 

веселою, здоровою.
Коли ж  дитина квола або перехворіла, заняття з нею фізичними впра

вами (3—4 рази  на день) допоможуть швидше повернути втрачені рухи.
Серед засобів л ікувальної фізичної культури для дітей раннього віку 

широко застосовую ться ігри, які можна вж е застосовувати після першого 
року життя. Д итяча гра використовується і як  лікувальний, і як виховний 
засіб.

Д ітям  рекомендуються такі ігри, в яких вони можуть проявити свою 
активність. Гра без зусилля, гра без активної діяльності — завж ди по



гана гра, як часто говорив А. С. М акаренко. Звичайно, хорошою учасни
цею гри є іграш ка. Вона пробуджує уяву дитини, зародж ує в ній нові 
почуття і нові інтереси. Проте не рекомендується давати  одразу багато 
іграшок. К ращ е частіше міняти їх.

Забороняється застосування іграшок, пофарбованих шкідливими ф ар 
бами, а також  дрібних іграш ок або іграш ок з дрібними частинами, які 
маленька дитина може легко проковтнути. Н айбільш  гігієнічними є іг
рашки, які зроблені з матеріалу, що мало забрудню ється, і такі, що їх 
можна мити, обтирати вологою марлею тощо.

П ісля одного року ж иття діти починають впевнено і самостійно ходи
ти по підлозі. Самостійна ходьба веде до глибоких змін у загальному 
розвиткові дитини, в її емоціональному стані, перебудовує поведінку і 
ставлення дитини до навколишнього світу.

П оряд з умінням ходити по підлозі дитина вчиться переборювати пе
решкоди, як  от: гірки, схили, східці, вузькі проходи, доріжки, дощечки, 
доставання іграш ки тощо. Цьому не треба переш коджати, а навпаки, 
слід стимулювати такі рухи, проводити їх як гру з собою чи з іншими 
дітьми під час прогулянки на свіжому повітрі.

Захоплюючись пересуванням, діти дуж е лю блять носити й перестав
ляти предмети, причому носять вони їх найрізноманітніш ими способами. 
Іноді, навантаж ивш и ящики, возики, санки, діти перевозять в них речі 
з місця на місце або на ходу нанизують кільця на палицю, вкладаю ть 
один предмет у другий, постукують ними та ін. Не заваж айте їм, а ще 
допоможіть, п ідказавш и, яке завдання дитина мусить виконати.

Н езваж аю чи на велику різноманітність рухів, у дітей трьох років 
координація (вправність) загальних рухів ще далеко не досконала.

Н априклад, взимку діти 2—2,5 років, взуті у валянки, рухаю ться ще 
досить незграбно і часто падаю ть. Д итина цього віку дуж е рухлива, але 
в той ж е час швидко втомлюється від одноманітних рухів. К ращ і рухи 
вони виконують пальцям и рук: діти 2— 3 років можуть користуватися 
олівцем, будувати з дрібних кубиків, пускати дзигу тощо. Треба їм  на
дати таку можливість.

Характерним для ходьби трирічної дитини є короткий крок, нерівно
мірний темп, бокове розгойдування корпусом, рух напівзігнутих ніг, в ід
сутність узгодж ення рухів рук і ніг під час ходьби. Б іг дається дітям  лег
ше, ніж ходьба. Ш видкість бігу і довж ина кроку дитини поступово зб іль
шуються.

Знання вікових особливостей розвитку рухів допом агає оцінити п р а
вильність розвитку дитини раннього віку і вжити відповідних заходів 
до виправлення недоліків.

П Р О Ф ІЛ А К Т И К А  Т А  Л Ф К  П РИ  ПОРУШ ЕННЯХ  
Ф У Н К Ц ІЇ ОПОРНО-РУХОВОГО А П А Р А Т А

Плоска стопа може бути природженою, а може і утворитися в 
процесі життя людини. При плоскостопості порушується норм альна функ
ція як самої стопи, так  і всієї опорно-рухової системи. Тому надзвичайно 
важ ливо своєчасно виявити плоскостопість в період росту і розвитку опор, 
но-рухового апарата, щоб правильно організованими лікувально-проф ілак



тичними заходами протидіяти дальш ом у розвиткові деф орм ації та з а 
кріпити досягнутий терапевтичний результат. Форма стопи має тісний 
зв ’язок із поставою тіла дитини (осанкою ). М айж е у всіх дітей з плос
кою стопою буває і погана осанка.

П лоска стопа і дефекти осанки... Н а перший погляд, м іж  цими явищ а
ми немає ніякого зв’язку. А тим часом у 60—70 % дослідж уваних дітей 
саме плоскостопість є причиною викривлення хребта та інших серйозних 
дефектів осанки. Н авіть невелике відхилення від норми форми стопи може 
серйозно погіршити фізичний розвиток дитини. Динамічні можливості 
плоских стоп обмежені, зменш ується обсяг рухів у суглобах, а значний 
нахил ступні у бік підошви викликає сильний біль. Д іти з такою вадою 
не можуть довго стояти, ходити, швидко стомлюються, скарж аться на 
біль у м’язах  гомілки і навіть стегна.

Як же дізнатись, чи є плоскостопість у ваш ої дитини? Попросіть маля 
походити босоніж по долівці в різних напрямах, для того щоб ви кращ е 
могли побачити ноги у всіх положеннях. Особливу увагу зверніть на 
внутрішні краї стоп і ступінь їх  уплощення. Н аведені рисунки допомо
ж уть вам визначити розвиток стопи у ваш ої дитини.

Зр ід ка  плоскостопість буває природженою, найчастіш е вона з ’явля
ється з віком, часто виникає внаслідок ходьби після року ж иття в пінет
ках. Ось чому педіатри настійно рекомендують підклеюв.ати до пінеток 
підбори завтовш ки в один шар шкіри. Таке взуття зміцнює м’язи стопи, 
створює правильну осанку.

Виявити плоскостопість можна й так. Ваткою чи щіточкою, змоченою 
в розчині синьки, помажте дитині ступні ніг, а потім поставте її на чи
стий аркуш  паперу. Відбиток порівняйте з поданими рисунками. З  допо
могою таких відбитків ви зможете простежити й за  ефективністю л іку
вання дитини.

Основний метод виправлення плоскостопості — фізичні вправи. Вико
нувати їх дитина може під наглядом і контролем матері. Розучити ж  не
обхідний комплекс допоможе лікар.

1. Поперемінне згинання й розгинання стоп, сидячи.
2. Крутіння стоп.
3. Т ак  звана гойдалка. Поперемінно дитина піднімається на пальцях 

і переступає на п'яти.

Стопа:
А  — нормальна; Б  — п л о 
ска.



4. Ходьба на самих лиш е пальцях.
5. П окладіть на підлогу круглу палицю (гімнастичну). Ходьба по ній 

дуже корисна.
6. Н апівприсідання на пальцях.
7. П рисідання повторюється на гімнастичній палиці.
8. Ц я вправа нагадуватим е дитині зиму. 1—3 хв нехай вона походить 

на пальцях, неначе на лиж ах.
9. Д л я  гімнастики потрібні й два м’ячі. М аленький дуж е корисно 1 — 

З хв качати пальцям и ніг. Н а великий (так  званий медицинбол) дитина 
повинна стати і трохи побалансувати. А потім нехай спробує виконати, 
не сходячи з м’яча, к ілька присідань.

10. П ідскоки на пальцях.
11. П ридбайте і гімнастичний обруч. Н ехай дитина навчиться котити 

його пальцями ніг.
12. П іднімання різних предметів пальцями ніг.
Вправи, про які хочеться сказати  наостанок, не потребуватимуть спе

ціального обладнання, але лікувальний ефект їх величезний. Використай
те для цього кожний погожий літній день. Н асам перед нехай дитина яко
мога більш е ходить босоніж. А по-друге, не бійтеся, якщ о після теплого 
дощ ику син або дочка трохи помісять грязю ку та побігають по калю ж ах.

Іщ е одне зауваж ення. Не обов’язково виконувати всі вправи а  одне 
заняття. Розпочати тренування м ож на з перших п’яти-шести вправ, а че
рез 10— 15 днів поступово починайте додавати по одній вправі.

Через 3—4 хв занять дайте дитині можливість хвилину відпочити. 
Весь гімнастичний урок м ає тривати 15—20 хв. Виконання вправ двічі 
на день принесе баж аний ефект. В ж е через м ісяць-півтора дитина почу
ватиме себе кращ е.

Сколіоз, або бокове викривлення хребта, зустрічається частіш е за 
інші викривлення у дітей і розвивається у будь-якому в іц і— від 1 до 15 
років. Особливістю сколіозу є те, що при ньому хребет викривлюється 
не лиш е в боковому, а згодом і в передньо-задньому напрямі, тобто при 
дальш ому розвитку сколіоза наступає два викривлення — кифосколіоз.

При 2-му ступені розвитку сколіоза, крім  бокового викривлення хреб
та, кожен хребець ще ротується (робить поворот, закручується) по верти-

Відбитки стоп:
А — нормальної; Б — на- 
п івплоскої; В  — п лоскої.



Деякі вправи при плоскостопості:

1 — зведення стоп; 2  —  поворот стопи на внутрішній бік; З —  
обхопити стопами медицинбол; 4  —  здавити стопами м’ячик; 
5 —  підтягування пальцями килима  з  тканини; б —  захвачу
вання пальцями олівця;  7  —  ходіння по косій поверхні; 8 —  
ходіння на носках.



Порочні пози при сидінні:

І  —  сидіння за високим столом;  2 —  сидіння за низьким сто- 
лом; 3, 4 —  коса установка плечового пояса; 5, 6  —  коса уста-  
новка таза.



кальній осі. При 3-му ступені викривлення вж е утворюються горби хреб
та й інші патологічні явищ а. Отже, при найменшому виявленні порушень 
хребта в ранній період виникнення треба негайно втручатись і лікувати 
дитину.

Основою профілактики порушень хребта є правильне фізичне вихован
ня дітей в сім ’ї та в школі. Велике значення мають ф ізкультура і спорт 
до і в період статевого розвитку.

В чому ж  полягаю ть дефекти фізичного виховання дитини в сім’ї? 
Н асам перед дефектами догляду ще в ранньому віці є: 
носіння дитини на одній руці, особливо без підтримки хребта в р ів

ному положенні другою рукою;
раннє і тривале сидіння часто з поворотом у середину кімнати, де зн а

ходиться мати;
леж ання на м ’якому нерівному м атраці; 
ходіння, коли мати тягне одну й ту ж  ручку дитини догори.- 
У 7—8 років, коли дитина йде до школи, часто батьки замість ранця 

купують дитині портфель, який вона щодня носить в одній руці, тим са 
мим розтягуючи м’язи плечового пояса, що призводить до сколіозу.

Виконуючи домаш нє завдання, дитина часто неправильно сидить за 
столом. Стіл буває занадто високий для неї або низький.

Як цьому запобігти? Коли немає змоги купити спеціальний шкільний 
столик для дитини і вона працює за  звичайним обіднім  столом, то треба 
посадити її так, щоб тулуб дитини утворю вав три прямих кути — один 
кут м іж  стопою і гомілкою, другий у коліні, цебто між  гомілкою і стег
ном, і третій — в кульшовому суглобі, утворений стегном та корпусом 
дитини. Якщ о стіл для дитини високий, то треба і стілець поставити такої 
висоти, щоб рівень стола був на рівні соскової л ін ії дитини (підбийте 
ніжки стільця обрубком дерева). Ноги дитини при цьому можуть звиса
ти. Тоді під них обов’язково поставте маленький стільчик, щоб стопи м а
ли опору і по відношенню до гомілок утворювали прямий кут. Коли ж  
стіл низький, то його треба підняти. Сидіти дитина повинна впритул до 
стола, рівно тримаючись і опираючись спиною об спинку стільця. Тому 
забороняється працювати, сидячи на табуретці. Зош ит повинен освітлю 
ватися з лівого боку дитини, а робоча рука передпліччям леж ати  на столі. 
Не дозволяйте працювати, стоячи біля столу на одній нозі. Ц е теж  може 
призвести до викривлення хребта.

Вузький чи надто широкий і довгий одяг «навиріст» теж  може пору
шувати правильний фізичний розвиток дитини. Ш ийте одежу та взуття 
по мірці.

Часто дівчатка в 12— 13 років починають носити бюстгальтер і туфлі 
на високих каблуках. Ц е недобре. Бю стгальтер врізається в тіло, стискує 
грудну клітку і тим затримує нормальний розвиток її, послаблю є розви
ток легенів. У цьому віці треба, щоб дівчинка носила ліфчик з широким 
пояском.

Коли стати в туф лях на високих каблуках, то таке положення зм і
нює нахил таза , тобто збільш ує нахил його ззаду  наперед. Дорослій ж ін 
ці це мало вадить, бо кісткова система її  вж е міцна і фізичний розвиток 
її  закінчився. Д івчинка ж  12— 13 років бурхливо росте, і особливо в ці 
роки активно розвиваю ться в неї статеві органи, кістки ще досить м ’які,



податливі. І ось такий збільшений нахил таза при носінні взуття на 
високих каблуках фіксується, зменшується передньо-задній розмір таза, 
щ о в дальш ому призведе до утворення вузького таза, а значить і тяж ких 
пологів.

Ось ті основні засоби попередження викривлень опорно-рухового апа
рата, які нам слід застосовувати, виховуючи дітей. Якщо у дітей виявле
ні деякі початкові порушення в фізичному стані, то заходи по фізичному 
вихованню, викладені вище, багато в чому допоможуть їм.

ЗА Г А РТ О В У В А Н Н Я  ДИ ТИ Н И

Загартовування дітей має величезне значення як засіб зм іц
нення їх здоров’я, запобігання захворю ванням. Фізично загартувати  ди
тину — це значить підвищити її стійкість у боротьбі з хворобами, підси
ливши опірність організму. Д ля  того щоб розвинути цю властивість, не
обхідні спеціальні заходи. Загартування зміцнює нервову систему, сприяє 
розвиткові стійкості проти туберкульозної інфекції.

Починати загартовувати дитину слід з самого раннього віку, коли ор
ганізм  маляти перебуває в періоді формування. Важ ливо поступово при 
вчати до умов зовнішнього середовища, що змінюється, і не тільки здо
рових, а й кволих дітей.

Ц ілю щ і сили природи — повітря, сонце і вода — використовуються те
пер не тільки з метою загартовування, але і як засіб лікування.

Слід намагатися, щоб заняття з дитиною давали  їй задоволення, ра
дість. Відомо, наприклад, що деякі діти бояться купання і плачуть, коли 
побачать ванночку, ночви. Причиною цього є те, що при необережному 
поводженні з дитиною їй інколи попадає мило в очі або вода буває за 
надто холодною чи гарячою, що, звичайно, викликає в дитини незадово
лення і різко негативне ставлення до купелі.

Загартовування повітрям. Важ ливим фактором підтримання нормальної 
ж иттєдіяльності дітей є свіже повітря. П отреба дитини у кисні дуж е ве
лика, за добу вона пропускає через легені більш е повітря, ніж доросла 
людина. Отже, свіже повітря вдома, часті прогулянки з дитиною, сон на 
відкритому повітрі, повітряні ванни загартовую ть організм, зміцнюють 
його. Приміщення, де знаходиться дитина, треба часто провітрювати. 
Особливо велике значення має наскрізне провітрювання, звичайно, дити
ну слід винести з ц ієї кімнати. Якщо температура повітря дуж е низька 
і не можна кватирку тримати весь час відчиненою, то слід часто провіт
рювати приміщення, відкриваючи кватирку на 10—20 хв.

При загартовуванні на відкритому повітрі треба враховувати не тіль
ки температуру, а й вологість повітря, силу вітру та інше. Вологість по
вітря і вітер різко підсилюють дію повітря, при цьому кількість тепла, 
що втрачається організмом, набагато збільш ується.

П еребування дитини на свіжому прохолодному повітрі є добрим за 
собом, що усипляє дитину і дуж е корисне для неї взагалі. По-перше, ди
тині забезпечується міцний освіжаючий сон, по-друге, тривале перебуван
ня на свіжому повітрі запобігає рахіту, по-третє, підвищується опір
ність верхніх дихальних ш ляхів і легень, що запобігає захворюванню на 
грип та запаленню  легенів.



В теплу пору року слід починати виносити дитину на повітря з другого 
тижня життя, в холодну пору — з третього тиж ня при температурі не 
нижче мінус 5 °С, при відсутності вітру на 10—20 хв- поступово збільш ую 
чи тривалість прогулянки.

Загальн а  добова тривалість перебування дітей від 1 до 3 років на 
відкритому повітрі взимку від 1 до 3 год.

П ід час прогулянки з немовлям слід сте.жити за самопочуттям дитини. 
Помітивши зміну стану дитини (збліднення, почервоніння, неспокійні 
рухи, плач тощ о), слід занести її до приміщення, розгорнути і перевірити, 
чи не сталося охолодження, звернувш и особливу увагу на кінцівки.

Старш і діти влітку переваж ну частину дня проводять на повітрі. О дя
гати їх  треба тільки в трусикгі, повітряні ванни влаш товувати в затінку 
дерев, поблизу освітленого сонцем місця, де можна використати розсіяне 
сонячне проміння. П риймати повітряну ванну слід не раніш е, ніж  через 
1—2 год після їж і.

Сонячні ванни є одним з головних засобів лікування недокрів’я у д і
тей. Але слід мати на увазі, що надмірне користування сонцем навіть здо
ровим дітям  може заподіяти велику шкоду. П ерегрівання на сонці може 
призвести до опіків шкіри, підвищення температури, розладу дихання 1 
кровообігу, тяж ких шлунково-кишкових захворю вань.

Н а У країні рекомендується приймати сонячні ванни від 8-ї до 11-ї год 
ранку, коли дія сонячних променів ще не різко вираж ена. П риймати ван
ни слід не раніш е, ніж  через 1 — 1,5 год після їж і і ні в якому разі нат
щесерце. Необхідно стежити, щоб діти не спали під час сонячних ванн. 
Не слід годувати дітей одразу після сонячної ванни. Не м ож на приймати 
сонячні ванни і відразу після великого фізичного навантаж ення — рухли
вих ігор тощо. Д ля  дітей 2— 3 років тривалість першої сонячної ванни не 
повинна перевищ увати 2—3 хв, причому половину цього часу дитина ле
жить на спині, а половину — на животі. Д л я  старш их дітей тривалість 
першої сонячної ванни — 10— 12 хв. П отім  щодня тривалість сонячної 
ванни можна збільш увати на 1 хв для дітей 2— 3 років, довівши до 10 — 
15 хв, і на 5 хв для старших. П ісля кожних шести днів приймання соняч
них ванн робиться перерва на 1 день. П ісля 25— 30 сонячних ванн реко
мендується перерва на місяць.

П ісля сонячної ванни рекомендується зробити дощовий душ або обли
вання з поливальниці. Д л я  дітей віком 1,5—2 роки температура води на- 
початку повинна бути не менше 35— 33 °С, а потім поступово можна зни
жувати її до ЗО °С. Д л я  дітей віком 2—3 роки початкова температура 
—33—32 °С, яку можна зниж увати до 28 °С.

Водні процедури. О бтирання є початковою формою загартовування 
дітей водою.

П еред вологим обтиранням рекомендується робити маленьким дітям 
сухі обтирання шматком чистої фланелі, розтираю чи тіло дитини части
нами до легкого почервоніння. Такі сухі обтирання слід робити щодня 
протягом 1—2 тижнів, після чого перейти до вологих обтирань. О бтиран
ня у дітей можна починати з 6—8-місячного віку і робити їх  щоранку, як 
тільки дитина прокидається.

Вологі обтирання роблять змоченим у воді й відж атим  шматком чи
стої фланелі або рукавичкою з мохнатої тканини чи м’якого полотна.



Д ля обтирання можна застосовувати воду із свіжим розчином кухонної солі 
з розрахунку: одна чайна лож ка солі на склянку води. Обтирати слід та 
кож частинами. Спочатку обтерти руки дитини, які зразу  ж  витерти насу
хо до легкого почервоніння, потім ноги, груди, ж ивіт і нареш ті всю задню 
поверхню тіла.

Якщо обтирання робиться у кімнаті взимку, то його можна проводити 
у ліж ку, зразу  ж  накриваючи кожну витерту частину тіла ковдрою. Якщо 
обтирання робиться у стоячому положенні (старш і віком діти ), зручніше 
спочатку обтерти всю верхню половину тіла, а потім нижню. В результа
ті обтирання і розтирання ш кіра обов’язково повинна почервоніти. П іс
ля обтирання дитину слід покласти в ліж ко на 10— 15 хв.

Обтирати не більш е 5 хв. Д ітям , старш им 2 років, корисно обливати 
щодня ступні ніг прохолодною водою, а потім добре розтерти їх. П очат
кова температура води для обтирання дітей віком до 1 року повинна бути 
в холодну пору року 36—35 °С, влітку — 33 °С. Температуру води треба 
поступово зниж увати до 32—ЗО °С, а для дітей від 1 до 3 років — до 28— 
26 °С. Д л я  дітей понад 4 роки температура води може бути значно ниж
чою.

Поступово треба привчати дітей умиватися прохолодною водою та об
ливати верхню частину грудей, а потім і все тіло, дотримуючи тих са
мих норм температури води, що і при обтиранні.

М А С А Ж  ДІТЕЙ  РАННЬОГО ВІК У

М асаж  — це метод профілактики і л ікування подразненням. 
Прийоми м асаж у відносяться до категорії пасивних фізичних вправ. З а 
вдяки м асаж у поліпш ується ж ивлення шкіри, активізую ться кровообіг 
і функція дихальної системи, підвищ ується обмін речовин, апетит. Крім 
того, м асаж  сприяє поліпшенню рухливості днтини. М асаж  позитивно 
впливає на весь організм  дитини. Особливо велика його дія на нервову 
систему дітей раннього віку.

При в’ялості черевного преса та м’язів  кишок, коли дитину непокоїть 
роздування живота, м асаж  живота механічно сприяє звільненню кишок 
від газів і в цьому випадку є особливо важливим. При розходженні пря-

Масаж рук.



Масаж ніг.

мих м’язів живота і пупочних гриж ах м асаж  м ає велике лікувальне зна
чення.

Д л я  загального м асаж у дитину кладуть на спину на столі з трохи під
нятою головою. Щ об досягти найбільш  повного контакту з шкірою дити
ни і з метою гігієни, тіло маляти не слід нічим зм азувати . М асаж увати 
слід тільки чисту шкіру, щоб уникнути інфікування дитини. Не слід з а 
бувати, що холодні руки викликаю ть напруж ення внаслідок реф лектор
ного скорочення м’язів, а при м асаж і все тіло мусить бути розслабленим.

Освітлення повинно бути таким, щоб можна було легко бачити всі 
зміни на шкірі дитини в ділянці, що м асаж ується, а також  стежити за 
реакцією тканин під час масаж у.

У загальном у м асаж і використовують головним чином прийоми по
гладж ування, розтирання, розминання й поплескування. Н айбільш е часу 
приділяється погладжуванню . Часто можна спостерігати, як збудж ені 
діти заспокоюються і швидко засинаю ть під впливом погладжуючого 
м асаж у. П огладж уванням  починаються і кінчаються всі прийоми м аса
жу. П огладж ування м’яза повинно починатися від периферійного його 
кінця, тобто від більш  віддаленої од тулуба ділянки, і направлятися до 
центрального кінця, тобто ближчого до тулуба. Н апрям  руки при м асаж і 
завж ди визначається анатомічним ходом лімфатичних судин, бо головна
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Масаж прямих м 'я 
зів живота.

мета погладж ування полягає в тому, щоб сприяти сильнішому стокові 
лімфи. Проводиться погладж ування тільки в одному напрямі, спокійно, 
ритмічно, ніде не перериваючись, і повинно доводитися до найближчих 
лімфатичних вузлів (наприклад, для верхніх кінцівок — до пахвових, для 
нижніх — до пахових вузл ів ).

Пахвові та пахові лім фатичні вузли приймають лім фу і з судин, роз
таш ованих в ділянці спини та грудей. Таким чином, верхню і середню д і
лянки спини (до нижніх кутів лопаток) рекомендується м асаж увати  в на
прямі до пахвових залоз відповідної сторони; поперекову ділянку спини 
м асаж ую ть у напрямі до пахових лімфатичних вузлів.

При м асаж і спини дитина леж ить на животі, руки відведені в сторо
ни і зігнуті в ліктьових суглобах, долоні леж ать  під грудною кліткою.

При розтиранні рух здійсню ється з однаковою силою, як  у напрямі 
течії відвідних судин, так  і проти неї. Розтирання провадиться вдвічі по
вільніше, ніж  погладж ування.

П ісля розтирання роблять погладж ування, а потім переходять до роз
минання, яке складається із спіралевидних ритмічних рухів великого і 
вказівного пальців або всієї долоні однієї чи обох рук. При цьому рука 
того, хто робить м асаж , щ ільно стикаючись із шкірою, захоплю є м’язи і 
розминає їх.

Масаж косих м'язів 
живота.



Масаж спини.

Розминання підсилює кровопостачання ділянки, що м асаж ується, по
ліпш ує живлення тканин, підвищує тонус і зміцнює м”язи. Цей прийом 
особливо показаний при порушеннях м’язової системи, які часто трап ля
ються при рахіті й гіпотрофії.

Розминання знову змінюється погладж уванням, за яким іде поплеску
вання. П оплескування робиться тільки добре вгодованим дітям на ча
стинах тіла, багатих м’язами (спина, стегно, сідниця та ін). Ц ей прийом 
м асаж у виконується так. П риклавш и лікті до своїх грудей, робіть легень
ке постукування кінцями пальців обох рук або ритмічні поплескування 
долонною поверхнею пальців і ребром кисті. Цей прийом не допускає
ться при м асаж і живота.

М асаж  рук. П раву руку дитини беруть за кисть і, поклавш и в неї ве
ликий палець своєї руки, трохи піднімають, злегка придержуючи кисть 
руки дитини вільними пальцями.

Правою  рукою погладж ую ть від кисті дитини до плеча внутрішню 
і зовнішню поверхні передпліччя і плеча. При м асаж і лівої руки слід 
тримати руку дитини правою рукою, а м асаж увати  лівою. Ц ей рух тре
ба повторити 8— 10 раз.

М асаж  ніг провадять так: ліву ногу дитини кладуть на свою ліву до
лоню, злегка підтримуючи нею ногу дитини; долонею правої руки по-

Масаж спини.



Масаж стоп (поплес
куванніі.)

гладж ую ть від стопи до паху по зовнішній поверхні гомілки і стегна, щ о
разу обходячи колінну чашечку знизу. Рух повторюється 5— 10 раз. При 
проходженні колінної чашечки слід уникати поштовхоподібних рухів у д і
лянці колінного суглоба. При м асаж і правої ноги масаж ую ть лівою ру
кою, а тримають правою.

П р и м і т к а .  Під-час проведення масажу кінцівок як верхніх, так і нижніх, 
вони повинні бути злегка зігнутими в ліктьовому, колінному і кульшовому сугло
бах.

Розтираю ть ногу дитини долонею по зовнішній стороні гомілки і стег
на знизу вгору.

Кільцеві розминання м ’язів ніг дитини провадяться обома долонями 
одночасно на зовнішній і внутрішній стороні гомілки і зовнішній стороні 
стегна знизу вгору.

Розминають м’язи ніг дитини двома руками великими і вказівними 
пальцями спіралеподібними рухами, одночасно на зовнішній і внутріш 
ній стороні гомілки і стегна.

М асаж  ж ивота. Долонею  правої руки за годинниковою стрілкою по
гладжую ть живіт, обминаючи ділянку печінки. М ожна м асаж увати  ж и 
віт обома руками; в таких випадках л іва рука повторює рухи правої 
і йде за нею.

Масаж стоп (розти
рання).



Масаж грудної кліт
ки.

П рямі м’язи живота дитини м асаж ую ть обома долонями одночасно, 
причому переважно великими пальцям и обох рук, випуклістю зверне
ними до ж ивота. Коли одна рука направляється вгору (масажую чи пра
вий м ’яз) , друга — вниз (масажую чи лівий м’я з ) .

При м асаж і косих м’язів  живота дитини долоні дорослого повинні 
бути на ділянці клубових кісток, потім провадиться погладж ування в на
прямі косих м’язів  живота знизу вгору. П альці обох рук з ’єднуються на 
лобку.

При м асаж і живота ноги дитини повинні бути трохи зігнуті.
М асаж  спини. Н айпростіш им і найпершим прийомом м асаж у спини 

дитини є м асаж  однією рукою від попереку до шиї. В один бік — вгору — 
рух робиться тильною стороною кисті руки, в другий — в н и з— долон
ною стороною. Якщо дитина ще погано трим ає голівку, то м асаж увати  
спину можна з положення дитини на боці.

Довгі м’язи спини погладж ую ть тильною стороною кистей обох рук — 
вгору і долонною — вниз.

Розтираю ть сгіину обома долонями в напрямі знизу вгору по обох 
сторонах хребта, по довгих м’язах  спини. Розминання провадиться кін- 
цямй великого, вказівного і середнього пальців рук дорослого або вели-

Масаж грудної кліт
ки.



Масаж сідниць.

кими пальцями рук, спіралеподібними рухами по обох боках хребта ди 
тини.

Поплескують ділянки довгих м ’язів спини з обох боків знизу вгору і 
назад тильною стороною напівзігнутих пальців, починаючи з вказівних,
і поступово включаючи в роботу середні пальці, потім четверті та п’яті.

П оплескування здійснюється рухом кисті в променево-зап’ястному 
суглобі, але не рухом передпліччя в ліктьовому суглобі. При цьому слід 
оберігати ділянку нирок і поверхні ребер, остистих відростків хребців, 
лопаткових кісток і гребінців клубових кісток, що погано захищені мус
кулатурою.

П р и м і т к а .  Після кожного прийому масажу провадиться погладжування 
спини: знизу вгору — тильною стороною кистей рук, а згори вниз — долонною 
стороною.

М асаж  стоп. Дитину кладуть на спину. В прохолодні дні тіло дитини, 
за винятком ніг, сл ід  покрити теплим простиралом.

Дорослий, який проводить заняття, вказівними пальцями обох рук 
злегка піднімає стопу дитини і погладж ує своїми великими пальцями 
м'язи по тильній стороні стопи в напрямі знизу вгору — від пальців до 
таранно-гомілкових суглобів і навколо цих суглобів.

Поплескують стопи з підошовної сторони тильною стороною напівзіг
нутих вказівного і середнього пальців рук.

Розтираю ть пальці стопи долонями рук.
При погладж уванні і розтиранні стопи спочатку слід покласти ногу 

дитини задньою поверхнею гомілки між великим і вказівним пальцями 
лівої руки, зверненої долонею до дитини, а вказівний і середній пальці 
правої руки покласти на тильну сторону стопи дитини і коловими рухами 
великого пальця, покладеного поперек стопи, погладж увати і розтирати її.

М асаж  грудної клітки. П огладж ування грудної клітки звичайно про
вадять вказівними і великими пальцями обох рук по ходу грудних м’я 
зів і дельтовидного м’яза знизу вгору.

З  2,5—3 місяців масаж ую ть міжреберні м’язи. Дитину кладуть на 
спину. Обхопивши грудну клітку дитини обома руками так, щоб великі 
пальці вільно леж али  спереду, трохи нижче сосків, а інші пальці були 
Щільно притиснуті до бокової поверхні грудної клітки і спини дитини,



Масаж сідниць.

роблять рівномірні рухи знизу вгору і назад . П ід час цих рухів долоні 
й пальці дорослого повинні відчувати поверхні ребер дитини.

Одночасно слід м асаж увати  й м іжреберні м’язи, розтираючи їх паль
цями. Треба уваж но стежити й за тим, щоб не викликати у дитини лос
коту.

Долонями рук ковзним погладж уванням  масаж ую ться бокові поверх
ні грудної клітки, причому руки дорослого рухаю ться у протилежних на
прямках.

П оклавш и кінці пальців своїх рук на передню частину грудної клітки 
дитини (перпендикулярно), роблять легкі струшуючі рухи грудної клітки.

М асаж  сідниць. М асаж ую ть сідниці обома рукам и по довжині м’язо
вих волокон, знизу вверх, а потім круговими рухами від хребта до пахо
вих лімфатичних залоз.

ТУ РИ ЗМ

Туризм, в силу його доступності та багатогранного оздоров
чого впливу, дістає все більший розмах застосування в лікувальній ф із
культурі. Туризм дає  змогу найбільш  активно втягувати хворого в про
цес оздоровлення і зміцнення сил.

Цінність туризму ще й у тому, що він виводить людину на відкрите 
повітря — в ліс, у гори, на воду, водночас залучаю чи людський організм 
до помірного фізичного навантаж ення. Ц е допом агає зміцнити здоров’я 
і загартувати  організм.

Туристичні походи по мальовничих місцях, на чистому повітрі, під 
щедрим промінням сонця, сон просто неба викликаю ть позитивні емоції, 
благотворно діють на нервову систему, знімаю ть утому, збудж ую ть бадьо
рість, приплив нових сил і енергії, які так  потрібні кволим або перевтом
леним людям.

Великий також  і культурно-виховний вплив туризму. П ід час тури
стичних походів набуваю ться знання, розвиваю ться сила, кмітливість, 
сміливість, почуття колективізму та інші позитивні якості. П еребування 
в колективі привчає поваж ати й цінувати друж бу, товариство, взаємодо
помогу.

Особливо позитивно позначається туризм на організмі дітей та підліт



ків. Туризм відповідає природному прагненню дітей до романтики, м ан
дрівок.

Ось чому ми за туризм. Н еправі ті матері, які не пускають дітей чи то 
з батьком, чи з вихователем у походи, боячись, що дитина дуж е втомиться 
або намозолить ноги. Радість від походу все переважить, а дитина зм іц
ніє і набуде враж ень на довгий час. ^

В И Д И  Т У Р И З М У

Найдоступніший і найцінніший вид туризму — пішохідний. 
Ходьба як найбільш  звичний руховий акт не потребує оволодіння особли
вою технікою руху, помірно діє на організм  і легко дозується. Крім  того, 
ходьба сприяє вихованню правильного дихання.

Гірсько-пішохідні походи складніш і за рівнинні, але зате вони мають 
більш ефективну оздоровчу дію і є одним з найцікавіш их видів туризму. 
Р яд учених довели, що гірсько-пішохідні походи благотворно впливають 
на організм людей із захворю ванням органів дихання, серцево-судинної 
та нервової систем, при ожирінні І— II ступеня та інших хворобах.

Гірські марш рути в умовах санаторних походів не повинні піднімати
ся вище 1500— 1800 м над рівнем моря. П ідйом на більш у висоту може 
спричинити гірську хворобу. Гірсько-пішохідний туризм доступний і здо
ровим дітям  за умови поступового тренування та дозування.

Лиж ні походи складніш е організовувати, ніж пішохідні. Вони потребу
ють спорядж ення і оволодіння технікою ходіння на лиж ах. Разом  з тим 
лижний туризм, пов’язаний з перебуванням на чистому морозному повітрі, 
з ритмічними рухами, добре зміцнює і оздоровлює організм. Тому він по 
рівній дорозі або з невеликим нахилом може застосовуватись як  дорос
лими, так  і дітьми.

М андрівка на байдарці, човні — одна з найцікавіш их і найкорисні
ших. Н а воді немає пилу, повітря завж ди  чисте, свіже, а дія сонячних 
променів сильніша. Тому добре організовані походи на човнах — це чу
довий оздоровчий захід. У таких походах можуть брати участь дорослі 
і школярі старшого віку.

Велотуризм теж  практикується, але слід пам ’ятати, що велосипед ста
вить значні вимоги до роботи серця. Д о велопоходів можна залучати як 
дорослих, так  і дітей, але тільки здорових.

Хто ж  може з осіб похилого віку брати участь у походах?
Це перш за все здорові люди, а також  хоч і з хронічними захворю ван

нями, проте без якихось фізичних вад. Допускаю ться хворі на хронічні 
поліартрит, подагру, з пороками серця без порушення кровообігу (недо
статність мітрального клап ан а), неврастенію (дуж е корисно!), ожиріння, 
хронічні бронхіти чи сухі плеврити, хронічні коліти та інші хронічні з а 
хворювання.

Т Р И В А Л ІС Т Ь  П О Х О Д ІВ

Пішохідні походи слід починати з марш рутів по рівнині, 
потім переходити до м арш рутів по пересіченій місцевості. Перш і походи 
мусять бути напівденні, одноденні з ночівлею, а згодом і триденні тощо.



В літку походи, які триваю ть 3—5 год, кращ е здійснювати в другій поло
вині дня. При тривалих походах треба робити переходи вранці до 12-ї го
дини і потім з 16-ї до 19— 20-ї години. Переходи мають закінчуватися за
2 год до темряви. При русі по рівнині і на спусках через кожні 40—50 хв 
слід робити 10-хвилинний привал для перепочинку. Н а підйомах звичайно 
ш видкість пересування зменш ується, а відпочинок тривалістю  5 хв треба 
влаш товувати через кожні 20—30 хв.

В походах велике значення м ає правильна організація харчування. 
Продукти сухого пайка мусять бути легкими і невеликого обсягу, розра
ховані на тривале зберігання, калорійні, що легко засвоюються організ
мом. П ід час походу не менш як тричі на день слід готувати гарячу стра
ву (крім  чаю ). Не рекомендується вводити в організм  значну кількість 
рідини, бо це утруднить роботу серця. Коли в дорозі велика спрага, то 
досить сполоснути рот або випити ковток підсоленої води. Сон повинен 
тривати 8— 10 год на добу, з них 1,5 год — на денному привалі.

З а  такого режиму походу почуватимете себе добре. Не допускайте пе
ревантаж ень, особливо для дітей. П ри порушенні реж иму можуть виник
нути сильне почервоніння обличчя або збліднення його, рясне потовиді
лення й нерівномірність дихання, серцебиття, задуха, біль голови. Це 
свідчить про перевтому. В такому разі необхідно передчасно зробити 
більш тривалий відпочинок.

ДО М АШ Н Я А П Т Е Ч К А

В кожній сім’ї повинна бути- хоча б невеличка аптечка, 
користуючись якою можна подати першу, долікарську допомогу тому чи 
іншому членові сім’ї.

Такі аптечки продаються в готовому наборі. В них входять: бинти — 
широкий та вузький, вата, йод, зеленка, перекис водню, валеріанові крап
лі, м ’ятні краплі, шлункові краплі, м азі — стрептоцидова, синтоміцинова 
та ін„ вазелін  або гліцерин, таблетки, необхідні в побуті (аспірин, п іра
мідон, анальгін тощ о), марганцевокислий калій  у кристалах, медичні 
банки, круж ка для клізм.

Звичайно до перелічених медикаментів кож на господарка докуповує 
ще якісь ліки, щоб при негайній потребі не бігати до аптеки. Це добре, 
коли напохваті все є, але погано те, що часто ми захоплюємося антибіо
тиками і вж иваємо їх без всякої потреби. Н априклад, у дитини підня
лася температура, появився нежить, і мати одразу ж дає їй пеніцилінові 
препарати, а при болі в шлункові чи проносі — ентеросептол. Температура 
зниж ується, пронос проходить, мати радіє. А того мати не знає, що анти
біотики не безневинні для організму. З а  частого вж ивання, а надто при 
великих дозах вони можуть викликати порушення функції кровотворних 
органів або спричинити таке захворю вання, як кандидомікоз.

Отож, матері! Будьте обережні з антибіотиками в лікуванні. Ваш обов’- ; 
язок  — подати хворому першу, долікарську допомогу, яка полягає в то-.: 
му, щоб ви при простуді поклали хворого в ліж ко, дали теплого чи га- і 
рячого чаю, настояного на липі, калині чи малині або дали таблетку ас
пірину і викликали л ікаря. Якщо у дитини пронос, перш за все переведіть 
ї ї  на строгу дієту (чай із сухарикам и), дайте на цукрі м’ятних крапель



і порадьтеся обов’язково з лікарем . Тільки лікар може визначити потребу 
в антибіотиках і призначити їх хворому.

При порушеннях поверхні шкіри — подряпинах, що часто буває у д і
тей, коли вони бігаю ть на подвір’ї і падають, не протирайте забруднені 
подряпини, бо цим ви втрете бактерії в шкіру, а прикладайте ватні там 
пони, змочені перекисом водню, і просушуйте стерильними серветками. 
Продезинфікуйте зеленкою, а потім, якщо подряпина чимала, покладіть 
пеніцилінову чи біоміцинову мазь. При потертості шкіри робіть те саме.

Коли ви поранились, то не заливайте рану йодом. Йод зруйнує ніжні 
клітини відкритої рани, які потім при розпаді стануть поживою для б ак 
терій. Якщо ваш а рана забруднена, то краї рани й ш кіру навкруг неї 
очистіть від забруднення тампоном, змоченим у перекисі водню, потім 
краї рани зм аж те йодом або зеленкою, накладіть тугу пов’язку із сте
рильного бинта і негайно зверніться до хірурга.

При опіках водою або сковородою, якщ о з ’явилися пухирі (II ступінь 
опіку), зробіть примочки спиртові або 2-процентного розчину м арганце
вокислого калію. П ухирів не зрізайте. Р ідина в них поступово сама ро
зійдеться, а порушений пухир призведе до інфікування ніжної шкіри. П іс
ля  обробки місця опіку можна покласти м азь (пеніцилінову, стрептоци- 
дову, Вишневського) або накласти пов’язку з риб’ячим жиром. Якщо по
рушено значну поверхню шкіри, без л ікаря не обійтися.

Щ е одна порада щодо мозолів. При появі мозолів на ногах або й р у 
ках ні в якому разі не зрізайте їх, як це багато хто робить. Зробіть теп
лу ванну тривалістю  20 хв, а потім зіш кребіть мозоль пемзою. Протягом
6—8 днів прикладайте до нього мозольну рідину або пасту. П ісля цього 
знову зробіть 20-хвилинну теплу ванну, видаліть мозоль і покладіть на 
те місце, де він був, ж ирову пов'язку (ланолінову).

ГІГІЄНА —  П Е РШ А  УМ ОВА ЗД О РО В’Я  І К РА С И

Косметика базується на досягненнях сучасної медицини, біології, х і
мії, фізики; у її  розпорядженні численні найновіші фармакологічні ре
човини й препарати, та, маючи багатовікову історію, вона не відм овляєть
ся від старих засобів та методів народної медицини. Косметичні засоби, 
в основному, зводяться до догляду за шкірою й волоссям. Ш кіра — це
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ж ива броня, що захищ ає організм  від різноманітних несприятливих впли
вів — пилу, бруду, мікробів, різних травм , хімічних речовин, температур
них (тепло, холод) і променевих факторів. Вона бере участь у процесах 
терморегуляції, обміні речовин, диханні, видаленні з організму ш лаків. 
Ш кіра тісно пов’язан а з усіма внутріш німи органами через нервову, кро
воносну і лімфатичну системи. Від її нормального функціонування за л е
жить часто здоров’я всього організму в цілому. Тому догляд за шкірою, 
збереж ення її надовго свіжою й молодою — не лиш е естетична потреба, а 
й гігієнічна необхідність.

Ш кіра буває нормальна, суха, ж ирна, але вона рідко залиш ається 
однаковою все життя, змінюючись з віком, способом ж иття й роботи, під 
впливом кліматичних й атмосферних факторів, гігієнічних і косметичних 
процедур. Та часто і при нормальній ш кірі буваю ть відхилення в бік 
більш ої чи меншої сухості, наприклад, лоб, ніс і п ідборіддя з явно вира
женою жирністю, а щоки й шия сухі. В ід типу шкіри залеж ить і догляд 
за нею.

Першою гігієнічною умовою для будь-якої шкіри є дотримання чисто
ти. Вода й мило прекрасно очищають шкіру. Проте в воді міститься ба
гато мінеральних солей, які в поєднанні з милом випадаю ть у нерозчин
ний осад, внаслідок чого волосся не завж ди  добре промивається, а на 
ш кірі можуть виникати навіть подразнення. Тому воду для вмивання ба
ж ано пом’якшити — переварити, додати бури або соди (чайна лож ка на 
1 л води), гліцерину (столова лож ка на 1 л води).

Як не байдуж ий для шкіри склад води, так  само важливий для неї 
характер мила. М ила з великим вмістом лугів (господарські) мають 
хороші миючі властивості, але через це погано переносяться шкірою — 
сильно знежирюють її, пересушують, викликаю ть шорсткість, а волосся 
стає хрустким, розщ еплюється, січеться; нігті лам аю ться. Тому для гігіє
нічних потреб господарське мило не застосовується. Спеціальне туалетне 
мило виробляю ть для миття шкіри й волосся («Сирень», «Цветочное», 
«Земляничное», «Кармен» та ін.). Воно вваж ається нейтральним, оскіль
ки вміст лугу в ньому зменшено, а кількість жирних кислот збільшено. 
Виробляю ть і так  зване пєрежирене мило з добавкою  ланоліну, сперма
цету, гідрованих спиртів, каш алотового ж иру та інших жироподібних ре
човин («Косметическое», «Спермацетовое», «Ланолиновое», «Любимое», 
«Детское», « Б у р ати н о » )— для сухішої, ніжніш ої і чутливішої шкіри.

Не байдуж а шкірі і температура води. Тепла вода розширює вивідні 
протоки сальних та потових залоз, добре очищає, але сприяє появі в’ялос
ті і кволості шкіри, холодна тонізує, проте при постійному користуванні 
погіршує ж ивлення шкіри, викликає сухість і лущення. Тому найкращою 
для вмивання є вода кімнатної температури. Вмиватися людям із сухою, 
нормальною і жирною шкірою слід по-різному (див. с. 237). П ісля робо
ти на виробництві, пов’язаному із забрудненням  шкіри, слід прийняти душ 
або ретельно вимити частини тіла, не захищені спецодягом. Не рідше од- 
ного-двох раз на тиждень необхідно митися в лазні, приймати гігієнічну 
ванну. Д л я  цього не слід вж ивати дуж е гарячу воду. Перегрів тіла при
зводить до посилення обміну речовин, збільш ує навантаж ення на серце 
й легені, прискорює пульс, підвищує кров’яний тиск. Отже, температура 
води не повинна перевищувати 34—37 °С.



Д уш  має перевагу перед ванною, бо добре тонізує шкіру. Закінчивш и 
миття теплою водою, потрібно обполоснутися прохолоднішою (ЗО—24 °С) 
і витертися махровим рушником. Д л я  лазн і рекомендується мило «Се
мейное», «Хвойное», «Банное», «Яичное». Д л я  ванни м ож на вж ивати пі- 
ноподібні засоби — «Хвойная», «Бодрость», «Пингвин», «Бадусан». їх  доб
ре сприймає навіть ніж на дитяча ш кіра. Вони мають ще й деякі тонізую
чі властивості. М очалка повинна бути в кожного члена сім’ї індивідуаль
на. Щ об запобігти обвітрюванню шкіри й виникненню простудних захво
рювань, не треба виходити на вулицю відразу після миття.

Якщо у вас вдома душ або ванна, частіш е користуйтеся цілющою дією 
води. Вона зниж ує втому, освіж ає в спеку, заспокою є й норм алізує сон
і, найголовніше, є провідним фактором загартування організму. Обти
рання, обливання, душ прохолодною водою тренують судини, створюють 
стійкість до низьких температур повітря. П рекрасним оздоровчим і про
філактичним заходом є купання в річці, морі, плавальном у басейні. 
Особливо ефективні вони в поєднанні з повітряними й сонячними ванна
ми. Такі купання добре впливають на обмін речовин, нервову та ендо
кринну систему, привчають організм  не боятися температурних коливань. 
Сприятливо діють вони й на шкіру.

Крім дотримання гігієнічного режиму, організмові людини необхідні 
правильне чергування праці й відпочинку, заняття гімнастикою, спор
том, чисте повітря, раціональне харчування. Все це допоможе подовжити 
ж иття, зберегти добре здоров’я, настрій і працездатність. А правильне і 
вміле застосування косметичних процедур забезпечить шкірі еластичність, 
ніжність, красу.

ПРО КОСМЕТИЧНІ П РО Ц ЕД У РИ , 
Я К І М О Ж Н А РОБИТИ В Д О М А Ш Н ІХ  УМ О ВАХ

^  Н айпростіш а з косметичних процедур — обтирання шкіри. Д ля
цього застосовуються туалетні води й одеколони. Д о  складу одеколонів 
входять спирти. Вони рекомендуються для очищення брудної, жирної, спіт
нілої шкіри та дезинфекції її. Туалетні води (лосьйони) складаю ться т а 
кож із води та спирту (ЗО—5 5 % ) з добавкою  гліцерину, настоїв та від
варів лікувальних трав, охолоджуючих, дезинфікуючих та інших речовин. 
Залеж но від цільового призначення лосьйони поділяють на такі, що очи
щають та освіжаю ть ш кіру («Утро», «Лосьон для лица») і, крім того 
тонізують («Апельсиновий», «Флора», «Бальзам », «Тонус»), очищають і 
пом’якшують («Лилия», «О гниМ осквы »),зменш ую тьсаловиділення («Ф ло
ра», «Ритас»), очищають пори і злегка відбілю ю ть («Бензойное молоко», 
«Анне», «Цитрус», «А элита»), пом’якшують ш кіру («Лилия», «М аре»), 
дезинфікую ть («Борно-тимоловый», «Огуречный», «Ритас»), заспокоюють 
після гоління («Абава», «Фрико», «Ратмир», «Утро», «Борно-тимоловый», 
«После бритья», «Розовая воДа», «Л аванда», «Калинка», «Огуречная во
да», рідина «О свежаю щ ая») та інших подразнень («Холодок», «П ляж 
ный»), зменшують потовиділення і знищують неприємний запах — де
зодоруючі («Финиш», «Гигиена», «Бурол», «Цитропин», «Дубок», «Одо- 
рин», «Орфей», «Ж идкость от пота» та ін .),



Д уж е корисне обтирання фруктово-овочевими соками. Залеж но  від се
зону можна використовувати різні ягоди, а також  абрикоси, дині, груші, 
огірки, помідори, банани, цитрусові, моркву, картоплю  тощо. В них міс
тяться речовини, що ж ивлять шкіру, сприяють збереженню  свіжості й 
еластичності: вітаміни, солі фосфору, зал іза , міді, кобальту, сірки, калію, 
натрію, кальцію , а також  сахари, органічні кислоти. Але ефективні лише 
свіж і соки, з часом їх цінність зниж ується, значно слабш ає. Соки із зам о
рожених фруктів робити недоцільно.

Д л я  обтирання шкіри набуваю ть широкого застосування також  настої
і відвари з ромашки, кропиви, м’яти, липового цвіту, ш авлії, хмелю, кві
тів нагідок (календули), кропу, петрушки, сім ’я льону тощо. Настій го
тують, заливаю чи 1 столову лож ку трави або суміші різних квітів і трав 
склянкою окропу, після цього посудину обкутують рушником і настою
ють 1—2 год. В ідвар одержують кип’ятінням подрібнених лікувальних 
трав протягом 15—20 хв.

Фруктово-овочеві соки, відвари і настої рослин добре вж ивати для вми
вання та для пульверизації шкіри (використовуючи для цього звичайний 
пульверизатор). Суху і нормальну ш кіру зі схильністю до сухості попе
редньо слід зм азати  жирним кремом. При жирній ш кірі це необов’язково.

Г ідром асаж  можна робити і звичайною прохолодною водою. Зм ащ ені 
кремом (після умивання) обличчя й шию на 5— 10 хв підставляю ть під 
душ. П ісля процедури суху й вразливу ш кіру знов слід покрити тонким 
шаром крему.

Цілю щ у дію води використовують для так  званого водно-температур
ного м асаж у (ванночки перемінних тем ператур). В о д у — теплу і холод
ну — наливаю ть у два тазики. Обличчя і шию обполіскують спочатку хо
лодною, потім теплою і знову холодною водою. Повторюють кілька разів. 
Контрастні температури добре впливають на судини,— стають своєрід
ною гімнастикою, що підвищує тонус шкіри. Ц і ванночки рекомендую ть
ся не частіше одного разу  на тиждень.

Компреси з гарячої води, відварів або настоїв трав роблять як  само
стійні процедури, але частіш е перед живильною маскою або масаж ем. С ер
ветку або рушник (кращ е махровий) намочують у гарячій воді (темпе
ратура не нижче 38—42 °С) і накладаю ть на обличчя, обминаючи рот і 
ніс, на 5— 10 хв 2—3 рази. Гарячі компреси сприяють збагаченню  шкіри 
кров”ю, розслабленню  м ’язів, розширенню пор, полегшенню саловиділен- 
ня. Ш кіра стає м’якою, ніжною, соковитою.

Холодні компреси накладаю ть на ш кіру всього на 10— 15 сек. П ісля 
них помічається поліпшення еластичності й тонусу шкіри, кольору облич
чя, звуж ення ш кірних пор. Тому вони особливо придатні людям із ж и р
ною шкірою й розширеними порами. Якщо холодні компреси роблять 
відразу після інших косметичних процедур, вони справляю ть благотвор
ний вплив на нервову систему, заспокоюючи її. Т ак само роблять і теплі 
масляні компреси.

Креми — давні й популярні косметичні засоби. їх  готують із жирів 
тваринного (ланолін, яловиче сало, сперм ацет), рослинного (оливкова, 
мигдальна, персикова, кукурудзяна олія тощ о), мінерального походження 
(вазелін , церазин, парфю мерне і вазелінове м асло), жироподібних речо
вин (бджолиний віск, стеарин) і води. Крім  того, в деякі креми додають



різні хімічні речовини й медикаменти (гліцерин, окис цинку, буру, борну 
кислоту, камфору, оцет, кислоти й луги, м інеральні речовини, ртуть, сір 
ку, фурацилін, силікон тощ о). Останнім часом деякі креми вітам інізую ть
ся («Невский», «Идеал», «Восторг», «Витаминный», «Витаминизирован
ный», «Медовый», «Ленинградский», «Ю билей», «Фея» та ін .), в них до
даю ть окремі вітаміни або їхні комплекси.

Д о складу інших кремів входять екстракти квітів, трав, плодів, овочеві 
й фруктові соки («Аленушка», «Огуречный», «Клубничка», «Эвкалипто
вый», «Вечер», «Грезы», «Томатный» та ін .), мед («Медок», «Медовый», 
«Биоактивный медовый», «Ж еле м едок»), ап ілак  — бджолине маточкове 
молочко («Сказочный», «Н ектар», «Волшебница», «Л ада», «Орто», «Мо
тылек», «П челка»), бджолиний бальзам  — прополіс («О пера»), гормони та 
інші біологічні активно діючі речовини. Креми призначаю ться для ж ив
лення шкіри — пом’якш ення, надання їй ніжності, еластичності; для очи
щення її, а також  захисту від несприятливих зовнішніх впливів. Вони роз
поділяю ться рівним ш аром по шкірі, оберігаю ть її від негативного впли
ву холоду, вітру, вологи, пилу, бруду, а також  служ ать хорошою основою 
під пудру. Р ідкі креми («Восход», «Клубничка», «Огуречное молочко», 
«Утро», «Освежающий» та ін.) містять значний процент рідини (у деяких 
до 80 % ). Вони легко вбираю ться шкірою і не залиш аю ть сального сліду. 
Б агатьм а з них можна користуватися зам ість умивання. Ж ивильні креми 
(«Н адеж да», «Ассоль», «Рего», «Флора», «Виктория», «Л ала» та ін.) час
то називаю ть «нічними». Проте багато з них можуть застосовуватись і в 
денний та вечірній час. Н а всю ніч взагал і ніякі креми залиш ати не слід. 
Досить зм азати  обличчя й шию за ЗО хв до сну, а потім акуратно зняти 
крем ватним тампоном або паперовою серветкою.

Н анесення кремів, очищення шкіри туалетними рідинами й рідкими 
кремами слід провадити за так  званими шкірними лініям и — місцями 
найменшого розтягнення. Н едотримання цих правил може завдати  більше 
шкоди, ніж принести користі — ш кіра розтягнеться. Крем слід накладати, 
злегка натискуючи на ш кіру, але не зсуваючи її, від середини лоба до 
скронь (ніби продовжуючи лін ії росту волосся на бровах); на щ оках — від 
кутків рота до середини вушних раковин; від носа до верхніх частин вуш
них раковин; на підборідді — по нижній щ елепі до мочок вуха. Ш кіра на 
повіках і навколо очей дуж е тонка, ніжна, тут швидко з ’являю ться зморш 
ки. Тому досить лише дуж е легких, ковзаючих рухів від внутрішнього кута, 
ока по верхній повіці до зовнішнього і по нижній — від зовнішнього кута 
до внутрішнього. Не забудьте зм азати  кремом і шию (див. с. 243). Тов
стим ш аром крем накладати  не слід, це не посилює його дію і може по
гано впливати на шкіру. Іноді фабричні креми мають дуж е густу консис
тенцію, їх важ ко нам азати  на обличчя. У цих випадках їх  слід спочатку 
розтерти на долоні, а коли вони від температури тіла стануть м’якшими, 
накласти на шкіру. М ож на додати до такого густого крему трохи води й 
олії.

Довго зберігати креми не можна — вони поступово втрачаю ть свої 
корисні властивості. Д л я  кращ ого терапевтичного ефекту їх слід Періодич
но міняти й чергувати.

Д уж е активною косметичною процедурою є маски. Вони корисні для 
ж інки в будь-якому віці і при будь-якому стані шкіри. М аски можуть



Нанесення крему на  
шкіру обличчя.

бути пом’якшуючі, ж ивильні, тонізуючі, освіжаючі, такі, що скорочують 
пори, зменшують жирність, в’яжучі. Систематичне їх застосування до
помагає зберегти гарний колір обличчя, а ш кіру м’якою, ніжною, пруж 
ною. Вони сприяють боротьбі з в’яненням та старінням шкіри. П еред на
несенням маски обличчя й шию слід вимити або протерти лосьйоном (за 
леж но від властивостей ш кіри), настоєм із трав або фруктово-овочевим 
соком (див. с. 234). Волосся підібрати під косинку або спеціально поши
ту шапочку (берет), плаття розстебнути біля коміра і захистити руш ни
ком, пелеринкою з клейонки або хлорвінілу. Щ об підготувати шкіру до 
кращ ого сприйняття маски, можна зробити гарячий компрес або кілька 
компресів контрастних температур (див. с. 234), останній компрес гар я 
чий. Якщо ш кіра вразлива, а на обличчі є поширені судини і помічається 
посилений ріст волосся, температура води не повинна бути високою. М ас
ку на шкіру слід накладати  шпателем або паличкою з накрученою на неї 
ваткою, знизу вгору (враховуйте шкірні л ін ії, див. с. 235). Повіки за л и 
шити вільними, попередньо змастивш и кремом. Н аклавш и маску, кращ е 
леж ати  спокійно, розслабити м’язи, читати й розмовляти не можна. Якщо 
м аска р ідка, то для кращ ої ф іксац ії на шкірі нею слід просочити вату й 
розподілити її тонким ш аром по обличчю. М ожна вирізати маску з 
кількох ш арів марлі з отворами для очей, носа й рота. Тривалість м ас
к и — 10—20 хв. Знім ати її слід обережно, не розтягуючи і не зсуваючи

Маска з кількох ша
р ів  тканини або мар
лі.



шкіру, ватним тампоном, змоченим теплою водою з добавкою  молока, 
настоєм або відваром трав.

Тонізуючу і в’яж учу властивість мають дріж дж ові маски, крім того, 
вони містять комплекс вітамінів групи В. Д л я  одерж ання дріж дж ової 
маски слід іи  палички дріж дж ів розвести водою до консистенції густої 
сметани — для нормальної шкіри; молоком або олією — для сухої; про
стоквашею, кефіром або 3-процентним перекисом водню — для жирної ш кі
ри. Таку маску слід накласти на обличчя й шию товстим шаром.

П рекрасні живильні властивості мають фруктово-овочеві маски. Вони 
поліпшують кровообіг і обмінні процеси, посилюють регенерацію  (омоло
дж ення шкірних клітин), очищають, вибілюють і тонізують шкіру, корис
ні при будь-якій і особливо при в'янучій, кволій шкірі. Влітку добре ро
бити маски з полуниць, суниць, смородини, малини, винограду, абрикос, 
персиків, груш, дині і т. д. Взимку — з лимонів, апельсинів, мандаринів, 
ананасів, бананів, моркви, картоплі, ріпи, кваш еної капусти, редьки. Яго
ди або плоди розім ’яти виделкою або протерти на тертці. Кашоподібну 
масу накласти на обличчя і шию на 15—20 хв. М ожна робити ще й так. 
Д о  подрібненої фруктово-овочевої маси додати половину яєчного жовтка 
(мож на й без нього), трохи борошна або крохмалю, весь час пере
мішуючи. Густувату масу накласти на шкіру. Змити теплою, а потім об
полоснути холодною водою. Д обре використовувати для маски свіжопри- 
готовлені соки, для сухої і вразливої шкіри додають невелику кількість 
гліцерину або молока (на 150 г соку 3 столових лож ки м олока). Такі м ас
ки рекомендується робити 2—3 рази  на тиждень, всього 20 процедур.

Д о плодоовочевих масок м ож на додавати й інші живильні речовини, 
наприклад: натерти на тертці 2— 3 свіж і блідо-жовті морквинки (брюнет
кам  із смаглявою  шкірою можна брати й червоні), зміш ати з чайною 
ложкою  картопляного крохмалю  (або свіжоприготовленого картопляного 
пюре) або зі столовою ложкою  молока. При вразливій шкірі непогано по
єднати протерту моркву з живильними кремами (залеж но від характеру 
ш кіри).

Хороші маски з різних квітів і трав (суріпка, ромаш ка, липовий цвіт, 
м ’ята , волош ка, листя мальви й горіха, бузина, чебрець, пелюстки троян
ди та ін .). Д л я  приготування таких масок слід узяти по 1 чайній лож ці 
сухих квітів, розтерти в порошок, додати трохи борошна, залити окро
пом до одерж ання густої кашки, накласти на обличчя на 20 хв (щоб дов
ше затрим алось тепло, накрити клейонкою з ватною прокладкою ). М ожна 
робити маски з теплог© відвару або настою трав (див. с. 234). С пеціаль
ні маски для жирної, сухої, в’янучої шкіри чергують із фруктово-овоче
вими та із цілющих трав. М аски рекомендується проводити курсами.

Ч И  ЗН А ЄТЕ ВИ , Я К  УМ ИВАТИСЯ?

Таке запитання багатьом видасться дивним. «Щ о ж  тут хит
рого,— скаж уть вони,— ми з дитинства щодня вмиваємося водою з ми
лом». Всі знають, що вода — найперший косметичний засіб. І все-таки, як 
твердять косметологи, деяким людям, якщ о вони хочуі-ь зберегти свою 
ш кіру надовго в гарному стані, доведеться розпрощ атися з такою старою 
звичкою. А й справді — чи завж ди  і всім слід обов’язково вмиватися та



ще й з милом? Звичайно, очищати ш кіру від бруду, пилу, шкірних ви
ділень необхідно, але лю дям з нормальною, сухою і жирною шкірою ре
комендується ці процедури провадити по-різному.

Н ормальна ш кіра м’яка на дотик, еластична, бархатиста, має приєм
ний матовий тон. Умиватися лю дям з такою шкірою рекомендується один 
раз на день вранці (але можна й увечері, якщ о це зв ’язано з характером 
роботи), кращ е м ’якою або пом’якшеною (див. с. 232) холоднуватою во
дою з високоякісним туалетним милом типу «Феникс», «Марочное», «Ю би
лейное», «Роза», «Люкс», «С партакиада», «Харьковское» тощо. Д еякі лю 
ди з нормальною, але вразливою  шкірою погано переносять воду й мило. 
У цих випадках слід витирати обличчя й шию лосьйонами «Апельсино
вый», «Огуречный», «Огни Москвы» тощо або рідинами власного приготу
вання, наприклад: 1) 2 столові лож ки горілки, 1 чайна лож ка гліцерину,
2 чайні лож ки столового оцту, 4 столові лож ки перевареної води; 2) по 
1 чайній лож ці меду й гліцерину, 1 столова лож ка горілки, ца кінчику 
ножа бури, 4 столові лож ки води.

Суха ш кіра — ніжна, тонка, прозора, дуж е чутлива до води й мила, 
швидко подразнюється, червоніє, болить. Тому до вмивання слід стави
тися з великою обережністю: водою користуватися лише пом’якшеною 
(див. с. 232) один раз на день, кращ е ввечері, мила постійно не вж ива
ти, виняток можна зробити лише раз на тиждень, приймаючи черговий 
гігієнічний душ або ванну. Д о миття обличчя треба зм азати  кремом « Л а
нолиновый», «Янтарь», «Эффект», «Дзинтарс», «Био» тощо, а потім ви
мити обличчя пережиреним туалетним милом — «Русский лес», «Лю би
мое», «Экстра», «Косметическое», «Детское» та ін., обереж но висушити ш кі
ру і знову покрити тонким шаром крему. Звичайна суха ш кіра добре 
переносить такий мильний к р е м — туалетне мило (1 кусок) натерти на 
тертці, залити склянкою окропу, ретельно розміш ати, щоб не було грудо
чок, додати дві з половиною столові лож ки камфорного спирту, ’Д склянки 
касторового м асла і 3 (неповні) столові ложки гліцерину. Щ об вода 
менше подразню вала шкіру, можна вмиватися сумішшю молока й води в 
рівних кількостях або додавати в воду крохмаль (чайну лож ку крохма
лю і столову лож ку холодної води розміш ати, влити в окріп, охолодити, 
додавати до води для ум ивання).

Непогано за кілька годин до вмивання водою накласти на шкіру р ід
кий крем («М индальное молоко», «Сувенир», «Утро» та ін.) або олію — 
оливкову, кукурудзяну, соняшникову. Д обре користуватися «Косметиче
ским майонезом», для приготування якого взяти в рівних дозах яєчний 
жовток, олію і воду, добре зміш ати, зм азати  обличчя й шию. Через 2—
3 хв вмитися холоднуватою водою. Проте в деяких жінок і після таких 
«ніжних» умивань все-таки з ’являється неприємне почуття стягненості, 
сухості шкіри, лущ ення. Щ о ж  робити — від води доведеться відмовитись. 
Вмивання слід замінити обтиранням молоком, вершками, сметаною, злег
ка підігрітою олією. М ож на попробувати обтирання хлібом (м’якуш ку 
чорного хліба розмочити в теплій воді і накласти на обличчя каш оподіб
ну м асу). П ідійдуть для цієї мети фірмові лосьйони («Огуречная вода», 
«Лилия», «М едовая вода», «Огуречное молоко»); рідкі креми («Рассвет», 
«Увлажняющий», «Лю бава», «Бархатный», «Ланолиновое молоко», «Мин
дальное молоко» та ін.) та крем «Белые маки», а також  емульсійні кре-



ми власного приготування, їх неваж ко зробити самому з продуктів, які 
м ає під рукою кож на господиня: 1) суміш з рівної кількості меду, сметани, 
яєчного ж овтка; 2) жовток розтерти з чайною ложкою  меду і ’Д склянки 
вершків, обережно перемішуючи, додати 2 столові лож ки лимонного соку 
і 5 столових лож ок води.

Е мульсії домашнього приготування слід зберігати у ф лаконах з притер
тими пробками. Вони швидко псуються, тому готувати їх великими пор
ціями не варто.

Ж ирна ш кіра лисніє, воду, мило та інші засоби гігієнічної косметиісп 
переносить звичайно добре. Л ю дям  із жирною шкірою рекомендується вми
ватися холодною водою вранці й увечері, 1—2 рази  на день м ож на вж и
вати звичайне туалетне мило: «Сирень», «Земляничное», «Ландыш», «Цве
точное», «Вазелиновое», «Глицериновое», «Винница», «Пионер», «К амф ар
ное» та ін., мильний крем (для бриття). Хороше камфорне мило для жир
ної шкіри можна зробити самому: кусок туалетного мила натерти на тертці, 
залити гарячою  водою (1 склянка) і розміш ати до однорідної маси (можна 
трохи п ід ігріти). В злегка охолодж ену масу додати по чайній лож ці кам
форного спирту й борної кислоти, столову лож ку перекису водню. Це мило 
слід вж ивати не частіш е двох раз на тиждень. М ильну піну по обличчю роз- 
милювати губкою або м ’якою мочалкою. О скільки при жирній шкірі, як 
правило, звичайна кисла реакція шкіри зміню ється на луж ну (а остання 
сприяє появі гноячкових захворю вань), корисно до вмивання нанести на 
обличчя кисле молоко, кефір, айран тощо. Д л я  кращ ого знеж ирю вання ш кі
ри м ож на додати у воду соду або буру (на 1 л води 1—2 чайні лож ки). Іно. 
ді дворазове вмивання з милом (і навіть без нього) викликає лущ ення, под
разнення. Щ об позбавитися цих явищ, слід скоротити вмивання до одного 
разу  на добу, мило змінити на якісніше, що менше подразню є шкіру, і 
навіть тимчасово замінити вм иванння протиранням обличчя лосьйоном 
(«Апельсиновый», «Утро», Аэлита» та ін .), рідким кремом («Огуречный», 
«Лю бава», «Ш иповник» та ін .). П ісля вм ивання шкіру слід просушити 
м ’яким, кращ е махровим, не крохмаленим рушником. Не м ож на грубо 
розтирати, зсувати і смикати ш к ір у — при цьому вона грубіш ає і на ній 
швидше з’являю ться зморшки.

СЕКРЕТИ КРАСИ ВО Ї Ш К ІРИ

П рирода покладає на ш кіру дуж е важ ливі дл я  всього організ
му функції. Від «правильної її роботи» залеж ить іноді не лише здоров"я, а 
й ж иття людини. Природно, що для виконання цих серйозних завдань 
ш кіра сама повинна бути здоровою — гладенькою , еластичною, м ’якою — 
без тріщин, саден, ш кірних захворю вань. Тому вона потребує до себе пев
ної уваги, відповідного догляду. Н авіть норм альна ш кіра з часом, під впли
вом несприятливих зовніш ніх умов, втрачає свою привабливість, стає су
хішою, грубішою, нееластичною. Д л я  збереж ення на триваліш ий час її сві
жості й краси необхідний постійний догляд.

Оскільки вода й особливо мило змиваю ть якоюсь мірою природну ж и 
рову зм азку  шкіри і цим сприяють її висушуванню, то після ранішнього 
умивання людям із вразливою  шкірою м ож на накласти на неї тонкий шар



крему «Гундега», «Янтарь», «Березка», «Снежинка», «Матовый», «Пре
лесть», «Томатный» та ін. П удритися при нормальній ш кірі необов’язково. 
Фарбу, помаду, пудру на ніч залиш ати не мож на. П еред сном слід очисти

ти обличчя від пилу, бруду, гриму рідкими кремами («М индальное молоко», 
«Сметанка с хлорофиллом», «Бархатный», «Утро»), якщ о ш кіра має деяку 
схильність до сухості, або лосьйонами («Утро», «Ф лора», «Освежающий», 
«Апельсиновый», «Огуречный»), якщ о помічається тенденція до більш ої 
жирності. М ож на користуватися й домаш німи туалетними рідинами:
1) сік одного лимона, гліцерин — одна чайна лож ка, води — півсклянки;
2) сік  огірка залити рівною за об’ємом кількістю  спирту, залиш ивш и на 
добу, процідити, при вразливій ш кірі додавати  трохи води або гліцерину. 
Д обре протирати (або пульверизувати) й іншими фруктовими соками (див. 
с. 234), а також  відварам и трав (див. с. 234), особливо в ж арку  пору року, 
коли у зв ’язку з підвищ енням температури повітря посилюється сало- і по
товиділення.

Ж інкам  середнього віку і тим, у кого ш кіра сухіш а, корисно перед 
сном покрити обличчя й шию ж ивильним кремом («Норковый», «В ита
минизированный», «Пчелка», «Фея», «Опера», «Ланолиновый», «Дзин- 
таре», «Эхо», «Волшебница» та ін .). Через ЗО хв залиш ки крему зняти, 
промокнувши шкіру паперовою серветкою. М олодим можна не зм ащ увати 
все обличчя. Досить лише накласти крем на ділянки шкіри, що швидше 
вкриваю ться зморш ками, стають кволими,— на повіки, ділянки щ ік біля 
нижньої щелепи, шию.

Д л я  живлення, підтримання тонусу, збереж ення м’якості та еластич
ності шкіри рекомендуються різні косметичні маски: 1. М едова — зміш ати 
по столовій лож ці меду й борошна (або толокна), додати Дві столові ло ж 
ки молока (мож на води). 2. О лійно-ж овткова (див: с. 241). 3. Із сім 'я 
льону — столову лож ку сім ’я залити водою, варити до одерж ання рідкої 
каш і, гарячою (не обпекти шкіру!) накласти на шкіру обличчя й шиї, через 
20 хв зняти теплою водою, дал і обполоснути холодною. 4. Кисломолочна — 
змастити обличчя на 20 хв сумішшю з рівних частин молока і простокваші, 
вимити, змастити кремом. 5. Д р іж дж ова (див. с. 237). 6. Із  фруктів і овочів 
(див. с. 237). 7. Із трав (див. с. 237).

Сухість шкіри обумовлюється природженими якостями і пов’язана з 
недостатньою діяльністю  сальних залоз та бідністю шкіри на вологу. Т ака 
ш кіра дуж е вразлива щодо атмосферних ф акторів — від сонця, вітру, во
ди пересушується, обвітрюється, погано переносить зміни температури. 
Неправильний або недостатній догляд за нею сприяє її стоншенню, появі 
ще більш ої сухості, лущенню, шорсткості, зморщок. Вчасно вжиті заходи 
допоможуть не лиш е усунути ці явищ а, але й запобігти швидкому в’янен
ню шкіри. Тому догляд за  сухою шкірою зводиться головним чином до 
заходів, що не допускають пересуш ування шкіри і забезпечую ть її ж иро
вими речовинами. П ісля вмивання або обтирання (див. с. 276) шкіру по
трібно обов’язково змастити денним кремом «Кольдкрем ЛК », «Аэлита», 
«Людмила», «И зумруд» та ін. Б аж ано  уникати одеколонів і лосьйонів, що 
м істять спирти (в туалетних рідинах для сухої шкіри вони не повинні 
становити більш е 20,% ), які сильно суш ать шкіру. Д л я  того щоб освіжити 
та очистити таку шкіру, протягом дня і перед сном призначаю ть рідкі кре
ми («Бархатны й», «Утро», «Увлажняющий», «Ирисовое молочко», «Сме



танка», «Клубничный», «Л ю бава») і емульсії власного приготування (див. 
с. 239). П удру можна застосовувати тільки жирну, дуж е дрібного помелу, 
в якій містяться, крім порошкоподібної речовини, ще й жири («Балет», 
«Ж изель», «Восточная», «К расная М осква», «Л ебяж ий пух» та ін .), 
можна наносити лиш е на попередньо змащ ене кремом обличчя.

Порошкоподібні рум’яна для сухої шкіри не рекомендуються, кращ е 
жирні.

П еред виходом на вулицю, особливо у холодну вітряну погоду, облич
чя слід зм азувати захисним кремом і припудрити (див. с. 253). Увечері, 
після очищення від гриму, денних забруднень, обличчя і шию слід зм а
стити будь-яким «нічним» кремом («ЛТО», «Людмила», «Апельсиновый», 
«Л ала» та ін.— див. с. 253). Щ об ш кіра одерж увала не лише жири, а й во
логу, кусочок вати можна спочатку змочити у воді, а потім опустити в б а 
ночку з кремом і м’якими тиснучими рухами накласти крем на шкіру.

Н а суху ш кіру прекрасно діють маски. Вони пом’якшують, ж ивлять і 
зволож ую ть суху ш кіру (див. с. 238). П еред накладанням  маски обличчя 
й шию обов’язково слід очистити олією або рідким кремом, якщо ш кіра не 
дуж е вразлива, добре попередньо зробити компрес (див. с. 234).

Д л я  сухої шкіри рекомендуються такі маски: 1. Яєчно-медова — зм іш а
ти одну чайну лож ку меду і один жовток; можна додати сік одного ли 
мона або дві столові лож ки добре завареного чаю. 2. К артопляно-ж овтко
ва — теплу, зварену й протерту картоплю  зміш ати з теплим молоком і 
яєчним жовтком до одерж ання густого пюре, накласти на ш кіру на п ів
години; зверху накрити маскою і рушником; змити теплою, а потім хо
лодною водою. 3. Яєчно-медово-олійна — по 'А склянки меду і олії зміш ати 
з одним жовтком. 4. Олійно-ж овткова (особливо при сухій, що швидко 
подразнюється, ш кірі) — змастити обличчя олією, а зверху добре розтер
тим жовтком, залиш ити до висихання; змити ватним тампоном з молоком.
5. Яєчна — з цілого яйця або з додаванням  рівної кількості вершків. 6. О лій
на (рекомендується спеціально для огрубілої, що луш иться, шкіри) — п ід і
гріти до температури 37°С (оливкову чи кукурудзяну) нерафіновану олію, 
просочити нею тонкий ш ар вати і розподілити по шкірі, закрити обличчя 
маскою з вощеного паперу; зверху — рушником, тримати 20—25 хв, зн я
ти маску сухою ватою. 7. Д р іж дж ова (див. с. 237).

М ож на робити маски з вітамінізованих кремів «Витаминный», «Люкс», 
«Волшебница», «Биокрем», «Ленинградский», «Новинка», «Витаминизи
рованный» або із спеціальних крем-масок «ЛС» і «Аленушка», ефективні 
також  фруктово-овочеві маски і з трав (див. с. 237).

П ісля закінчення процедури шкіру потрібно змастити кремом (якщ о до 
складу масок не входять жири) і злегка припудрити. Д уж е тонкій пере
сушеній ш кірі корисний м асаж , робити його слід у косметичному к аб і
неті.

Л ю дям із сухою шкірою рекомендується вж ивати в їж у продукти, б а 
гаті на жири, вуглеводи, вітаміни, стежити за правильною роботою шлун- 
ково-кишкового тракту, частіш е звертатися за  порадами до лікарів-дерм а- 
тологів і косметологів.

Ж ирна ш кіра — результат підвищ еної діяльності сальних залоз внаслі
док змін з боку ендокринної системи, хронічних порушень діяльності шлун
ково-кишкового тракту, обміну речовин. Через надмірне саловиділення



ш кіра завж ди  блищить, пори розширені, її часто порівнюють із шкуркою 
апельсина. Ж ирна ш кіра часто забрудню ється. Якщо їй не приділяти 
належ ної уваги, вона набуває темного відтінку, вкривається чорними 
крапкам и, легко запалю ється; іноді з ’являю ться вугрі (див. с. 252). Вона 
потребує зовсім іншого догляду, ніж суха й нормальна ш кіра. При такій  
шкірі дуж е важ ливі різні очисні процедури — вмивання (див. с. 239) й 
обтирання. Останні рекомендуються протягом дня і на ніч — спиртами 
(борним, камфорним, сумішшю рівних частин спирту й ефіру, 1-процентним 
розчином наш атирного спирту), 2-процентним розчином питної соди, доб
ре протирати шкіру 2-процентним розчином лимонної кислоти. Корисні й 
рідини домашнього виготовлення: 1) борної кислоти (або бури) — полови
на чайної ложки, спирту й води — по півсклянки; 2) борного спирту — пів
склянки, перекису водню — дві столові лож ки; 3) бури — половина чайної 
лож ки, перекису водню — столова лож ка, спирту і гліцерину — по дві 
столові ложки.

У парфюмерних м агазинах можна придбати спеціальні лосьйони для 
ж ирної шкіри — «Борно-тимоловий», «Лосьон для лица», «Анне», «Огуреч
ный», «Апельсиновый», «Цитрус» та ін. Позитивно впливають на жирну 
ш кіру відвари і настої трав (див. с. 234), фруктово-овочеві соки (див. 
с. 234), обтирання кусочком лимона, настоєм хріну (200 г хріну натерти на 
тертці, залити 1 л столового оцту, все це витримати у флаконі з притертою 
пробкою два тиж ні в темному місці; для щоденного вж ивання розвести сто
лову лож ку в півсклянці холодної води), відваром петрушки (20 г зе
лені на 1 л води) або лосьйонами власного приготування: 1) ф іалки та 
хвощ а — по дві столові ложки, листя тисячолітника й липового цвіту — по 
чайній лож ці на 5 склянок окропу; 2) ромаш ки — 15 г, води — чотири чайні 
лож ки, сік одного лимона, оцту і камфорного спирту — по дві столові 
ложки.

Р аз на тиж день добре умивати обличчя й шию водою контрастних тем
ператур (див. с. 234). М ож на вмиватись і відварам и трав.

При дуж е пористій, забрудненій ш кірі рекомендуються раз на тиждень 
парові ванночки (тримати обличчя над окропом 15 хв, голову закрити 
махровим рушником, волосся від пари захистити шапочкою або косин
кою ). Д о окропу добре додавати липовий цвіт. П ісля ванночок слід обереж 
но видушити кінчиками пальців чорні крапки. Ефективна також  сольова 
процедура. Н амилити обличчя; тампончиком вати круговими рухами вти
рати дрібну сіль у шкіру, залиш ити на 2—3 хв, змити теплуватою водою, 
дал і обполоснути холодною водою. Кухонна сіль добре очищає, скорочує 
розширені пори, тонізує. М ісця найбільш ого скупчення чорних крапок м ож 
на обробляти сумішшю соди й солі (по половині чайної лож ки) і мильного 
крему (столова лож ка) або содою і бурою (порівну). Н а ніч обтерти су
мішшю з столової лож ки лимонного соку і двох столових лож ок гліцерину з 
половиною склянки води або в ’яжучим розчином (галуну — чайна лож ка, 
гліцерину — половина чайної лож ки, горілки — чотири і води — дві столові 
лож ки). Непогано протирати ш кіру галуновим олівцем, каменем для го
ління, туалетним оцтом, настоєм нагідок (календулою ) — у чистому ви
гляді чи розведеним у рівних частинах водою або горілкою, а також  спе
ціальними лосьйонами — «Флора», «Бензойное молоко»; кремами «Улыбка», 
«Росинка», «Лель», «К алендула», «Угрин», «Краса».



Якщо ш кіра схильна до лущ ення, то після водних процедур її  слід 
злегка змастити кремом для ж ирної шкіри — «Конвалія», «Прелесть», «К а
мене», «Снежинка», «Эвкалиптовый», «Невский». При жирній ш кірі м ож 
на користуватися такими живильними кремами: «Космический», «Новин
ка», «Огуречный», «Ш изандра», «Виктория», «Томатный», «Л енинград
ский» та ін.

Д л я  знежирю вання, підсуш ування, стягування пор та тонізування ш кі
ри рекомендуються такі маски: гліцерино-оцтова — чайну лож ку гліцери
ну, столову лож ку оцту, чайну лож ку тальку зміш ати, масу накласти на 
обличчя на 15—20 хв; білкова — білок одного яйця, не збиваючи, накласти 
ш арами на обличчя на 10— 15 хв; змити холоднуватою водою, до якої можна 
додати чайну лож ку лимонного соку або 10— 15 крапель камфорного 
спирту. При в’ялій, з розтягнутими порами ш кірі корисніша білково-га
лунова м а с к а — до збитого білка краплями, весь час помішуючи, додати 
чайну лож ку 5-процентного розчину галуну, лимонна — сік з одного лимо
на зміш ати з такою  ж  кількістю  горілки; накласти на обличчя і шию тон
кий ш ар вати, змоченої цим розчином. М аски з календули, біо-лосьйону 
«Флора», др іж дж ова (див. с. 237), айвова або з інших плодів, з лікарських 
трав і квітів (див. с. 237), також  використовуються як тонізуючі. П ісля 
маски ш кіру припудрити.

У деяких людей з жирною шкірою на повіках, біля скронь, на зовніш 
ніх частинах щ ік помічається сухість (комбінована ш кіра). С лід не з а 
бувати зм ащ увати ці ділянки кремами дл я  сухої шкіри («Янтарь», «Вечер», 
«Ланолиновый», «Л ала»  та ін.).

Лю дям із жирною шкірою дуж е важ ливе правильне харчування, слід 
уникати ж ирної пряної їж і, консервів, копчення, більш е вж ивати молочних 
продуктів, фруктів і овочів, стежити за своєю вагою, бо в осіб із жирною 
шкірою часто спостерігається порушення обміну речовин, регулярно в ід
відувати косметичні кабінети.

НЕ ЗА Б У В А Й Т Е  ПРО ШИЮ

Ось про шию ми часто забуваємо, тим часом як вона потребує 
такого ж  систематичного догляду, як і обличчя. Внаслідок анатомічної бу
дови її шкіра тонка й ніж на. Ш ия швидше, ніж інші частини тіла, старіє, 
стає кволою, вкривається зморш ками і, на ж аль, виказує вік. Вранці шию 
слід мити водою кімнатної температури, при жирній і нормальній шкірі — 
водою з хорошим туалетним милом («Экстра», «Люкс», «Березка», «М а
рочное», «Столичное» та ін.), при сухій — без мила.

Д л я  очищення від пилу і бруду у вечірній час кращ е обтирати шию 
лосьйонами і рідкими кремами залежно від властивостей шкіри («Ц ит
рус», «Подснежник», «Клубничный», «Ирисовое молоко», «Апельсиновый», 
«Огуречный» «Флора», «Розовая вода», «Сувенир», «Бархатный» тощ о). 
При вразливій і дуж е сухій шкірі воду вж ивати не варто, корисні спеці
альні туалетні рідини («Ланолиновое молоко», «Огуречная вода», «Лилия», 
«М едовая вода» та ін .). Д ал і, злегка натискуючи (щоб не розтягувати ш кі
ру), слід змастити шию живильним кремом («Медовый», «Сказочный», 
«Люкс», «Био-крем», «Н адеж да», «Грезы» та ін.), передню частину шиї 
знизу вверх, бокові — зверху вниз. Н а підборідді крем вбити дуж е легкими



постукуючими рухами тильним боком кисті. При в ’янучій, кволій  шкірі 
креми слід накладати  на вологу, змочену сольовим розчином шию. Р аз на 
тиж день для ж ирної і нормальної шкіри добре робити компреси (див. с. 
234), спочатку теплою водою (класти на шию на 2—3 хв), дал і холодною 
(на 5— 10 с) — повторити 2—3 рази. При старіючій сухій ш кірі показані 
компреси з мигдальної, оливкової або кукурудзяної олії. Намочену в олії : 
і згорнуту в к ілька разів серветку або марлю  накласти на шкіру, зверху 
закрити вощаним папером або целофаном і ватою. Заф іксувати  бинтом 
на шиї на 15—20 хв. Якщо ш кіра надто зм орш кувата й квола, ці компре
си добре робити з підігрітої олії. Д опомагаю ть зберегти еластичність і хо
роший тонус косметичні маски — живильні, фруктові, тонізуючі (див. с. 
237). Ефективні й такі суміші: 1) дві столові лож ки жирного сиру, сік з 
м андарина або половина апельсина з однією чайною лож кою  олії, 2) б і
лок одного яйця з чайною лож кою  оливкової чи кукурудзяної олії і сік 
половини лимона.

Щ одня рекомендується робити гімнастичні вправи, що допомагають 
зберегти пружність м’язів шиї, запобігаю ть появі другого підборіддя.

1. Повороти голови праворуч, ліворуч, нахили вперед, назад , кругові 
рухи. Ц е особливо рекомендується тим, хто під час роботи змушений си
діти з опущеною головою, наприклад, при тривалих заняттях за письмо
вим столом.

2. Схрестити руки, покласти їх на потилицю. Злегка натискувати на го
лову, водночас трохи напруж увати шию.

3. Скласти руки під підборіддям. Опускати на них голову, долаючи 
опір рук.

4. Л ягти на живіт. Відкинути голову назад, опустити на груди.
5. Відкинути голову назад . Зробити енергійний рух нижньою щелепою, 

намагаю чись завести її  за  верхню.
Всі рухи повторювати 10— 12 раз.
Щ об не з ’явилися ранні горизонтальні зморш ки на шиї і подвійне під

боріддя, намагайтеся триматися пряміше, ходіть з піднятою головою, не 
опускайте її низько, не вбирайте в плечі, не сутультесь. Якщо любите сп а
ти на високій подушці, відмовтесь від ц ієї звички. Вона також  може спри
чинити появу на шиї глибоких зморщок.

Нанесення крему на 
шию.



Н а шкірі шиї часто з ’являю ться пігментні плями. Рекомендується про
тирати ці ділянки молочнокислими продуктами, лимонним соком, 3-про- 
центним розчином перекису водню.

ОЧІ —  Д ЗЕ Р К А Л О  Д У Ш І

Очі — окраса обличчя. їх  обрамлю ю ть брови і в ії і цим надають 
усьому обличчю виразності. Щ об брови були густими й добре росли, щодня 
втирайте м ’якою зубною щіточкою суміш із 1 чайної лож ки камфорної, 
1 столової лож ки касторової і 2 столових лож ок кукурудзяної олії і злегка 
помасажуйте спочатку в один, потім другий бік і зачеш іть маленькою гре
бінкою. Тепер у моді природні брови. Але, якщ о ви хочете надати їм певної 
форми, скористайтеся пінцетом (ніколи не голіть!). Будьте обережні. М ож 
на видалити лиш е трохи «зайвих» волосин знизу брів і на переніссі, якщо 
брови зрослися (вони роблять обличчя насупленим, суворим).

Пухнасті, довгі вії красиво відтінюють очі. Д л я  кращ ого росту корисно 
злегка м асаж увати  їх маленькою щіточкою, змоченою касторовою олією 
(мож на з кількома краплям и вітам іну «А»), Іноді вії стають ламкими, по
чинають випадати. Ч астіш е це буває у тих, хто постійно їх фарбує. Щ об 
уникнути цього, чергуйте фарби і намагайтесь не вж ивати їх систематично. 
Н іколи не залиш айте фарбу на ніч. Увечері туш знім іть кусочком вати з 
олією або кремом («Театральный», «Очищающий»), Категорично заборо
няється фарбувати брови і вії урзолом. Він може викликати тяж кі ураж ен
ня шкіри й очей, особливо в осіб зі схильністю до алергійних реакцій.

Почервоніння й лущ ення повік, набряки й кола під очима не прикра
шають обличчя. П оява їх залеж ить від багатьох причин — втоми, недоси
пання, недостатнього освітлення під час роботи, хронічних запорів тощо. 
При запаленні і підпухлості повік допомагаю ть поперемінні (на 3 хв) на
кладання вати, змоченої спочатку в теплій, а потім у холодній воді — 
всього 6—7 раз. Д обре діють компреси з свіж онатертої сирої картоплі, при
мочки з молока, відвару ромашки, чаю. Якщо ці прості засоби не даю ть 
ефекту, значить, це наслідок захворю вання внутрішніх органів — яєчників, 
печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту. В усіх цих випадках необхід
но звертатися до л ікаря.



Іноді самі ж інки бувають винні в погіршенні кольору шкіри навколо 
повік, появі дрібних зморщок. Причина — надмірне захоплення гримом 
для очей. Ш кіра повік дуж е ніж на, тонка, легко розтягується. Ш коди ж 
їй завдаю ть навіть не самі фарби, а невмілі грубі рухи при накладанні й 
особливо зніманні косметичних засобів. Усі маніпуляції накладання гриму 
слід робити дуж е обережно — ш кіру не зсувати, не терти. Знім ати фарбу 
кращ е рідким кремом («Огуречный», «Клубничный», «Подснежник», « Л а
нолиновое молоко», «Огуречное молоко» та ін .), олією або спеціальними 
кремами дл я  очищення шкіри від гриму («Театральный», «О чищ аю щ ий»),

Р У К И  ПОТРЕБУЮ ТЬ У ВА ГИ

Руки — наші вірні помічники в будь-якій роботі, природно, во
ни швидко забрудню ю ться, стають шорсткими, грубіють. Д ум ка про те, 
що лю дям, які працюють на виробництві, на відкритому повітрі (в сільсь
кому господарстві, на будівництві), в установах, де часто доводиться ми
ти руки (в медичних, дитячих заклад ах , харчових підприємствах тощ о), 
не можна зберегти ніжну еластичну шкіру, неправильна. Гладенькі м ’які 
руки, красиво підстрижені нігті може мати кожен, з якою б роботою він не 
стикався. Слід лиш е приділяти їм увагу, а це відбирає зовсім небагато 
часу.

Д уж е брудну роботу кращ е робити в гуморих або спеціальних захис
них рукавичках. Якщо це неможливо, то до роботи слід змастити руки 
вазеліном або спеціальними кремами («Силиконовый», «Силан»). Н ігті 
м ож на занурити в кусок м’якого мила, таким чином вони будуть захищ ені 
від бруду, їх потім легко відмити. Д уж е забруднену ш кіру добре очищ а
ти «Пастою для сухої чистки рук» або ватою, просоченою олією. Мити ру
ки кращ е не холодною водою з крана, а к імнатної температури. Мило 
слід вж ивати туалетне, в жодному разі не господарське (див. с. 232); ре
тельно витирати сухим рушником. Сушити вологі руки на повітрі не м ож 
на — вони починають лущ итися, стають шорсткими, вкриваю ться тріщ ина
ми. Щ об уникнути пересуш ування від частого миття, слід потім зм ащ у
вати їх кремом для ру.к («Березіль», «Персиковый», «Ж идкий для рук», 
«Велюр» та  ін .), лосьйоном «Ш арлі» або рідинами домашнього приго
тування: 1) гліцерину й одеколону по дві столові лож ки, наш атирного 
спирту — чайна лож ка, води — столова лож ка; 2) гліцерину — чверть 
склянки, води півсклянки, сік з половини лимона.

Якщо руки огрубіли, стали шорсткими, червоними, корисні гарячі ван 
ночки: 1) со л о н і— 100 г солі на літр води; 2) з відвару трав (ромаш ки, 
липового цвіту, суріпки, ш авлії, волош ок); 3) з теплої олії. Зм ащ увати  ру
ки можна і теплим свіжоприготовленим картопляним пюре з молоком або 
сумішшю протертої картоплі, борошна і лимонного соку порівну, а на 
ніч добре покривати жирним кремом («Эффект», «Норковый», «Медок», 
«Пчелка», «Ромашковый», «Дзинтарс») і надівати нитяні рукавички — крем 
довше збереж еться на руках і не забруднить білизни.

Н ігті потребують особливого догляду. П ід нігтьовими проміж кам и зби
рається до 95 % мікробів, що знаходяться на тілі людини. Тому довгі 
нігті залиш ати не слід. Періодично їх треба акуратно підстригати й під
пилювати пилочкою, надаючи їм напівовальної форми; ш кірочку навколо



нігтя зрізати  манікюрними ножицями, попередньо зробивши теплу миль
ну ванночку; задирки видаляти і зм ащ увати йодним настоєм або розчином 
брильянтової зелені. Щ одня нігті сл ід  чистити нігтечисткою, а під час мит
т я — м’якою щіточкою. Нігті, вкриті лаком, роблять руки красивішими. 
Але ф арбувати нігті слід лиш е в тих випадках, коли ви можете постійно 
стежити за  ними. Руки відразу ж  набуваю ть неохайного вигляду, якщ о на 
нігтях будуть залиш ки лаку, подряпини. Л ам кість нігтів, розш арування 
їх, поява ж овтих смуг — сигнал до того, щоб звернутися до л ікаря-дерм а- 
толога.

ЗДОРОВІ ноги

Від стану ніг залеж ать  легкість ходи, хороша постава, граціоз
ність, а ще й хороший настрій і навіть працездатність людини. Вони ш вид
ше, ніж  інші ділянки шкіри, забрудню ю ться, грубіють, вкриваю ться тр і
щинами. Мити ноги слід з милом раз на добу, кращ е на ніч теплою водою 
(мож на додавати  к ілька дрібних кристаликів марганцевокислого кал ію ), 
особливо ретельно м іж пальцьові складки, де більш е збирається бруду й 
поту. П ід час ванни добре м асаж увати  їх намиленою щіткою, роблячи р у 
хи знизу вгору. Д а л і витерти досуха грубим рушником (це поліпшує крово
обіг). Суху ш кіру корисно потім змастити живильним кремом («Ланоли- 
новий», «Дзинтарс», «Спермацетовый» та ін.). П ісля ванни, коли нігті 
м ’якші, їх  слід  підстригати й підпилювати. Вільний край повинен бути 
прямим, куточки глибоко не підрізуйте, щоб згодом запобігти їх вростан
ню в шкіру. Ш кірочку навколо нігтя відсувайте тупим кінцем нігтечистки 
назад , але ніколи не зрізуйте.

П ри пітливості ступней рекомендуються теплі ванночки з відваром 
кори дуба, берези, верболозу, ягодами ожини, сіллю, з наступним припуд
рю ванням присипкою «Гальмонин» або суміш ами в рівних частинах: 
1) тальк  і уротропін; 2) борна кислота і окис цинку. М ож на користуватися 
й спеціальними рідинами — «Формидрон», «ИФТ»; лосьйонами «Гигиена», 
«Одорекс», «Цитропин», «Бурол», «МД», «Дубок», кремами — «Турист», 
«Элан», пастою Теймурова (останню вж ивати раз на тиж день). У туфлі 
на день добре вкладати  гігроскопічні устілки, ввечері слід виймати їх для 
просуш ування. Не м ож на постійно носити гумове взуття. Панчохи й ш кар 
петки слід прати щодня; якщ о можна, не носити нейлонові й капронові, 
які зовсім не вбираю ть поТу.

Н атоптані й огрубілі д ілянки, що виникають на ступнях (частіше від 
незручного взуття), сл ід  зняти пемзою, грубою мочалкою або щіткою після 
гарячих мильних або содових (1—2 чайні лож ки соди на літр води) ван
ночок. Від невеликих мозолів можна позбавитися з допомогою кусочка 
алое (столітника). Р озрізати  лист упоперек і накласти його на мозоль, 
заф іксувавш и компресною пов’язкою. Вранці плівку, що утворилася, зн я
ти і змастити кремом. Повторювати, поки м озоля не стане. Глибші мозолі 
вдається поступово розм ’якшити мозольним пластирем або мозольною р і
диною (попередньо зробивш и содово-мильну ванночку). Д обре, якщ о є 
можливість систематично робити педикюр у педикюрному кабінеті — це до
пом агає позбавитися застарілих і м іж пальцьовнх болісних мозолів, на- 
топтань, врослих нігтів, інших дефектів ступней і зберегти ш кіру ніг у хо
рошому стані.



П оява на шкірі плям з лущ енням, пухирців, сверблячки, зм іна нігтів 
свідчать часто про грибкові захворю вання. Необхідно звернутися до лі- 
каря-дерматолога для проведення відповідного лікування. Якщо ви ф ар
буєте нігті, стежте за тим, щоб не лише ноги і взуття, а й увесь ваш  зов
нішній вигляд були бездоганними.

Г А РН Е ВОЛОССЯ

Волосся, як і ш кіра, потребує постійного догляду, і чим правиль
ніше його доглядати, тим більш е шансів надовго зберегти його красу і пиш
ність. П ерш а умова — чистота. Д ум ка про те, що часте миття голови ш кідли
ве, неправильна. Н абагато  гірше, коли волосся брудне, вкрите пилом, виді
леннями сальних і потових залоз, лупою. Здорове нормальне волосся слід 
мити раз у 7—8 днів. Воду для миття кращ е використовувати пом’якшену 
(див. с. 270) температурою не вищ е 45— 50 °С, мило застосовувати лише 
туалетне («Мир», «Буратино», «Голубь», «Ланолиновое» та ін .), в ж одно
му разі не господарське (див. с. 271). Д уж е популярні різні шампуні 
(«Солнышко», «Восторг», «Особый», «Нептун», «Лондапон», «Садко», «Ру
салка» та ін.) у вигляді рідин, паст і кремів. Вони прекрасно розчиняють 
жир, змиваю ть бруд, не подразнюють ш кіру й волосся. Розподіляти ш ам 
пунь і мильну піну по волоссю слід м"якими рухами подушечками паль
ців, шкребти ш кіру нігтями не можна. Н ам илю вати волосся слід двічі, 
потім змивати великою кількістю води. Д л я  останнього полоскання у во
ду добре додавати  оцет, лимонний сік або лимонну кислоту — для брю
неток і шатенок; відвар ромаш ки (чотири столові лож ки квітів залити 
півтора літрам и води, кип’ятити 5— 10 хв, профільтрувати) — дл я  блонди
нок. М ож на мити голову простоквашею, кефіром, сироваткою.

Ж ирне волосся слід мити раз у 5—7 днів туалетним милом («Детское», 
«Лесное», «Русский лес» та ін .), ш ампунями для жирного волосся, 
рідкими милами — «Дегтярным», «Туалетным», «Ш анталанкис», «Не- 
вежис» (вони можуть пересушувати волосся, тому постійно вж ивати їх не 
м ож на), а також  гірчицею (дві столові лож ки на літр води). При дуж е 
жирному волоссі м ож на проводити «сухе миття» — раз в 4— 5 днів про
терти його ложкою  борошна грубого помелу, потім розчесати гребінцем або 
щіткою. А мити водою раз на м ісяць з туалетним милом, додавш и для 
обполіскування наш атирний спирт (чайну лож ку на літр води) або відвар 
трав (по столовій лож ці звіробою, деревію, ромаш ки, дубової кори на 
чотири літри окропу — тримати на водяній бані п івгодини). В ід миття до 
миття, якщо волосся швидко засалю ється, злипається, брудниться, слід про
тирати його лимонним соком (чистим або розведеним), настоєм кален
д у л и — 10 частин, кукурудзяної ол ії (соняш никової або оливкової) — 1 ча
стина, парфюмернимн препаратам и «Б ерезовая вода», «Вежеталь», «К ра
пивная вода», «Экстракт хинной коры» (останній не підходить блон
динкам ).

Сухе волосся не слід мити частіш е одного разу  в два тиж ні. Вода по
винна бути м"яка (див. с. 232), добре, якщ о до неї додати одну-дві чайні 
лож ки борної кислоти на три літри води. Д л я  миття м ож на вж ивати миль
ний порошок «Волна»; крем для гоління, наприклад «Мыльный крем с ла-



нолином», шампуні для сухої шкіри. Якщо користуватися милом, то пере- 
жиреним («Детское», «Ланолиновое», «Любимое», «Гаяне», «Космети
ческое»),

П еред миттям доцільно зробити олійне вкутування — втерти у волос
ся біля коренів олію або фірмові препарати — «Пальмоль», «Репейное м ас
ло», крем «Особый», суміш із касторової, оливкової (або кукурудзяної) 
олії і води (по чайній л ож ц і); розчесати дл я  рівномірного розподілу ж и
ру, закрити поліетиленовою косинкою, закутати  махровим рушником або 
хусткою на півгодини.

Д обре мити волосся простокваш ею або кефіром (нагріти до темпе
ратури 35—37 °С, нанести на голову, за в ’язати  целофаном, рушником, 
зверху — хусткою, через 25—ЗО хв змити теплою водою ). Особам із силь
но виявленою сухістю можна рекомендувати простий спосіб — очищення 
волосся хлібом: 100— 150 г чорного сухого хліба накришити, залити л іт
ром окропу, розміш ати до утворення каш ки і ще теплою втерти в ш кіру й 
волосся, а потім добре прополоскати теплою водою. Непогано промити 
голову жовтком яйця, збитим до піни, з водою. Суміш втерти у вологе во
лосся й шкіру, промити добре підкисленою водою (столовим чи туалетним 
оцтом — одна-дві столові лож ки на літр води).

Сушити волосся, особливо сухе, проти сонця, під феном або іншими 
електроприладами не м ож на — воно пересушується, втрачає еластичність, 
стає лам ким . Його слід добре протерти рушником і висушити при кімнат
ній температурі, а потім розчесати щіткою або рідкою гребінкою. Стежте, 
щоб зубці гребінки не були гострими, бо вони можуть сильно травмувати 
волосся.

Гребінки, навіть в одній сім’ї, мають бути індивідуальними. Мити їх 
слід часто з милом або наш атирним спиртом з водою.

Пересушене волосся добре злегка змастити рідиною «Кремом для во
лос», «М аслом для волос», «Биротолином», «Бриолином», «Аеровите», 
«Лондавиталом» або розтертим з олією жовтком. Н а ніч накручувати бі
гуді не рекомендується — волосся пош коджується, та й спати незручно. 
К ращ е підсушити волосся, закручене на бігуді, до сну, обережно зняти б і
гуді і локони, не розчісуючи, заколоти приколками. Якщо волосся погано 
тримається в зачісці, то до початку укладки змочіть його фіксуючими з а 
собами — відваром льняного сім ’я, пивом, рідинами «Красота», «Фло-фи», 
«Волшебный», «Завиток», «Силуэт», «Бито», «Хаа-фоон» та ін. Н адаю ть во
лоссю красивого блиску, м ’якості і зберігаю ть зачіску креми для волосся 
«Эффект», «Фиксатор», «Фигаро», «Сомбреро». Д л я  остаточної ф іксації 
зачіски використовують спеціальні лаки  для волосся. Хімічна і перманент
на завивки подовжують строк збереж ення зачіски, але робити їх слід тіль
ки тим, хто має здорове волосся. Якщо воно дуж е тонке, сухе, випадає, 
кращ е від завивок відмовитися і вибрати якусь зачіску для гладенького 
волосся.

Б агато  ж інок фарбую ть волосся. У продаж у є гарні фарби, що дають 
гаму відтінків від світло-русявих, рудих до насичено коричневих і чорних 
кольорів — «Гамма», «Ш атенка», «Брюнетка», «Имедна», «Спектр», 
«Цит-колорадо», «РоІІепа соїог», «Л ондаколор». Д л я  надання волоссю світ
ло-русявого золотистого тону деякі ж інки користуються перекисом водню



і пергідролем. Волосся при цьому не забарвлю ється, а знебарвлю ється і 
поступово втрачає блиск, стає безживним, лам ким , рідшим. К ращ е вж ива
ти «Блондоран супра», шампуні «Осветляющий», «Сауле» і «Блонд Викто
рия». Н а світліш ому волоссі можна домогтися красивих модних відтінків 
з допомогою препаратів для підф арбовування волосся — «Лондатон», 
«Ирис», «Рубин», «Оттеночный шампунь», «Оттеночный ш ампунь ВУ-2», 
«Арома-колор». Вони придатні також  для посилення кольору волося, що 
вигоріло на сонці або знебарвилось від перукарських маніпуляцій. Але 
сиве волосся вони не фарбую ть і даю ть негарні відтінки. Найефективніш і 
при сивині тонізуючий ш ампунь «Сильва», відтінковий засіб  для миття во
лосся «2ії», ш ампунь «Лондестон», а темного з сивиною волосся — ш ам 
пунь «Со1ог-5Ьашро». Всі барвники мають супроводж увальну інструкцію, 
недодерж ання якої може призвести до неприродних кольорів. У деяких 
людей можливі випадки алергії — індивідуальної несприйнятливості. Т ом / 
до застосування фарб вваж ається обов’язковим зробити пробу на алергію.

«Відновлювачі» для волосся — це також  фарби, але забарвлення при 
їх застосуванні з ’являється не відразу, а поступово. Оскільки до складу 
«відновлювачів» входить свинець, часто ними користуватися не рекомен
дується, щоб запобігти хронічному отруєнню.

В загалі ф арбам и не слід дуж е захоплю ватися. Всі вони поступово 
призводять до пересуш ування шкіри й волосся, погіршення його росту, ви 
падання, аж  до значного порідіння. Слід вж ивати фарби лиш е в тих ви
падках, коли вони потрібні для м аскування сивини або поліпшення ко
льору. М олодим ж інкам  постійно фарбувати волосся на догоду моді не 
слід.

Щ об уникнути негативної д ії хімічних фарб, кращ е вж ивати рослинні 
або періодично чергувати їх. Заслуж еною  популярністю користуються рос. 
линні ф арби — хна і басм а, комбінаціями яких (див. прикладену до паке
тів інструкцію) вдається досягти різних кольорів від світло-рудого до 
темно-каштанового. При фарбуванні однією хною можна одерж ати світ
ло-рудий і рудий тони. Д обавка до хни какао  (1 — 2 чайні лож ки до пачки) 
дає відтінок, що нагадує червоне дерево, кофе — рудувато-русявий, реве
ню — мідно-рудий.

Ревінь (листя й коріння, а також  порошки, таблетки, екстракт, що 
продаються в аптеках) і самостійно вж ивається для ф арбування сивого 
волосся: 10 г ревеню дл я  короткого, 20—ЗО г для довгого волосся зали 
ти склянкою окропу, кип’ятити 15—20 хв, весь час помішуючи, охолоди
ти, додати 1—2 чайні лож ки гліцерину. В ідвар ревеню надає волоссю 
солом’яно-жовтого, золотистого, русявого відтінку, якщ о добавити 1—2 
чайні лож ки соди до відвару, то волосся пофарбується в коричневий 
колір.

Русявий відтінок на світлому волоссі одержуємо за допомогою в ідва
ру ревеню, приготовленого іншим методом: 150—200 г ревеню кип’ятити 
протягом ЗО хв в 0,5 л білого сухого вина, охолодити й відфільтрувати, 
змочити волосся, закрити поліетиленовою косинкою і махровим рушни
ком на 1 год.

Чорвонувато-коричневий відтінок одерж уємо при ф арбуванні волосся 
відваром чаю (3 лож ки чаю кип’ятити 20 хв у склянці води); рудуватий— 
лушпинням цибулі; червоно-коричневий — ягодами ожини.



Красивого каш танового кольору надає волоссю фарбування відваром 
волоських горіхів (столову лож ку волоських горіхів, півтори столових 
лож ки галуну, по чверті склянки олії й води зміш ати й тримати на слаб
кому вогні 15 хв). Такого самого забарвлення надає волоссю і сік из зе
леної ш каралупи волоських горіхів (або від двох столових лож ок соку з 
півсклянкою спирту). М ожна використати також  подрібнену зелену ш кара
лупу (свіж у або висушену) і галун — по півтори столові лож ки, олію — 
третину склянки, води — чверть склянки; суміш підігріти на слабкому 
вогні. Є й інший спосіб — уварити 100 г ш каралупи в літрі води до 2 /3  по
чаткового об’єму.

Відтінків від темно-коричневого до чорного легко добитися відваром 
плодів бузини; світло-коричневого — відваром квітів, гілочок і листя липн.

П ісля перукарських процедур, яскравого сонця волосся часто витон
чується, розщ еплюється (січеться), випадає, з ’являється лупа, свербляч
ка. Спробуйте втирати лосьйони «Био-4» або «Бетулин», «Биол», «Ре- 
золь для жирных волос», «Арниколь», «Гербасульфан», «Лондан», 
«Шупен», (при жирному волоссі); «Биокрин», «Стимулан», «Карма-Зин», 
«Лондестраль» (при нормальному волоссі); біо-лосьйон «Нолан», креми 
«Особый», «Паприн», «Аминат», «Арома биолактин», «Бальзамин», «Лон- 
да-лиц» (при сухому волоссі). Допомагаю ть і народні засоби — відвар 
коріння лопуха (10 — 20 г залити склянкою води, кип’ятити 10— 15 хв); 
кропиви і мати-мачухи (по три столових лож ки сухого листя на літр 
води); білокопитника, ш авлії, реп’яхів, березових гілок, звіробою (готу
ються так  сам о); календули (розвести на 2 /3  перевареною водою ). Якщо 
«домашня аптека» не дає баж аного ефекту (випадання волосся, лупа і 
сверблячка збільш ую ться), необхідна кваліф ікована медична допомога.

МОЛОДІСТЬ І КОСМ ЕТИКА

Чи слід молоді вдаватися до косметики? Звичайно, як і всім 
людям. Але косметика для молодих — розумна, гігієнічна. М олодим дів
чатам з ніжною, світлою шкірою, яскравими губами і щоками, пишнпм 
блискучим волоссям декоративно-гримувальні засоби просто не потрібні. 
Фарби, навіть найвищого гатунку, неспроможні посперечатися з весною 
в лю дському житті — квітучою молодістю.

Д івчатам  і молодим ж інкам  з гарним кольором обличчя досить об
межитися дотриманням звичайних гігієнічних і косметичних заходів, що 
грунтуються лиш е на індивідуальних особливостях шкіри (див. с. 239).

Д івчатам  з жирною шкірою можна вж ивати пудру, що поглинає жир
і підсушує шкіру.

Часто молоді люди скарж аться на надмірне потовиділення на доло
нях, ступнях, під пахвами. Це особливо неприємно, якщо піт має поганий 
запах. Розкладаю чись, він може служити місцем скупчення бруду й м ік
робів. Внаслідок цього виникають захворю вання шкіри. У боротьбі з 
пітливістю велике значення має часте миття й обтирання холоднуватою 
водою. Д ілянки з найбільшим потовиділенням слід щодня мити теплою во
дою з туалетним милом. В аптеках і парфюмерних м агазинах можна 
придбати засоби проти пітливості — «Бурол», «Цитропин», «Ф леарол»,



«Одорин», «Джина», «Росянка», «Дубок», «Гигиена», «Финиш», «Рідина 
від пітливості». Ними й слід протирати ш кіру (особливо під пахвами, під 
грудними залозам и) протягом дня.

Лю дям з жирною або нормальною шкірою, в яких надмірне потови
ділення, рекомендується одеколон і лосьйони «Туалетный уксус» і «Туа
летный уксус Ароматный». Обидві рідини концентровані і тому до вж и
вання їх слід розвести водою (1 частина оцту на 4 частини води). Во
лосся під пахвами слід обов’язково голити.

Лю дям з підвищеною пітливістю слід часто міняти білизну, провіт
рювати щодня костюми і ж акети  після носіння, підшивати підпахівни
ки до платтів і кофточок. Не слід постійно носити білизну, сорочки, 
блузки з силону, нейлону, капрону. Ц і тканини гідрофобні, тобто погано 
сприймають вологу і ліпофільні — схильні поглинати жир. Тому піт не 
випаровується, а залиш ається на ш кірі, а тканина з лівого боку за са 
люється, що ще більш е сприяє посиленню пітливості і навіть подраз
ненню шкіри. Одяг із синтетики слід прати щодня.

Від пітливості рук допомагаю ть теплі ванночки з відваром дубової 
кори, чаю, ягід  ожини. Загальн е підвищення потовиділення може бути 
пов’язане з порушенням нервової і ендокринної систем, деякими захво
рюваннями (туберкульоз та ін .). У всіх випадках обов’язково зверну
тися до л ікаря, пройти обстеження і відповідне лікування.

У деяких молодих людей помічаються так  звані «юнацькі вугрі». 
Вони виникаю ть на обличчі, грудях, спині (частіш е при жирній ш кірі). 
З ’являю ться вугрі, як правило, в період статевого визрівання. Спочатку 
виникають «чорні крапки» — місця закупорки сально-волосяних мішечків 
брудом, пилом, жиром. М ікроби, що знаходяться в цих мішечках, викли
кають запалення. Утворюються більш і чи менші гноячки — вугрі. Ні в 
якому разі не м ож на видуш увати їх. Вугрі від того не зникнуть, навпаки, 
можуть з ’явитися більш і і ще в більшій кількості. П ротипоказані зігрі
вальні компреси, примочки, м асаж . В більш ості випадків вугрі проходять 
самі, з настанням статевої зрілості. Та рубці після них залиш аю ться н а
довго. Тому лікувати їх  слід своєчасно. Велике значення має правильний 
догляд за жирною шкірою (див. с. 241). У період гострозапалю вальних 
процесів не дозволяється вмивання та інші водні процедури. Рекоменду
ються витирання спиртами (наприклад, кам ф орним ), горілкою, дезинфі
куючими лосьйонами для ж ирної шкіри. У деяких випадках допомагаю ть 
запобігти появі вугрів спеціальні креми («Угрин», «Улыбка», «Краса», 
«Лель», «Конвалія», «К алендула»), ефективні сонячні ванни і кварцеві 
опромінювання. Д уж е важ ливо дотримувати дієтичний реж им — доведеть
ся відмовитися від гострих страв і прянощів, копчення, консервів, солоної 
риби, алкогольних напоїв. Слід обм еж увати вж ивання вуглеводів — біло
го хліба, печива і, головним чином, солодких страв, цукру, цукерок, в а 
рення. Б ільш е вводити в їж у  вітам інів, свіжих фруктів, овочів. Якщо 
вугрі великі й хворобливі, їх багато і вони набуваю ть характеру сипу, 
самолікування не допоможе, необхідна медична допомога. Запасіться тер
пінням — лікування вугрової віспи тривале й не завж ди  гарантує від 
рецидивів хвороби. Проте лише призначена лікарем-дерматологом  терапія, 
загальне і зовнішнє л ікування в комбінації з фізіотерапевтичними проце
дурами допоможе позбавитися цього неприємного дефекту.



ОБЕРЕЖ НО, МОРОЗ!

У зимовий час ш кіра потребує особливої уваги. Сніг, вітер, 
мороз сильно подразнюють незахищ ену шкіру. П ід впливом холоду спо
чатку настає розширення ш кірних судин і вона червоніє. При дальш ому 
впливі низьких температур судини стискуються, шкірний покрив ста* 
блідим. Тривале перебування на морозі веде до зменшення кровопоста
чання тканин і, як  наслідок цього, погіршення живлення шкіри. Вона стає 
сухою, лущ иться, набуває синюшного відтінку. М ож е швидко настати 
обмороження, обвітрю вання, огрубіння шкіри, що призводить до появи 
зморщок, швидкого її старіння. Щ об уникнути цього, потрібно дотриму
ватися деяких нескладних правил.

Д л я  щоденних умивань кращ е вж ивати не холодну, а прохолодну або 
злегка підігріту воду. Не можна перебувати в холодному приміщенні
з вологими руками й обличчям. П ісля вмивання ретельно витріться, інак
ше волога, випаровуючись із шкіри, може сприяти її пересушуванню.

Тим, у кого ш кіра ніж на, суха, чутлива, вмиватися водою (лише пере
вареною!) слід рідше, ніж  у будь-який інший час року. Звичайні вмиван
ня, а також  очищення шкіри протягом дня (залеж но від характеру робо 
ти) можна замінити витиранням обличчя і шиї розведеним молоком 
(навпіл з водою ), туалетними рідинами фірмового або домашнього при
готування (див. с. 238). Слід скоротити користування лосьйонами, що 
маю ть у своєму складі спирти, особливо людям зі старіючою шкірою, 
схильною до сухості, лущення й утворення зморщок. А ось рідкі ж ивиль
ні креми («Подснежник», «Ш иповник», «Освежающий», «Клубничный», 
«Утро», «Огуречный», «Ф лора» та ін.) вж ивайте частіше. Вони допомо
ж уть зберегти м ’якість і еластичність шкіри.

В ідразу ж  після вмивання, обтирання або якоїсь іншої водної проце
дури не слід виходити на вулицю. Це може призвести до огрубіння або 
обвітрю вання шкіри. В холодну вітряну погоду перед виходом з дому слід 
змастити обличчя захисним кремом, а потім злегка припудрити. Крем і 
пудра створюють на обличчі тонку плівку, здатну запобігти шкідливому 
діянню холоду на шкіру.

Є різні захисні креми: ж ирні креми для сухої й нормальної, але чут
ливої шкіри — «Молодость», «Березовый», «Лю дмила», «Нивея», «Рига», 
менш ж ирні для ж ирної і нормальної шкіри — «Снежинка», «Красная 
М осква», «Дневной», «Матовый». У тих кліматичних поясах, де зим а су
вора, кращ е вж ивати жирні креми і накладати  їх на обличчя густіше. 
В дуж е холодні дні користуйтеся перетопленим гусячим салом або см аль
цем.

Не забувайте про губи. Вони також  потерпають від холодного по
вітря — лущ аться, тріскаю ться й болять. їх  добре захищ ає ж ирна губна 
помада. Якщ о звичайно ви не ф арбуєте губи, вж ивайте гігієнічну помаду. 
Вона прозора. М ож на також  перед виходом на мороз зм ащ увати губи 
«Ланолиновым» або «Спермацетовым» кремом.

У зимові м ісяці організм  одерж ує води набагато менше, ніж  у літні, 
коли людина вж иває значну кількість рідини. Це позначається певним 
чином і на шкірі, зб ільш ується її сухість. Тому корисно вж ивати гідра- 
туючі (зволожую чі) креми («Увлажняю щ ий», «Алые паруса», «Ж еньше-



невый-увлажняющий», «Леда», «ОВ-увлажняю щ ий», «Гидрокосметика 
Гердеен» та ін.) і комбінувати їх з більш жирними («Н адеж да», «Ян
тарь», «Норковый», «Апельсиновый», «Яичный», «Ромашковый», «Рего», 
«Пчелка», «Био-крем» та ін .), а також  тими, що містять вітаміни («Вос
торг», «Люкс», «Витаминизированный», «ЛТО», «Ленинградский», «Н ев
ский» та ін.).

Д опом агаю ть зберегти ш кіру в хорошому стані й ж ивильні маски: 
медові (див. с. 241), яєчні (див. с. 241), липові (див. с. 237) та ін. Ну, 
а що робити, якщо ш кіра вж е почала лущ итися, почервоніла, стала гру
бою? У цих випадках вмивання корисно замінити обтиранням олією, рід
кими кремами («Бархатны й», «Увлажняющий», «Огуречный», «Сметан
ка», «Восход»), сметаною. Ефективні теплі олійні маски (див. с. 241).

Руки в зимову пору більш е зазнаю ть несприятливих впливів низьких 
температур — внаслідок цього ш кіра обвітрюється, сохне, лущ иться. Іно
ді виникають тріщинки, що є вхідними ворітьми для інфекції і, як на
слідок, з ’являю ться гноячкові захворю вання. Тому руки слід ретельно до
глядати: частіше вж ивати різні пом’якшуючі засоби («Крем для рук, «Бе- 
резиль», «Стелла», «Велюр», «Ж идкий крем для рук», «Глицериновое ж е
ле» тощ о). У деяких людей при тривалому перебуванні в погано опалю 
ваних або холодних приміщ еннях на відкритих д ілянках шкіри (облич
чя, вуха) виникають подразнення. Н айчастіш е вони з ’являю ться на руках. 
Ш кіра набрякає, утворюються почервоніння із синюшним відтінком, що 
супроводжуються сверблячкою і хворобливістю. Л ікування цих подраз
н ен ь— ванночки контрастних температур (див. с. 234). П ісля ванночок 
руки добре витерти і змастити жирним кремом, гусячим салом або см ал ь 
цем. О бов’язково треба носити теплі рукавиці або рукавички, кращ е з 
хутряною підкладкою.

Ноги також  слід захищ ати від холоду. Не можна надівати капроно
ві або шовкові панчохи. Д ля  таких випадків рекомендується придбати 
теплі панчохи або колготки, кращ е шерстяні. В загал і в зимову пору року 
не рекомендується носити тонкі панчохи. Це ш кідливо для здоров’я. 
М ожуть виникнути обмороження, лихоманка, простудні захворювання. 
Взуття для зимових холодних днів повинно бути тепле, але неваж ке —• 
чоботи, черевики на хутрі або з іншою теплою підкладкою, валянки.

Ходити без головного убору взимку не можна. Велику помилку роб
лять деякі молоді люди, виходячи з дому в непогожі дні простоволосими. 
Вони ризикують простудитися або дістати захворю вання вушей. П остраж 
дає, і дуж е відчутно, краса. М ороз, вітер, різкі температурні коливання 
негативно впливаю ть на волосся — воно стає ламким, втрачає блиск. Від 
холоду звуж ую ться шкірні судини, змінюється кровопостачання волося
них цибулин, що призводить до погіршення росту волосся, порідіння і ви
падання його аж  до значного облисіння.

При тривалих лижних переходах, пішохідних прогулянках, роботі на 
відкритому повітрі в дуж е холодні дні, коли низька температура повітря 
супроводж ується сильним різким вітром, може настати обмороження об
личчя. Щ об запобігти цьому, слід швидко й енергійно розтирати шкіру 
теплими долонями. Не можна терти обличчя снігом або мокрими рука
вицями — від цього обмороження настане ще швидше. Якщо ж  воно все-



таки сталося, слід відразу ж  розтерти ш кіру спиртом або одеколоном, а 
потім звернутися по медичну допомогу.

Д уж е сильно можна загоріти в горах. Сонячна рад іац ія  посилюється 
відбиттям від снігу. Про це слід пам ’ятати гірськолиж никам  і альпіністам. 
Від’їж дж аю чи в гори, не забудьте взяти з собою і захисні (темні) окуля
ри. Вони збереж уть зір і попередять появу на лобі й під очима зморщок.

СОНЯЧНІ Б Р И ЗК И

Веснянки... Скільки гіркоти завдаю ть ці маленькі золотисті 
чи коричневі плямочки деяким ж інкам! Виникають вони найчастіш е на
весні в осіб, чутливих до ультрафіолетового проміння. А на це проміння 
особливо багате яскраве весняне сонце. Веснянки значно легше попереди
ти, ніж лікувати. Тому профілактичні заходи слід вж ивати якомога рані
ше. Обличчя захищ аю ть від сонця парасолькою  або крислатим капелю 
хом. Н а вулиці вранці або вдень обирайте тіньовий бік. Н адівайте темні 
окуляри (сонячне проміння подразнює сітчасту оболонку очей). Кори
стуйтесь спеціальними фотозахисними кремами («Щ ит», «От загара», 
«Луч», «Белый лебедь»). Вони містять речовини, здатні поглинати уль
трафіолетове проміння. П удру вж ивайте темну, насичених відтінків. Д об
ре додавати до неї фотозахисні реч ови н и — салол або хінін (приблизно 
по половині чайної ложки на коробку пудри). Проте дія захисних кремів
1 пудр нетривала (для крему — 2 — 3 год, для пудри значно менш е), тому 
щ оразу перед виходом на вулицю в ранішню і денну пору слід зм ащ ува
ти обличчя кремом.

Іноді, нєзоаж аю чи на проведення попередж увальних заходів, веснян
ки все-таки з ’являю ться. Тоді слід користуватися відбілюючими засоба
ми. К ілька разів на день добре промивати обличчя кислим молоком, кефі
ром, мацоні, айраном (змити потім теплою водою). М ож на протирати 
обличчя такими сумішами: 1) бури — столова лож ка, горілки — 6 і води—
2 столові ложки; 2) півсклянки молока, сік з половини лимона і 1 столову 
лож ку горілки закип’ятити, зняти пінку, додати 2 чайні лож ки цукру, цим 
лосьйоном слід протирати шкіру вдень перед виходом на вулицю; 3) сік 
полуниць, суниць або лимона — чверть склянки, води — 5 чайних ложок, 
гл іц ери н у— 1 чайна лож ка; 4) відвар петрушки (див. с. 234); 5) настій 
хріну — 200 г хріну натерти на терці, залити літром столового оцту, ви
тримати два тиж ні в темному місці, перед вж иванням розводити 1 сто
лову лож ку в півлітрі води, цей лосьйон рекомендується для жирної 
шкіри.

Корисні і витирання шкіри лимонним, огірковим, березовим, червоно- 
смородиновим соком. Відбілюючі властивості мають і маски з фруктів і 
овочів — лимона, полуниць, малини, суниць, чорної смородини, моркви, 
огірків, помідорів, редьки (див. с. 237). Д л я  чутливої шкіри їх кращ е 
розводити сметаною або додавати  яєчний ж овток і лож ку картопляного 
борошна. При сухій і старіючій шкірі соки або яку-небудь подріблену 
фруктово-овочеву каш ку добре зм іш увати з ложкою  меду. Відбілюють 
шкіру маски з кислого молока з кількома краплям и лимонного соку, м ас
ки з зелені петрушки. М ожна використати для маски і сік петрушки — 
посікти дрібно зелень, видавити сік і змастити ним обличчя; змити холод-



ною водою через 15 хв. Хороші й такі маски: 1) розтовкти 5 таблеток 
пивних дріж дж ів , залити 2 чайними лож кам и перекису водню; 2) збити 
в піну білок одного яйця, додати сік одного лимона, 2 чайні ложки цукру 
і півсклянки води. П ісля масок і витирання соками суху чутливу шкіру 
слід зм ащ увати тонким шаром крему («Люкс», «Эха», «Ассоль», «Ме
довый», «Яичный», «И деал», «Л ада», «Содержащ ий пчелиное молочко», 
«Фея», «Н ектар»), Порадивш ись з лікарем , непогано приймати вітаміни 
С, В, Е, Р Р . Вони зниж ую ть ступінь чутливості шкіри до сонячного про
міння.

При яскравих веснянках можна витирати обличчя 3-процентним пе
рекисом водню і користуватися кремом «Весна». В його основі є лав ан 
дове масло. Хороший відбілюючий ефект даю ть і креми «Мелан», «М оло
чай», «Ахромін» (див. інструкцію ). Якщо ці засоби не даю ть баж аних 
результатів, слід звернутися до косметичного кабінету для проведення 
спеціального лікування.

ВИ  КВА П И ТЕС Я  Н А  РОБОТУ  
(Д Е Н Н А  КОСМ ЕТИКА)

Вранці необхідно приділити увагу своїй зовнішності — адж е 
акуратний, привабливий вигляд дисциплінує, дає  впевненість у собі, ство
рює хороший настрій на весь робочий день. Косметика в денний час по
винна бути легкою й по можливості малопомітною. У яскравий сонячний 
день усі детал і гриму дуж е помітні і тому сильно наф арбоване обличчя 
здається вульгарним. Д екоративна косметика покликана приховати р із
ні вади — плями і веснянки, розширені пори, дрібні рубчики, зморшки, не 
дуж е свіжий колір шкіри і т. д.; і в той ж е час дозволяє виділити най
більш красиві риси обличчя. Але з ’являтися на роботу густо наф арбова
ною у нас не прийнято — це не відповідає діловій обстановці й не гово
рить про хороший смак. Обираючи засоби декоративної косметики, корис
туйтесь загальним  правилом — удень відтінки повинні бути блідіш і і 
м’якші, ніж увечері. П ісля умивання або обтирання на суху або вразливу 
шкіру накласти легкий ш ар крему (див. с. 239). Б ліде обличчя добре 
трохи пожвавити рум’янами (див. с. 258), зверху ш кіру припудрити.

Д л я  щоденного користування рекомендуються порошкоподібні пудри 
(білі, рожеві, ж овтуваті — раш ель, ж овтувато-рож еві — натуральні, оран
ж е в і— персикові, кольору загару ). Н ерідко доводиться зміш увати к іль
ка відтінків, щоб одерж ати тон, близький до свого кольору обличчя.

Починати пудритися слід з шиї, відтінок пудри брати світліший, ніж 
обличчя; дал і покрити пудрою підборіддя, щоки, ніс, лоб. Зморш ки роз
правити, запудрити, зайвину пудри змахнути. Великий ніс і підборіддя 
на худому обличчі напудріть пудрою темнішого тону, а щоки й лоб — 
світлою. Короткий ніс пудріть весь, довгий — не до кінця. При ш ироко
му підборідді слід напудрити лиш е центральну частину; вузькому — з а 
хопивши частину щік. Подвійне підборіддя стане менш помітним, якщо 
кінчик його і ш кіру нижньої губи покрити пудрою світлого відтінку, а 
решту — темною. Якщ о обличчя вузьке, розширити його допоможе пудра 
світлого тону, нанесена на ніс і щоки. Ш ироке обличчя стане ніби вужчим,



якщ о підкреслити ніс і підборіддя, а зовнішні ділянки щік припудрити 
темнуватою пудрою. Пудритися слід чистим шматком вати, після вж и
вання його кращ е викинути, зайву пудру змахнути, брови і вії розчеса
ти маленькою щіточкою. Щ об брови кращ е вим альовувалися, їх  можна 
трохи підтемнити спеціальним олівцем, фарбувати слід короткими ш три
хами, ведучи олівець від носа до скронь по лінії розташ ування волосся. 
Ф арби для брів повинні бути того ж  кольору, що й волосся, іноді трохи 
темніші, м ’яких, не різких тонів. М ож на вж ивати  й рідкі фарби, але не 
інтенсивно чорні, вони не модні. Світлі вії можна злегка підфарбувати 
спеціальною тушшю. П ідводити очі, накладати  фарбу на повіки не слід  — 
це грим вечірній. Губну помаду обирайте світлішу.

Зачіску робіть скромну, бо вигадлива, з надміром кучерів, локонів, з 
начосом не пасує простому робочому одягові і не відповідає серйозній 
обстановці фабрики, заводу, установи або учбового закладу.

М ожна трохи надуш итися. Денними вваж аю ться духи з легкими, тон
кими «холоднуватими» аром атам и, пахощ ами зелені і ніжних квітів 
(«Ангара», «Северная ф антазия», «Весна», «И оланта», «Н езнакомка», 
«М айский ландыш », «Только ты», «Росинка», «Силуэт» та ін .).

ВИ ЗБИ РАЄТЕСЬ Н А  ВЕЧ ІР  
(ВЕЧ ІРН Я  КОСМ ЕТИКА)

Природно, що збираючись на вечір, ви хочете мати гарний 
вигляд. Д ля цього, насамперед, відпочиньте напередодні ввечері. В рахуй
те, що ніякі косметичні засоби не приховають втоми, вони лиш е підкрес
лять її. П остарайтесь не засидж уватися допізна біля телевізора або за 
книжкою, не займайтеся дуж е стомливою роботою, лягайте спати рані
ше. Якщо встигнете, після роботи відпочиньте тр о х и — поспіть або полеж , 
те. Позбутись денної втоми допомож уть водні процедури — обтирання, 
душ, ванна (баж ано з хвойною добавкою  у вигляді екстракту, таблеток 
і рідин — «Хвойна», «Бадусан», «Хвойный аром ат»). Якщо встигнете, зро
біть маску (до неї наклад іть  на обличчя теплий компрес з трав — див. 
с. 234), для сухої і нормальної шкіри — жовткову із жовтків і вершків 
(порівну) або олійно-жовткову (див. с. 241), для ж ирної — білково-лимонну,



білково-айвову, білково-галунову (див. с. 243). Д обре освіж ає втом
лене обличчя легкий круговий м асаж  кусочком льоду з холодильника, 
загорнутий у змочену лимонним або апельсиновим соком полотнинку. 
А коли часу мало, просто вимийте обличчя й шию при жирній шкірі: про
тріть лосьйоном («Лилия», «М едовая вода», «Огуречная вода») або р ід
ким кремом («Клубничка», «Утро», «Освежающий» тощо) — при сухій 
і нормальній шкірі.

Н а брудну, спітнілу ш кіру грим накладати  не можна — фарби будуть 
погано лягати  і можуть подразню вати її. Освітлення для гримування об
личчя повинно бути достатнім, кращ е верхнє світло над дзеркалом  (лю 
мінесцентні лампи не підходять — вони спотворюють кольори). Д ля ве
чірнього гриму можна брати яскравіш і фарби, бо штучне освітлення тро
хи пом’якш ує їх. Д екоративні засоби обов’язково треба наносити на 
основу з денного крему («Дневной», «Матовый», «П арсла», «Гуркитис», 
«Кольдкрем Л К », «Кольдкрем ЭК», «Красная М осква», «Аэлита», «Гун- 
дега», «Снежинка», «Виктория», «Томатный», «Березка» тощ о). Н адли
шок крему через декілька хвилин зніміть паперовою серветкою. Д л я  м ас
кування пігментації, веснянок, дрібних рубчиків, зморщок, поганого ко
льору обличчя користуйтесь кремом «Любимый» або тональними крем а
ми («Колорит», «Тонак», «Ж эме», «Флюид», «Д ермакол», «Ж идкая пуд
ра», «К рем-пудра»), Тональний крем треба підбирати до кольору шкіри, 
наносити його тонким шаром на обличчя і шию. Д ілянки, які треба за 
маскувати, слід покрити ще раз.

Р ум ’яна наносять на опуклі ділянки вилиць і акуратно розтушовують 
по щ оках у напрямку до вушей і шиї, щоб колір їх поступово зрівнявся
з кольором шкіри. Потім лице треба злегка припудрити пудрою (ком пакт
ною або порош коподібною), дещо світлішою декоративного крему.

У сучасній декоративній косметиці (м акіяж і) особливий акцент роб
лять на очі. Ш кіра повік з часом темніє. Грим для повік відтінює очі, але 
накладати  тіні треба вміло.

Сильно гримуватися уж е не модно — ніяких яскравих красок, жирних 
темних ліній на бровах і повіках. Грим повинен бути помірним, нерізким. 
Спочатку треба припудрити шкіру верхніх повік білою пудрою, тальком 
або тінню білого кольору, зверху нанести трохи кольорової тіні. Якщо під 
очима немає зморщок, можна нанести тіні й на нижні повіки.



Вж е не модні тоненькі вискубані «в ниточку» брови. їх  треба лише 
підправляти. Підфарбовую чи брови, враховуйте колір волосся і шкіру 
обличчя.

Вії тепер фарбую ть густо. Туш накладаю ть на вії маленькою, злегка 
зволоженою щіточкою в напрямі від повік до кінця волосинок.

П ідф арбовувати губи теж  треба вміючи. Щ об ф арба трим алась м іцні
ше, припудріть губи, а потім зм аж те помадою. Зайвину зніміть паперо
вою серветкою.

Кожна ж інка повинна знати «свої кольори», ті, що більше пасують їй, 
роблять обличчя більш привабливим. Б аж ано, щоб помада і лак  нігтів 
були однакового кольору.

Щ об грим прикраш ав обличчя, намагайтесь підбирати його, враховую 
чи свої індивідуальні особливості. Не треба забувати й про вік. В аж лива 
й пора року — влітку фарби можуть бути яскравіш ими, насиченішими, 
взимку — менш інтенсивними. Велике значення має й те, куди ви йдете 
увечері — на роботу, збори, конференцію чи в театр, у гості, в ресторан. 
І остання порада — при застосуванні декоративних засобів не втрачайте 
почуття міри. Не треба привертати до себе уваги густо наф арбованим 
обличчям. М истецтво гриму полягає не в щедрості та яскравості фарб, а 
в умінні використовувати їх  так, щоб вони не кидалися у вічі і водночас 
поліпш ували зовнішність.

Духи для вечора вж ивайте міцніші, з аром атам и фантазійного напря
му: «К расная М осква», «Аврора», «Ярославна», «Балтика», «Триумф», 
«Огонек», «Авееоль», «Торжество», «Агат», «Чайка», «Ш арм», «Прелю
дия», «Комплимент» та ін.

«А молодість не вернеться, не вернуться літа». Сумно звучать слова піс
ні. Проте чи варто піддаватися настроєві і складати  зброю, не роблячи 
аніякої спроби запобігти впливові, як любимо повторювати, невблаганного 
часуі М абуть, таких легкодухих ж інок і небагато. К ож на чинить часові 
опір по-своєму. А дж е найголовніше в цьому непростому поєдинку — щодня 
стежити за собою і не просто зосередити зусилля на тому, щоб з допомогою 
косметики «приховати» вік, а на тому, як  довше зберегти здоров’я, гар 
ний вигляд.

Хоч
М ОЛОДІСТЬ
не
вернеться



Кож на ж інка має в цьому свої секрети, які випливаю ть з її способу 
життя, професії, можливостей. І все ж  к ілька загальних порад насмілимося 
дати.

Якщо з роками ви набрали зайвої ваги, не нам агайтеся позбутися її 
інтенсивно. Втрата 2—3 кг не тільки мож лива, а й баж ана, але не більше. 
Якщо більш е — ш кіра стане дряблою , додадуться зморш ки, ваш е обличчя 
матиме вигляд принаймні на п ’ять років старший.

Значно доцільніш е прагнути не просто схуднути, а головне — не при
бавити ста нових грамів ваги. Д опом ож е в цьому регулярний контроль за 
вагою, додерж ання суворої дієти, що склад алася  б з елементів, необхідних 
для нормального функціонування всіх органів, для підтримання еластич
ності шкіри і доброго стану здоров’я.

Ж ін ка доти молода, поки вміє легко ходити і вправно рухатися — так  
твердять л ікар і. Д еф ормовані ступні, важ к а хода, опущені п л е ч і— ось те, 
що істотно старить.

П ісля 50 років, певно, запізно розпочинати заняття спортом. Проте 
ніколи не пізно включити до свого розпорядку дня гімнастику хоч би на
5 хв.

ГІМ Н АСТИ КА М’Я ЗІВ  О БЛ И ЧЧЯ Т А  Ш ИЇ 
В БОРОТЬБІ З  ПЕРЕДЧАСНОЮ  СТАРІСТЮ

М ож ливо дехто думає, що обличчя старіє внаслідок появи та 
поступового збільш ення зморш ок на ньому. Проте це не так.

Коли ми придивимось до обличчя дівчаток 15— 16 років, то в багатьох
з них знайдемо стільки ж  зморщ ок на лобі й навколо очей, скільки в 
тридцяти-сорокарічної ж інки. Але ж  перед нами дівчинка, а не ж інка се
редніх літ.

С права в тому, що в період старіння організму всі м’язи тіла (в тому 
числі і мязи обличчя) слабш аю ть, втрачаю ть свій тонус, розтягуються, 
а відтак  змінюють свою форму. Щ оки починають одвисати, і контур облич
чя з овального в молоді роки стає чотирикутним в похилі роки.

Чи можна цьому запобігти? Так, можна.
М ’язи обличчя мають таку саму будову, як і всі інші м ’язи скелетної 

мускулатури. А коли так, то їх стан можна підтримувати і навіть дал і 
зміцнювати тренування. Існує гімнастика обличчя, завдяки  якій воно мо
лодіє і навіть разгладж ую ться зморшки. П ідкреслю ємо, що це не м асаж , 
а активна гімнастика, в комплекс якої входять вправи з опором, з напру
женням м’язів, а це дає більший ефект.

Виконання всього комплексу багато часу не забирає, всього 10— 12 хв. 
Виконувати їх можна в будь-який час протягом дня.

Починати слід з тренування м’язів лоба та скронь, переходячи до м’язів 
носа, щік, п ідборіддя і закінчуючи гімнастикою м’язів шиї. Тільки м’язи 
лоба та скронь тренуються ш ляхом їх збудж ення, як  це роблять косме
тички, бо ці м’язи тонкі, ніжні і не треба їх розтягувати, а для всіх інших 
м’язів проводиться активна з опором гімнастика.

Рекомендуємо такий комплекс вправ для м’язів  обличчя:
1. Напівзігнутими пальцям и рук постукувати по лобі, починаючи з 

надбрів’я і вгору, до волосистої його частини. Потім так  само від середи
ни лоба до скронь. Повторити 4—6 раз.



Корисні вправи на п ’ять хвилин.

2. Постукувати пучками пальців (так  само) від середини щ ік повз вуха 
вгору. Повторити 4—6 раз.

3. В права для прямих і косих м’язів очей. В. п.— голову тримати прямо. 
Подивившись угору (на стелю ), заплющ ити і розплющити очі, потім по
дивитись праворуч — заплющ ити і розплющити очі, тоді — вниз, на під
логу, заплющ ити і розплющити очі, потім ліворуч — заплющ ити і розплю
щити очі. Рухати повіками слід м ’яко, злегка, «немов засинаєте». Повто
рити 4—6 раз.

4. В. п.— вказівні пальці обох рук покласти на повіки біля самих вій
і злегка їх підняти. З  цього вихідного положення опускати і піднімати по
віки. Треба виконувати вправу так, щоб повіки тягнули за собою пальці, 
а не навпаки (пальці створюють легкий опір). Повторити 6—8 раз.

5. В. п.— вказівні пальці покласти біля зовнішнього краю  очних щ і
лин і злегка (на 0,5 см) відтягнути їх по горизонталі та вгору, тобто зро
бити косий розріз очних щілин. Очі заплющити. З цього положення ру
хати яблуками очей до носа і від носа. Повторити 8— 10 раз. При цьому 
буде працю вати круговий мускул очей, через послаблення якого в похи
лому віці бувають мішки під очима. Зморш ки також  поступово зника
тимуть.

6. В. п.— долоні покладені на щоки так, щоб кінці четвертих пальців 
лягли біля ніздрів носа, широко відкрити рот. Тягнути верхню губу вниз, 
втягуючи її  в ротову порожнину. Повторити 6^—8 раз. Ц я вправа проводи
ться з метою зміцнення м’яза верхньої губи та згладж ування носогубної 
складки. У старих людей ця складка глибока, щоки ніби нависають над 
нею. У молодих вона ледь помітна.



7. В. п.— вказівний палець лівої руки покласти на підборіддя, а пер
ший і другий пальці правої руки — на куточки рота, тильною стороною 
вгору. Нижню  губу тягнути вверх з закладанням  її  в ротову порожнину. 
Це вправа дл я  м’яза  підборіддя з опором, який створює вказівний палець 
л івої руки. Повторити 6—8 раз.

8. В права для косих м ’язів  щік. Виконується окремо для правої, а по
тім л івої щоки. В. п.— 2-й і 3-й пальці правої кисті покласти під скулову 
дугу правої щоки (це верхня точка прикріплення косого м’я за ) , а долоню 
лівої руки покласти на ліву щоку так, як  це написано в шостій вправі. 
Верхню губу тягнути вниз і ліворуч (скривити рот); повернутись у вихідне 
положення. Те саме — для лівого м’яза  щоки, помінявши руки, а саме;
2 пальці л івої кисті — на л іву  щоку, а праву долоню — на праву. Тягнути 
верхню губу вниз і праворуч. Повторити 3—4 рази  цю вправу для кожного 
м’яза.

9. В. п.— 2 пальці правої кисті покласти на нижню щ елепу спереду ку
та її. Л іву долоню — на ліву щоку, як у попередній вправі. Нпжню  губу 
тягнути догори й ліворуч; повернутись у вихідне положення. Т ак само — 
для лівого м’яза  нижньої щелепи, поклавш и 2 пальці л івої кисті на щ еле
пу, а праву долоню на праву щоку і тягнути нижню губу вверх і право
руч. Повторити 3—4 рази.

10. В права дл я  м"язів шиї. В. п.— долоню ліво ї руки покласти на осно
ву шиї, відкрити рот і нижню щ елепу трохи висунути вперед. З цього поло
ж ення робити рухи нижньою щелепою вверх і вниз, водночас повертаючи 
голову праворуч і ліворуч. Повторити 4— 6 раз.

11. В. п.— долоню лівої руки покласти на основу шиї. Злегка закинув
ши голову назад, шльопнути язиком по верхній губі, одночасно повертаю
чи голову праворуч і ліворуч.

Ц е дуж е сильна вправа для глибоких м’язів шиї. Вона викликає при
лив крові до всіх судин шиї, в тому числі і судин щитовидної залози, вн а
слідок чого в ній покращ ується обмін речовин. Як показує практика, 10-та 
і 11-та вправи мають велике л ікувальне значення при захворю ванні щито
видної залози.

12. В. п.— те саме. Спокійні кругові рухи головою за  годинниковою 
стрілкою  і проти неї. Повторити 3—4 рази.

Якщо виконувати наведені вправи щодня, то вж е через місяць-півтора 
ваш е обличчя набагато помолодшає.

ЗН А Ч Е Н Н Я  Ф ІЗИ Ч Н И Х  В П Р А В  
Т А  РЕЖ И М У Ж ІН К И  
В К Л ІМ А К Т Е РИ Ч Н И Й  П ЕРІО Д

Д орогі жінки! Вдумайтесь в ось такий невеликий аф оризм  — 
«Вміння подовжити життя полягає перш за все в тому, щоб не скоротити 
його».

Ми часто не враховуємо того, що, як  правило, у кож ної людини похи
лого віку в тій чи іншій мірі розладнане здоров’я.

Фізичну культуру людей похилого віку необхідно розглядати, як один 
із засобів ефективного лікування цих розладів та зміцнення всього орга
нізму.



Д ані геронтології привели до висновку, що однією з важ ливих умов дов
голіття є активний руховий режим.

Київським медичним інститутом протягом трьох років проводились спо
стереження за групою ж інок похилого віку, які систематично займ ались 
фізкультурою. Всі вони хворіли на різні клімактеричні порушення. Спосте
реження показали, що під впливом курсу л ікувальної гімнастики (3—4 м і
сяці) покращ ав загальний стан їхнього здоров’я, зменшились скарги на 
припливи, серцебиття, задуху, запаморочення тощо. Гімнастика допомог
ла їм стати більш  рухливими й бадьорими.

Крім лікувальної гімнастики, дуж е корисні прогулянки. Вони тренують 
серцево-судинну систему та позитивно діють на нервову систему людей по
хилого віку. П рогулянки можна робити в першу чи в другу половину дня, 
починаючи з д и с та н ц ії— 1—2 км, що займе близько ЗО—40 хв, поступово 
збільшуючи її до  4—5 км. Спочатку слід ходити по рівній дорозі в повільно
му темпі, потім темп поступово прискорювати, і, нарешті, ходити по дорозі з 
підйомом 10— 15°. О дягатись для прогулянок треба легко, в сонячну пого
ду голову накрити капелюшком. П ід час ходіння не затримувати дихан
ня, особливо при підйомах, дихати рівномірно.

Д обре такі нрогулянки виконувати ввечері, за 1 — 1,5 год до сну.

ЯКЩ О  ВАМ  З А  4 0

П ісля 40—50 років ж інка вступає в новий період свого життя. 
П очинається ф ізіологічна перебудова організму — згасає діяльність ста
тевих залоз, поруш ується жировий, водний (іноді й сольовий) обмін ре
човин. Ш кіра також  постійно зміню ється — втрачає тонус, еластичність і 
яскравість, тоншає, зневоднюється, стає кволою, сухою, вкривається змор
шками. Але старіння організму не в усіх людей настає одночасно — в од
них досить рано, в інших надовго зберігається хороший колір обличчя, 
пружність та свіж ість шкіри. П рихід старості — біологічна закономірність 
у житті людини, проте трохи відстрочити її під силу кожній ж інці. Не слід, 
звичайно, думати, що цього можна досягти силами кремів, масок, маса- 
ж ів тощо. Л иш е правильний, розмірений спосіб життя, дотримання гігіє
нічних норм у розумному поєднанні з косметичними засобам и дозволят» 
зберегти приємну зовнішність на довгі роки.

Особливо важ ливе чергування розумових і фізичних навантаж ень ро
боти і відпочинку. О бов’язкові заняття фізкультурою  — ранковою і вироб
ничою гімнастикою (див. попередній розд іл). Не хвилюйтесь, якщ о не з а 
ймалися нею раніше: почати можна в будь-якому віці. Якомога більш е сві
жого повітря! Ч астіш е провітрюйте приміщення, де ви працюєте, спит..*, 
відпочиваєте. Н ам агайтесь розподілити свій час так, щоб якнайбільш е бу
вати на свіжому повітрі. Д уж е корисні різні, хай нетривалі і з відпочинком, 
дозовані походи, екскурсії, пішохідні прогулянки, причому не лише в теплу, 
а й у холодну пору року. Особливо корисно здійснювати їх за місто, у парк, 
в ліс, на берег річки або моря, в місця, де повітря чисте, не забруднене.

Велику увагу слід приділяти харчуванню. Воно має бути регулярним 
(це дуж е важ ливо), достатнім, повноцінним і по змозі різноманітним, б а 
гатим на вітаміни, але без надмірностей. Не можна переїдати — постійно



стежте за своєю вагою! Д еяк і люди літнього віку впадаю ть в іншу край 
ність — різко зменшують вж ивання м’яса, риби, яєць та решти необхідних 
для правильного харчування продуктів. В наслідок цього погіршуються са
мопочуття, зовнішній вигляд, робота внутрішніх органів, стан шкіри 
(збільш ую ться кволість, кількість зморщ ок тощ о). Рекомендується помірне 
вж ивання б ілка (нежирне варене або запечене м’ясо, риба, сир, яйця, моло
ко та інші молочні продукти). Частину тваринних жирів треба замінити 
олією. Борош няні вироби, картопля, крупи, бобові, солодкі страви не по
винні бути провідними в харчуванні. П еревагу слід віддавати овочам і 
ф руктам  (особливо в сирому вигляд і), бо з ними більш е вводиться до ор
ганізму вітамінів.

Сон повинен бути достатнім, не менше 7—8 год на добу. Б аж ан о  спа
ти і вдень, але кращ е не після обіду, а до нього. Тим, у кого поганий зір, 
слід носити окуляри. Д ехто вваж ає, що окуляри — це ознака старості. Але 
ж  це зовсім не так. Багатьом  людям мало не з самого дитинству доводить
ся носити окуляри через сильну короткозорість або далекозорість. О ку
лісти вваж аю ть, що лю дям після 40 років слід користуватися окулярами, бо 
зір  у ці роки починає слабнути. Х русталик ока змінюється, його сила 
залом лення зменшується. Доводиться напруж увати зір для того, щоб б а
чити дрібні предмети, прочитати дрібний шрифт. В наслідок цього можуть 
виникнути запаморочення, головні болі, неприємні відчуття. Носіння оку
лярів усуває ці неприємності. Д еяк і ж інки вперто відмовляю ться носити 
окуляри, навіть під час роботи, вважаю чи, що вони їм не личать, спотво
рюють обличчя, і цим самим ще більш е погіршують свій зір і загальний 
стан. Н асправді окуляри зовсім не псують обличчя, навпаки, вони можуть 
трохи підправити деякі його риси, приховавш и незначні вади. С права в 
тому, щоб уміло підібрати оправу. Щ об попередити появу зморщ ок нав
коло очей, в яскраві сонячні дні слід носити темні окуляри (з фотозахис- 
ними скельцям и). В загал і не треба зловж ивати тривалим  перебуванням 
під прямим сонячним промінням. Сонце може спричинити появу на вашій 
шкірі неприємних на вигляд бурих та коричневих п'лям-пігментацій і так  
званих вікових бородавок.

Д огляд за старіючою шкірою м ає бути спрямований на підняття її то
нусу. Звичайно, багато залеж ить від індивідуального характеру шкіри (див. 
стор. 238). Ц е доводиться враховувати при виборі косметичних процедур.

Вмиватися баж ано холодною водою. Вона тонізує шкіру, бо поліпшує 
кровообіг, звуж ує пори. Д о води, обов’язково пом’якш еної (див. стор. 270), 
добре додавати  кухонну або морську сіль (2 чайні лож ки на літр води), 
лимонний сік (чайну лож ку на літр води), столовий оцет, відвар чаю.

У похилому віці ш кіра значною мірою втрачає вологу. Цю втрату до 
деякої міри компенсують накладанням  кремів за  «вологим» способом (див. 
стор. 240). Д оцільно періодично робити вологі маски — змочити вату (шар 
приблизно в палець завтовш ки) в холодній воді й, приклавш и до обличчя 
та шиї, тримати 20—ЗО хв. Воду м ож на замінити холодними відварам и і 
настоєм із трав та квітів. Д уж е корисні для старію чої шкіри маски з пло
дів та овочів (див. стор. 237), із вишень — при в’ялій  шкірі; з полуниць — 
при брезклій; з винограду, айви, малини, лимона, хурми, горобини, редьки 
(останні дві слід робити в суміші з сметаною ). Д о фруктових масок не
погано додавати  столову лож ку толокна.



Хороший ефект даю ть в’яж учі маски. Вони сприятливо діють на старію 
чу шкіру, підвищують її тонус, підтягують в’ялу шкіру, розгладж ую ть 
зморшки (див. стор. 240).

Ефектним засобом при старіючій шкірі є м асаж . Гігієнічний м асаж  при
значається для збереж ення шкіри в хорошому стані, л ікувальний усуває 
зморшки, мішки під очима, звислі щоки, одутлості, подвійне підборіддя та 
інші дефекти обличчя і шиї вікового характеру, а також  ті, що з ’явилися 
після швидкого схуднення або у зв ’язку з різними хворобами тощо. М асаж  
поліпшує живлення шкіри і відток «спрацьованих» речовин, очищає від 
поту, сала, шкірної лупи, бруду, норм алізує кількість рідини в тканині, 
підвищує тонус, робить ш кіру еластичною, пружною, гладенькою; справляє 
позитивний вплив на весь організм  у цілому. М асаж  — процедура склад
на, неправильно зроблений, він може заподіяти лише шкоду, тому для його 
проведення слід звертатися до косметичного- кабінету. Якщо ці заходи ви
являю ться недостатніми, на допомогу приходить косметична хірургія.

Ш кіра шиї також  вим агає уваги і догляду. Д уж е негарний вигляд має 
в ’яла зморш кувата ш кіра шиї під доглянутим обличчям (див. стор. 243). 
Ж інкам  літнього віку можна вдаватися до декоративної косметики, але ко
ристуватися нею слід уміло. Не треба робити дуж е темні брови, ф арбувати 
губи помадою яскравих кольорів. Всі декоративні засоби — помади, то
нальні пудри й креми, фарби для брів та вій слід підбирати неяскравих, 
спокійних відтінків, що за тоном нагадую ть природні фарби обличчя.

Д екоративна косметика розрахована на те, шоб маскувати вікові зм і
ни й дефекти. З а р аз  є чимало різних барвників для волосся, що вдало при
ховують сивину (див. стор. 250). Треба пам ’ятати лише, що ф арбувати 
волосся кращ е на тон світліш е,, ніж  природне. Ц е трохи пом’якш ує риси 
обличчя. Багатьом  літнім ж інкам  нема потреби вдаватися до барвників— 
їм личить сиве волосся. Рекомендується прополіскувати сиве волосся після 
миття звичайною білизняною синькою. Воно стає дуж е гарним, легким, 
сріблястим. Б удь-яка ж інка може мати привабливий і приємний вигляд, не
зваж аю чи на свій, далеко не молодий, вік, слід лиш е приділяти достатню 
увагу своєму здоров’ю і зовнішності.

ЩО НОСИТИ ЛІТНІМ  Ж ІН К А М ?

Н еправда, що жінки старш і і повновиді мусять носити вбрання 
темних кольорів. В ясному вони виглядаю ть молодшими. Проте уникайте 
барв яскравих.

Стрункішим роблять силует вертикальні л інії, строчки. Рівні спідниці 
можуть бути прикраш ені плоскими ф алдам и, неодмінно застроченими на 
лін ії стегон.

Уваги на тал ії не акцентуйте. Н айкращ е — невідрізні сукні. Якщо є 
пояс, то тільки спереду або на спинці або спущений трохи нижче талії.

Виріз гострий або невеличкий округлий. Найменш  рекомендоване д е
кольте у формі човника, воно вкорочує силует.

Коміри малі. Якщо гольф, то невисокий.
Не рекомендуємо призборені в манж етах рукави. К ращ е — довгі, 

вузькі.
П рикраси — прості, в гарному стилі. Намисто — довга низка, кліпси,



брошки, браслети — невеликі за  розміром. При темних платтях носіть 
світлі вставки, шийні хустки.

Тканини — найкращ е однотонні. Із візерунчастих — невелика клітина, 
малюнки не дуж е чіткі і не великі за  розміром. Варто уникати шифонів, 
а також  блискучих тканин.

Н айбільш  неприпустимі тісні речі, що обтягують постать, і, навпаки,— 
надто пишні (кльошові, плісировані тощ о).

Д овж ина, незалеж но від моди, завж ди  за коліна.

Х А Р Ч У В А Н Н Я  Л ІТ Н ІХ  ЛЮ ДЕЙ

М едициною давно доведено, що якби люди протягом всього 
життя додерж увались правильного реж иму харчування і займ алися фізич
ною працею, то було б менше передчасно постарілих, обваж нілих.

їж а  літніх людей має бути помірною, але повноцінною.
Д онедавна вваж алося, що чим вищ а калорійність раціону, тим кращ е 

людина харчується. Нині ця точка зору зм інилася. Встановлено, що ви
сококалорійне харчування, як правило, ш кідливе для літніх людей, воно 
призводить до ожиріння, сприяє прискореному розвитку атеросклерозу, сер
цево-судинних розладів.

Які ж продукти вваж аю ться висококалорійними? Н асам перед, усі тв а 
ринні і рослинні жири, копчення, ж ирна свинина та птиця, цукор і всі 
кондитерські вироби.

Одне з перших місць за  своєю калорійністю  посідають хлібобулочні 
вироби. Так, наприклад, якщ о 100 г житнього хліба містить 217 калорій, то 
одна пшенична булочка — аж  600. Кож ні 200 г хлібобулочних виробів — 
це 100 г вуглеводів, а зайві 100 г вуглеводів спричиняють відкладення в 
організмі ЗО г жиру. Отже, люди, схильні до повноти, мають споживати 
якомога менше білого хліба.

Д о м алокалорійних продуктів відносяться всі овочі, фрукти, ягоди. Т а
кі сорти риби, як  лящ , судак, тріска. З молочних продуктів — нежирний 
сир, кефір.

Зовсім  позбавити організм  цукру не можна. Але люди, що не зай м а
ються фізичною працею, мають звести його спож ивання до 40—50 г на до
бу. Слід обмежити також  спож ивання меду, варення.

Н ормальний стан серцево-судинної системи — одна з найперших умов 
віддалення старості і подовження життя. Д л я  зміцнення судин, підвищ ен
ня їх еластичності необхідні вітаміни Р  і С. Д ж ерела  вітаміну С — картоп
ля, овочі, фрукти, ягоди. П равда, не у всіх перелічених продуктах місти
ться він в однаковій кількості. Н айбільш е вітам іну С у шипшині і чорній 
смородині, найменше — у картоплі, цибулі, моркві, буряці, гарбузі, каву
нах, яблуках (крім Антоновки і Титівки).

К ілька слів про позитивні властивості картоплі. Крохмаль, якого в ній 
багато, не сприяє утворенню ж иру в організмі. Та картопля — основний по
стачальник калію, дуж е необхідного людині похилого віку. 300 г її — до
статньо для денного раціону.

Якщо ви баж аєте докладніш е ознайомитися з режимом харчування для 
літніх людей, прочитайте книж ку професора К. С. Петровського «Питание 
в пожилом возрасте». М.: М едицина, 1969.



Чи знаєте Ви 
свою 
фігуру ?

♦Звичайно!» — відповість більш ість ж інок і в ідразу ж почнуть уточню
вати: «Невисока на зріст, повновида, ноги короткуваті та й шия не 
лебедина». А правильні висновки з цього, чи всі їх вміють зробити? На 
превеликий ж аль, ні. Бо навіть розбираю чись у вадах і перевагах фігу
ри, ми не завж ди  вміємо перетворити ці переваги собі на користь, не зав
ж ди можемо вміло приховати вади. Чому? Певно, тому, що все ж  не знає
мо себе до кінця, не знаємо, як вирішуються пропорції в костюмі, не знає
мо, нареш ті, законів геометрії. Так-так , саме геометрії. Але перш 
поговоримо про те, яку ж  фігуру можна вваж ати «зразковою» або хоча
б «модною».

Тривалий час еталоном жіночої краси вваж али  Венеру М ілоську. Су
часна ідеальна ж іноча постать і вища, і стрункіша. Так, Венера М ілоська 
м ала зріст 160 см, а сучасна ідеальна статура — 175 см, об’єм грудей від
повідно 85,96 і 92 см, об’єм тал ії 69,34 і 63 см, об’єм стегон — 92,96 см 
і 93 см.

Хочемо заспокоїти жінок: сучасні Венерн М ілоські — явище не таке вже 
часте. Що ж  робити решті, тобто переваж ній більшості ж інок? Д обива
тися видимості фігури вищої і стрункішої. З допомогою чого? А тієї самої 
геометрії, яку вж е згадували, і законів зорового сприйняття.

Так, наприклад, психологією доведено, що прям а лінія, яку перети
нають дві паралельні, здається нам ламаною . Скориставш іїся цим, можнч 
у випадках, коли фігура дещо асиметрична, дібрати вертикальні паралель
ні у вбранні так, щоб зазначена вада стала непомітною.

Інший приклад. У будь-яких композиціях горизонтальну лінію, що зна
ходиться внизу, ми сприймаємо як  «лежачу», а вертикальну — як «стоячу» 
і легшу. Похила л ін ія справляє враж ення менш стійкої. Т ак  і в одязі. Пере
вантаж ений деталями, оздобленнями, складам и низ плаття створює вра
ж ення важ кості, а діагональні і похилі л ін ії надаю ть вбранню легкість і 
деяку динамічність. Одна з найваж чих і стійкіших форм — невисока піра
міда, що міцно тримається па своїй основі. Ось чому подібні до такої пі
раміди силуети плаття ми б не радили використовувати огрядним жін
кам. Внаслідок цієї ж закономірності невисоким на зріст ж інкам  слід 
уникати в одязі горизонтальних ліній, що ніби розтинають навпіл, укоро
чують фігуру.



І ще слід пам 'ятати , що менші за розміром деталі, їх форма, колір м а
ють підпорядковуватися основним, великим. Такими невеликими за розмі
ром деталями і кольоровими плям ам и можуть бути: взуття, спідниця, блу
за, капелюшок, панчохи. Д ібран і тонально недбало, вони зорово змен
шують зріст. Але з цього прийому доцільно скористатися тим, хто вваж ає 
себе занадто  високим. А ось предмети туалету однакового кольору зорово 
подовжують фігуру. Рукавички в колір костюма чи пальта роблять довш и
ми руки. Здаю ться стрункішими ноги, якщ о одного кольору панчохи і взут
тя. Отже, з допомогою крою і кольору вбрання можна змінити деякі про
порції фігури. І все ж  давати , а тим більш е сприймати на віру будь-які 
рецепти було б помилково. Адже те, що пасує одним, не пасує іншим.

Хороший естетичний см ак — не природжений дар. Його можна розви
нути в собі, підвищуючи загальну культуру, розширяючи світогляд. А ще 
завдяки вмінню дивитися на себе хоч трохи зд аля. Не пошкодуйте часу, 
щоб поміркувати перед дзеркалом . Адже відоме прислів’я «Сім раз відм і
ряй, а раз відріж » одягу, насамперед, і стосується. Ц і слова повторюємо і 
зараз, тільки хочемо доповнити їх кільком а порадами. Сподіваємось, що 
вони допоможуть ж інкам  різного віку і статури легш е орієнтуватися в чис
ленних пропозиціях ж урналів мод. Бо саме там, як правило, ми ш укаємо 
«фасони». Отже, якщ о вам сподобалась якась модель, спробуйте спочатку 
уявити, як виглядатиме вона на вас.

Вваж аю ть, що у вигіднішому становищ і ж інки худі, оскільки всілякі 
склади, зборки, рюші, кокетки, пелерини, широкі коміри, кишені допо
магаю ть виправити становище. Вірно, це — так. Але й у повних не без
вихідь. Невисоким на зріст, огрядним ж інкам  не рекомендують: широку 
спідницю, підхоплену вузеньким поясом, рукави — ліхтарики. Круглий або 
ж  у формі човника виріз горловини зробить обличчя ще кругліш им, а шию 
коротшою. Ваші спільники: подовжені л ін ії і подовжений виріз горлови
ни. Не ж еніться за  модою, за будь-яких її  пропозицій зробіть плаття на 
5—7 см довшим, ніж носять ваш і стрункі приятельки. Р укава — не дуж е 
широкі і не дуж е короткі — передбачте навіть у літньому вбранні. Бо 
плаття без рукавів — привілей струнких.

Тим, у кого й ноги повні, не рекомендують не тільки коротку, а й вузь
ку спідницю. Розш ирена донизу, вона зробить ж інку стрункішою. У такій  
спідниці приховається й інш а поширена вада фігури навіть деяких висо
ких і не надто повних жінок: високі стегна. Отже, щ е раз: не робіть спід
ницю надто вузькою, щоб ваш а постать не уподібню валася гітарі.

Ш ирокі стегна часто поєднуються з вузькими плечима. Такій статурі 
найбільш е пасуватиме вбрання напівприталеного силуету з розширеною до
низу спідницею.

Інша розповсюджена вада фігури — вузька спина, розвинені груди і 
різкий перегин у тал ії назад . Щ о ж  носити в такому разі?  Т ільки не вузь
ке плаття з поясом. Н айкращ е — костюм, що складається з рівної спідни
ці і прямої за кроєм блузи чи ж акета.

Д о постатей з відхиленнями від норми відносяться й сутулі. Н айбільш ої 
шкоди завдаю ть собі ті, хто в таком у разі шиє плаття «по фігурі». Н е
доліки тоді — як  на долоні. Розш ирена ж  спідниця і блуза з напуском 
дуж е виручать вас.



Д байливого добору фасонів одягу потребує ф ігура з надмірно широки
ми стегнами. П ояс і навіть значна приталеність такій  фігурі не шкодять. 
В аж ливо ретельно продумати лінію  спідниці. Н айкращ е, якщ о вона матиме 
форму трапеції з поступовим розширенням від л ін ії стегон.

Н аш у зовніш ність значною мірою можуть поліпшити прикраси. Але зї 
смаком дібрати їх — справж нє мистецтво. Вони мають не лиш е гарм о
нійно поєднуватися з усім вашим вбранням, а й вигідно «подавати» вас, 
підкреслюючи колір очей, волосся, обличчя. Отже, якщо маєте худу, довгу 
шию, не носіть довгих разків  намиста. К ращ е обвити його навколо шиї 
к ілька разів. Зрозум іло, що довге намисто пасує невисоким ж інкам , зо
рово подовжуючи всю постать і шию, зокрема. І ще одна порада огрядним 
ж інкам: не носіть масивних обручок, браслетів, серег, навіть якщо вони 
модні. І взагал і ніяких прикрас нікому не радять вдягати до спортивного 
вбрання.

Н еабияка деталь у загальном у ансам блі — взуття. Воно має бути лег
ким, залеж но від необхідності — «вкорочувати» або «подовжувати» ноги. 
Цьому допоможуть форма носка, висота каблуків. Оскільки наш вигляд 
великою мірою залеж ить від легкості, пружності ходи, стрункості постави, 
уваж но поставтеся не лише до зовнішнього вигляду взуття, а й до його 
зручності. Тому, перш ніж  купити взуття, ретельно приміряйте його. Н і
коли не вдягайте нові туфлі, збираю чись на прогулянку, в гості або на 
танці. Ноги швидко втомляться, а якщ о до того ж  виявиться, що взуття 
тісне, настрій буде зіпсовано вкрай. Розносіть туф лі спочатку вдома. А ще 
навчіться щоденно доглядати взуття. Збиті каблуки, нечищені черевики 
надаю ть людині неохайного вигляду.

Не забувайте і про панчохи. Н авіть найстрункіш і ноги здаватимуться 
кривими, якщ о шви перекручено, панчохи не натягнені. «Кращ е дві зморш
ки на обличчі, ніж одна — на панчохах»,— небезпідставно твердять фран
цуженки.

Д ам о  к ілька порад, знання яких не завадить кожній жінці.
Якщо риси обличчя крупні, то капелю ш ок м ає бути ледь ширшим за 

обличчя. Тоді воно здаватим еться тоншим.
Ж інці з дрібними рисами обличчя можна рекомендувати відкритий ка

пелюшок з неширокими полями, відігнутими догори. Такому типу обличчя 
добре пасує і капелю ш ок у вигляді чалми.

П одовженому обличчю личить капелю ш ок з опущеними полями або 
капелюшок, що закриває частину лоба. Д л я  такого типу обличчя підійде 
також  і чалма.

Якщо у вас похилий лоб, ні в якому разі не носіть капелюх на маків
ці. Кращ е, коли він закриватим е частину лоба.

Кругловидим ж інкам  не слід  носити капелю ш ок з круглими полями і 
головкою, радимо віддавати  перевагу невеликому головному убору з пло
ским денцем.

О тже, як бачите, в одязі дрібниць не буває. Скільки б силуетів і най
різноманітніш их прийомів оформлення вбрання не пропонувала мода на 
тому чи іншому етапі, які б візерунки тканин і співвіднош ення кольорів 
не вваж алися провідними, завдання ж  кожного — не забуваю чи про вік — 
вибрати силует, форму, лінію  крою і колорит костюма, насамперед, при
стосовно до себе.
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І остання порада. Нові речі нам агайтеся носити так  само невимушено, 
як і ті, до яких звикли. Не привертайте загальної уваги до факту, що у вас 
нове вбрання. Бо найкрасивіш е, найголовніш е у вас — ви самі. І тоді ко
жен скаж е, що ви дійсно добре знаєте себе, свою фігуру, не позбавлені 
доброго смаку.

Щ одня кожен з нас зустрічається з сотнями, а то й тисячами людей. З одни
ми ми їдемо на роботу, обідаємо в їдальні, разом працюємо. З іншими — 
сидимо в кіно чи театрі, дивимося футбольний матч на стадіоні. Питання, 
як себе поводити в тому чи іншому випадку, як ставитися до вчинків і 
поведінки людей, що нас оточують, виникають на кожному кроці. Н айкращ і 
наміри, доброзичливість і чесність не завж ди допомагаю ть нам уникнути 
помилок і прорахунків, які псують настрій, примушують просити вибачен
ня, а інколи завдаю ть і більших прикростей.

З а  тисячоліття, що минули, людство виробило правила культури пове
дінки. Вони допомагаю ть нам уникнути непотрібних конфліктів, недореч- 
ностей, зайвих неприємностей. П равила ввічливості, на відміну від м ораль
них принципів і норм, складаю ть зовнішню культуру добре вихованої лю
дини. їх  ще звуть іноді правилам и етикету чи правилам и хорошого тону.

Із зміною умов життя, звичайно, зазнаю ть змін і норми моралі та 
правила ввічливості, багато з них старіють, зам ість них народжую ться нові, 
що більше відповідаю ть часові.

В старому класовому суспільстві характер відносин м іж  людьми за
леж ав від таких ознак, як влада, багатство, родовитість, національна при
належність. Знання етикету необхідне було, в першу чергу, для того, щоб 
п ам ’ятати «своє місце» — на служ бі, у товаристві, в гостях і взагал і в 
житті.

Д л я  нас правила ввічливості пов’язані, насамперед, з нормами нашої 
комуністичної моралі. То може достатньо бути високоморальною людиною 
взагал і і не дбати про якісь там  дрібниці у ставленні до оточуючих? Н а 
ж аль, ні.

По тому, як людина тримається, як вона входить, сідає, їсть, які перші 
слова вимовляє, роблять висновок про рівень її культури, про її моральні 
та інтелектуальні риси. Справедливо це чи ні — інше питання. Але дуже 
часто саме від першого враж ення, яке залиш ила людина, зале

Л и ч и ть  — 
не ЛИЧИТЬ



жить виріш ення багатьох важ ливих справ в ділових і особистих 
стосунках, а отже, і здійснення багатьох наших планів і сподівань. Про 
це варто подумати тим, хто не любить дбати про обтяж ливі умовності.

«Ніщо не обходиться нам так  дешево і не ціниться так  дорого, як  ввіч
ливість»,— ці слова Сервантеса не тільки не застаріли , а й набули нового, 
більш глибокого зм істу в нашому суспільстві.

Кожен з нас, хто на кінострічці, на екрані телевізора чи просто на 
фото в газеті бачив привітну посмішку Ю рія Гагаріна, спостерігав, з якою 
гідністю, дотепністю і простотою відповідав він на безліч запитань ж ур
налістів, не міг не відзначити його витримку і вихованість. Але ж  він був 
простим хлопцем, що народився в сім’ї колгоспника і пройшов звичайний 
шлях робітника і солдата. Звісно, його виховували і ш кола, і армія, і ком
сомол. Але в першу чергу — сім’я.

Досвідчений педагог, який працює з перш окласниками, спостерігаючи 
своїх маленьких вихованців, вж е через тиждень-другий може підмітити 
багато деталей, що характеризую ть сім ’ї, де діти виховувались.

Б ільш ість батьків, ми вваж аєм о, знаю ть і дотримуються правил, яких 
не змогли прищепити своїм дітям . Та вони не просто не вимогливі до 
малю ків. Вони й самі частенько-таки зрадж ую ть деякі дуж е вж е відомі 
правила, не дбаючи вдома про «дрібниці», що вагомою часткою входягь 
до нашого сучасного етикету, складаю ть культуру поведінки.

Б ільш ості з нас ще з ш коли відомі слова Антона П авловича Чехова про 
те, що все у людини повинно бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душ а,
і думки. Але мало кому відомі інші, не менш глибокі за  змістом і не 
менш прекрасні слова письменника про те, якою повинна бути вихована 
людина: «Виховані лю ди,— писав Антон П авлович,— поваж аю ть лю дсь
ку особистість, а тому вони завж ди вибачливі, м ’якосердні, ввічливі, по
ступливі... Не обманюють навіть у дрібницях. Н еправда образлива для 
слухача і принижує його в очах того, хто говорить. Вони не рисуються, 
тримають себе на вулиці так  само, як  удома, не пускають пилу в очі мен
шій братії. Вони не принижують себе з тією метою, щоб викликати спів
чуття у інших. Вони не балакливі, не лізуть з відвертостями, коли їх не 
питають. Вони не грають на струнах чужих душ, щоб їм у відповідь з і
тхали й нянчилися з ними... Ось такі виховані».



Здається все просто. То ж  чи варто писати про те, що відомо? М абуть, 
варто. Щ об люди, які зац ікавляться цими нотатками, зайвий раз переві
рили себе, щось відновили в пам ’яті, а може й зробили для себе деякі м а 
ленькі відкриття. А головне, звернули увагу на те, що саме вж е з перших 
років життя треба прищ еплювати дітям . А дж е у дорослої людини пере
важ на більш ість правил етикету не повинна викликати роздумів на зр а
зок «личить — не личить». Ц і правила мають стати звичкою, діяти, як  к а 
жуть, автоматично.

Оскільки саме ж інці належ ить у нас найбільш а роль у вихованні п ід 
ростаючого покоління, особливу увагу ми звертаємо на те, як повинна по
водитися сама ж інка в тому чи іншому випадку, як личить ставитися до 
тієї, кого ми звемо коханою, дружиною, мамою, бабусею. Як виявити до 
неї повагу, заслуж ену усім її життям.

Етикет в сучасному розумінні — це взагал і, насамперед, ознака п о ва
ги до людини. Звичайно, передбачити й охопити правилам и усі життєві 
ситуації неможливо. Та й навряд чи необхідно. Але якщ о міцно засвоїти, що 
хороші манери це, найперше, вміння поводити себе так, щоб полегшувати 
людям спілкування з тобою, робити його приємним, не так  уж е й страшно 
заздалегідь не врахувати якоїсь дрібниці.

«...Н А Й К Р А Щ А Я  ПІСНЯ —  ЦЕ ТИ!»

В чому ж  краса людини? Н е так-то й просто відповісти на це, 
здавалося б, просте запитання. Якою мірою виміряти цю найвищу, най- 
дорогоціннішу якість? Відповідей може бути багато. Якою б довершеною 
не була зовніш ня краса людини, їй не віддаси переваги перед красою муд
рості, людського генія, духовної щедрості, подвигу в ім’я людства.

Але коли мова йде про жінку, якою б красивою, сильною й щедрою вона 
не була, худож ник слова чи пензля, що відтворює її образ, неодмінно під
креслить її ж іночність, найчарівніш у рису, яка в усі часи над усе вабить у 
жінці.

Венера М ілоська і М адонна Р аф аеля, Д ж оконда Л еонардо да Вінчі і 
Офелія Ш експіра, пуш кінська Тетяна, тургенівські героїні, чарівна Н аташ а 
Ростова Л . Толстого і блоківська Н езнайомка. Чи є образи більш  при
вабливі у своїй неперевершеній жіночності? Та може все те було неодмін-



ною рисою ж інки старих часів? М ож е в наш у епоху, яку звуть віком кос
мосу, віком атома, віком кібернетики, жіночність старомодна й нікому не
потрібна? \

Спробуємо переконати вас, дорогі читачі, у протилежному. А коли ви 
й самі так  думаєте, ствердити вас у вж е зробленому вами висновку.

З а р аз , коли жінки все міцніше займаю ть місце поряд з чоловіками у 
всіх галузях нашого буремного життя, поводити себе так, як того вим агає 
час, значить бути енергійною, цілеспрямованою , мати хорошу освіту, розу
мітися в музиці, мистецтві, займ атися спортом. М ож на було б перелічити 
ще багато рис, притаманних нашим сучасницям: оптимізм, товариськість, 
кмітливість, наполегливість і навіть мужність, без якої не обійдеш ся у 
вік, коли ж інка опановує мало не всі професії. Уже десь наприкінці згад у
ють зараз про жіночність. І даремно. А дж е хоч яке б високе становище не 
посідала ж інка в суспільстві, воно не зн ім ає з неї суть жіночих і, мабуть, 
найбільш  складних обов’язків — дружини, матері, господині дому, храни- 
тельки сімейного вогнища, тепло якої зігр іває нас протягом усього життя.

Якось ж урналіста, що зустрічався з прославленою нашою «Чайкою» — 
Валентиною Терешковою,— запитали, що в ній вр аж ає  найбільш е. «Ж іноч
ність,— відповів він,— Ж іночність в усьому — в манері поводитися, роз
мовляти, одягатися... У цьому, мені здається, секрет чарівності В аленти
ни Терєшкової, звідси й особливе звучання її подвигу. Розумієш , не «солдат 
у спідниці», не «козир-дівка», а ж інка — ніж на, граціозна, приваблива. 
Я дивився на неї, немов зачарований, і досі перебуваю під величезним 
враженням, яке справили її тепло, жіночність».

Є люди, які, взявш и на озброєння досить-таки вагомі докази, дово
дять, що жіночність непотрібна і зайва у наш атомний вік. Чи не байду
ж ість ховається за їх переконливими фразам и? І чи не з їхньої м овчаз
ної згоди наші дівчата (не всі, звичайно) вваж аю ть, що найсучасніш е за 
раз бути в усьому схожою на хлопця. Б ільш ість з них, ставш и дорослими, 
починають розуміти, як  помилялися колись, якої шкоди завдали  їм  ті, що 
потурали і розв’язності, грубості й іншим, не сумісним з жіночністю м а
нерам. Хотілося б, щоб час помилкового ставлення до себе був коротшим.

Та й машини, які беруть на себе все більш у й більш у частину фізич
ного навантаж ення, допомагаю ть у наш час ж інці. Технічна естетика, 
автоматика, електроніка дозволяю ть їй бути жіночною й на виробництві.



Отже, постійно дбати про свою жіночність, а значить, про красу й при
вабливість, про те, щоб якнайдовш е чарували вони — цілком сучасно.

Але що таке жіночність? Яке відношення вона має до того, як ж інка 
повинна себе поводити? Н айпряміш е? Часто ми зустрічаємо жінок, яких 
не назвеш  красунями, але від них віє такою душевністю, одухотвореністю, 
що їм мож на надати перевагу навіть перед якоюсь кінозіркою. Н айсильні- 
ше — внутріш ня чарівність ж інки, а вона несумісна зі злим характером, 
жорстокістю, скупістю. Д оброта, ніжність — найбільш е прикраш аю ть і ко
хану, і дружину. Адже найперша ж інка, що входить в наше ж иття — мати. 
А мати — завж ди  доброта, щедрість в усьому.

Але жіночність — не лише прекрасні якості душі. Ц е й грація, вміння 
красиво рухатися, струнка постать, привітність. Кож на ж інка, що уважно 
стежитиме за собою і вдома, і на роботі, проконтролює свої робочі і буден
ні пози, може виробити звичку ходити, сідати, підводитися легко й гра
ціозно.

Красива, граціозна хода особливо підкреслю є жіночність.
Звичайно, в різні часи — різні смаки. Колись вваж алася  красивою тіль

ки така хода, коли ж інка робить маленькі кроки, як би вона не поспішала. 
Н аш і дівчата й молоді ж інки в більшості своїй пов’язані зі спортом. 
Кроки у них можуть бути й широкими. Але коли вони красиво не
суть голову, якщ о у них струнка постать і добре розгорнуті плечі, їхні 
рухи — чіткі й стрімкі — нова сторінка в явищі прекрасного. Хотілося б 
тільки, щоб не прагнули вони рухатися як чоловіки, уникали різних гру
бих жестів. А дж е жіночність — це і стриманість, і вміння поводити себе, 
і хороший смак, який треба виховувати з дитинства.

А ось картинка з життя:
— Чому ти не дозволяєш  мені підфарбовувати волосся? Всі дівчата 

роблять модні зачіски, фарбую ть вії, одягаю ть до школи красиві сукні, 
а мені все у формі ходи, у формі. І оці ненависні коси заплітай . М оже я 
повинна їх ще й у вузлик закладати , як ти? Н а бабусь рівнятися?

Не перша й не остання розмова з мамою. Д івчині не минуло й п’я т 
надцяти, але зверніть увагу на її обличчя: риси його перекривлені, очі злі, 
губи надуті, на переніссі груба зморш ка. І вся постать напруж ена, стис
нуті долоні, ноги розставлені. Яка вж е тут жіночність, граціозність. А го
лос! Неприємний, крикливий.

Як часто в житті зустрічаємо ми жінок, що виросли ось з таких д ів
чат. Скільки їх ще в юності були враж ені мікробом грубості, що спотворює 
обличчя, позбавляє ж інку найпривабливіш их рис. Мине час і У являться 
злі зморшки біля очей, рота, на переніссі. А постать втратить пластич
ність, рухи стануть різкими, поривчастими, грубими. А все це від того, 
що ми подеколи забуваєм о про те, про що ж інка повинна пам’ятати 
завж ди, у всіх життєвих ситуаціях,— про жіночність, яка несумісна з 
грубістю.

Чоловіки схиляються перед ж інками, які стають втіленням найкращий 
рис, притаманних їхнім подругам:

І сьогодні вклоняється серце моє:
Тій земній, соромливій жіночності,
Що красою ж иття — материнством стає...



Ц е слова поета Василя Симоненка.
Протягом століть ж інка надихає світову поезію. Н аш  відомий лірик 

Володимир Сосюра, який не один вірш присвятив жінці, переконував: 
«Н айкращ ая пісня — це ти».

П ам ’ятайте ж  завж ди ці слова і будьте гідними їх, дорогі подруги!

КВІТИ  У ВСІ ПОРИ РОКУ
Отже, ми домовились: найголовніш і, найкращ і риси, що за в 

ж ди прикраш аю ть ж інку і надаю ть їй і впевненості, і привабливості — 
доброта, привітність, жіночність. Ц е — риси її внутрішнього складу, її х а 
рактеру. Але душевний склад, душевне цвітіння обов’язково позначається 
і на зовнішності. Закохана дівчина ніколи не вийде до свого милого не
прибраною. Коханий ніколи не побачить її неохайною. Хай не завж ди у 
виш уканій сукні чи з святковою зачіскою, але він зм ож е сказати: «У вся
кому вбранні ти гарна, мила!»

Б агато ж інок вміють залиш атися такими і ставш и дружиною, м атір’ю, 
бабусею. П ам ’ятайте, від ваш ої зовнішності, від охайності вашого дом аш 
нього вбрання залеж ить багато в чому настрій у сім"ї.

Приємно, коли завітаєш  ненароком у квартиру і відчуваєш : тут — 
святковий настрій завж ди. І починається він від настрою й вигляду госпо
дині.

А як  важ ливо, щоб діти зростали в атмосфері краси і святковості, по
ваги дорослих один до одного. Т ак що не лиш е для гостей, чи для себе 
та свого чоловіка ж інка повинна бути завж ди  охайною, чепурною, а й для 
своїх дітей.

Від матері — щ едрість і ніжність, від бабусі — мудрість і повага до лю 
дей, від друж ини — чуйність, доброзичливість. А дж е дрібниці буднів сім ’ї 
впливають на те, як  складаю ться у дітей погляди на життя, звички, харак 
тер, ставлення до товариш ів. І якщ о дорослі невимогливі до себе, якщо 
вони не поваж аю ть один одного, то й діти мимохіть наслідують їхній при
клад.

«Все від  ж інки залеж ить, від ж інки»,— сказав  поет.
І справді, весела, привітна ж інка — добрий геній дому.
Ось кілька малю нків з натури:
...На вулиці негода, осіння мжичка, вітер, грязю ка. П оспіш ає з роботи 

чоловік, повертаються з прогулянки діти.
— Ось і ви, нареш ті,— зустрічає їх лагідний жіночий голос (рідний го

лос друж ини і м атері).
— Я тільки-но з роботи, зголодніла, але чекаю на вас. Сподіваюсь, ви 

добре витерли свої черевики? І плащ і не забули зняти у коридорі, щоб не 
текло з них? Я вж е встигла трохи прибрати до вашого приходу. О, та ви 
й квіти принесли. Д уж е до речі. Вони прикрасять наш у вечерю. З ар аз ми 
сядемо всі разом  до столу. Таке не часто трапляється.

— Р ад а  бачити вас у повному зборі. Ви, гадаю , не забули вимити ру
ки? Усе гаразд? Тоді сідайте. Вечеря не така  вж е й розкіш на, нашвидкоруч 
приготувала салат та картоплю  відварила. М олодці, що не забули почисти
ти. Приємно і смачно повечеряємо А чаєм ви мене частуватимете.

Але м ож на почути й інше:



Н а вулиці така  ж  негода й грязю ка. Д одому поспішають чоловік і 
діти. Старший син несе матері осінні айстри, які придбав з одерж аної 
щойно стипендії.

— Ви куди лізете! Чи зовсім уж е совість втратили! (Знаки оклику св ід
чать про те, на якій ноті вимовляються ці слова). Я після роботи спину 
гнула, блиск наводила, терла підлогу, а ви прийшли — які пани! — ноги 
до пуття не витерли. А зранку після сніданку посуд не вимили. Гадаєте, 
я у вас наймичка, повинна й готувати, й прибирати, й посуд мити? І поїсти 
спокійно не встигла. Тільки сіла вечеряти, а тепер ще й їм подавай. А що 
то ти за віник приніс? Аби сміття у домі розводити...

Почувши ці «милі» слова, чоловік говорить:
— Я не вечерятиму. П оїв недавно на заводі,— хоча те «недавно» було 

ще в обідню перерву.— Пізніш е вип’ю чаю. А син ховає в кишеню сига
рети, кидає квапливо:

— Повернусь о пів на дванадцяту ,— і грю кає дверима, сподіваючись 
«перехопити» кави й пиріж ок на розі біля кафе, де чекатиме дівчину.

Наймолодш ий Саш ко теж  недвозначно додає.
— А ну вас, піду до Вітьки. У них хоч не лаю ться.
Настрій у всіх зіпсовано. І у кожного свої неприємності: у чоловіка — 

сварлива друж ина, у друж ини — гіркі думки про те, що ніхто не поваж ає 
її працю. А синам приємніше з друзями, ніж  удома, і вони чим дал і мен
ше бувають з батьками.

Тепло, щирість, затиш ок у сім’ ї — це велике щ астя. І багато в чому 
воно залеж ить від жінки.

Стати хорошою дружиною й м атір’ю не так-то й просто. В нашому 
побуті чимало прозаїчної буденності: куховарство, прибирання, брудні 
шкарпетки й немитий посуд. Але треба прагнути перетворити для себе 
метушню навколо домашнього вогнища в радісне служ іння найдорожчим, 
найріднішим людям — чоловікові й дітям. І не докоряти кожною дрібни
цею, зробленою для них.

Як часто доводиться спостерігати сім’ї, де вж е стало звичкою о б р аж а
ти словами, сваритися через кожну дрібницю, навіть там, де можна обі
йтися без сварки.

Ранок. М олоде подруж ж я квапливо снідає, щоб вчасно прийти на ро
боту. Але ще треба донечку завести в дитсадок. Чоловік доводить, що 
він аж  ніяк не може сьогодні зробити це — запізниться на роботу. Н а нього 
чекають надзвичайно термінові справи. Д руж ина доводить те ж  саме. І от 
вж е спалахнула сварка, свідком якої є дитина.

— Мамусю, і що ви кожен день про свою роботу лаєтесь,— скаж е донь
ка по дорозі в дитсадок,— набридло,— лайтесь про що-небудь інше.

Кращ е, звичайно, взагал і не лаятися, а зваж ивш и обставини, спокійно 
домовитися, кому зручніш е відвести дитину в садок, а кому забрати  її 
ввечері. Треба просто виявити елементарну тактовність і повагу одне до 
одного, зваж ити і на завантаж еність удома, і на терміновість роботи.

А то ще трапляється, затримався хтось з подруж ж я на годину-півто- 
ри (частіше таке буває з чоловіками), а той, хто чекає вдома, малю є в 
своїй уяві все, що могло трапитися. Ні, не автокатастрофу і не лікарню , 
куди потрапила друж ина, що послизнулась на вулиці. «Не було ніяких 
зборів, ніяких лекцій. П одався з приятелем чи з приятелькою розваж а



тися», «П іш ла з друзями по роботі у кіно (на футбол)...»  А коли так, то 
й зустріти треба відповідно. З ’являється чоловік чи друж ина на порозі 
й чує принизливі, образливі, а подекуди й просто брудні слова, звинува
чення у найтяжчих гріхах, яких, найчастіш е, не було.

С каж уть: «А хіба не трапляється, що чоловіка (чи ж інку) чекають, а 
він (вона) і справді обманює, чинить негідно?» Трапляється, звичайно. 
Та й у таких випадках навряд що вдається змінити сваркою. Навпаки. 
П ісля злої, образливої лайки люди не можуть дивитися одне на одного 
без відрази. Треба знайти в собі сили найнеприємнішу розмову вссти спо
кійно, рішуче, переконливо. З ’ясуйте, де затрим ався чоловік, і розвіються 
ваш і підозри, у сім’ї не порушиться лад. Або зробіть інші висновки, але 
так, щоб чоловік зберіг до вас повагу. Це й на нього може вплинути 
якнайкращ е.

І вж е зовсім не викликаю ть добрих почуттів сім’ї, де після ганебної 
сварки на очах у дітей, після того, як вилито весь бруд і сказано всі най- 
непристойніші слова, згасає спалах, люди миряться і з опухлими від сліз 
обличчями сідаю ть вечеряти, спокійно говорять про невідкладні справи, 
а наступного дня все повторюється спочатку.

Ось тут і треба взяти себе в руки, знайти сили і витримку навести у до
мі лад .

Здається вам , що чоловік поводить себе негідно,— скаж іть йому про 
це спокійно, щоб він переконався — розмова серйозна. Ви твердо виріш и
ли: так  жити не можна. А коли чоловік вас зустріне не як годиться — 
переконайте його, що він помиляється.

— Д е тебе носило? — зустрічає він вас біля дверей. Звичайно, запи
тання не з приємних, та й висловлено його не в кращ ій формі. Але якщ о 
стриматися, можна відповісти й так:

—  Я дуж е поспіш ала додому, любий, не хотіла, щоб ти зайве чекав 
і нервував. Н а кілька хвилин заб ігла до Галини. Вони нову квартиру одер
ж али. А у суботу підемо до них разом? Добре?

Л аскаве слово, яке ви сказали  на цей раз чоловікові авансом, змусить 
його іншим разом  бути й справді милим або, принаймні, більш стрима
ним.

Чи такі вж е ми щедрі на ласкаве, добре слово?
Постежте за  собою, будь ласка.
Н адзвичайно важ ко, неможливо жити у постійній злій напрузі дрібних 

докорів. І як ж е добре, затишно, коли сім ’я, д і м — найдорожче, найрід- 
ніше, до чого тягнеш ся, де б ти не був, що б не робив. Ідеш з роботи, хо
четься скоріше розповісти про те, як минув день, з ким зустрічався, про 
що розмовляв. І рідним цікаво усе, що стосується дорогої людини.

У свій дім, у свою сім’ю кожний прагне принести добро. Але частіш е 
воно обмежується тим, що можна придбати у магазині чи, в кращ ому 
варіанті, зробленим на кухні. І значно рідш е і чоловік, і друж ина пам’я 
таю ть, що сім ’я — це й душевне тепло, і лагідні слова, і турботи, і думки 
про те, щоб усім членам сім’ї ж илося в цьому малесенькому суспільному 
колективі якнайкращ е.

«Головне — одразу себе поставити», «Поки кохає, треба прибрати його 
(її) до рук», «Розбестиш  — одразу  на шию сяде», «Н ізащ о не потраплю 
під чобіт. Гордості у мене вистачить!» В оці застарілі, з дідів-прадідів



відомі форми часто з перших ж е днів нам агаю ться вилити стосунки у ще 
незміцнілій сім ’ї. І справа тут ні в якій не жіночій (чи чоловічій) гордо
сті, а в примітивному баж анні взяти верх, ні в чому не поступитися чоло
вікові (ж інц і). Як часто це призводить до др іб’язкових сварок, образ.

Д рібне непорозуміння, чи просто випадкова недоречність — та раптом 
спалах обурення, гнівні й жорстокі слова, взаємне приниження одне одно
го. І біля домаш нього вогнища сидить не миле подруж ж я, а дві пихаті 
«гордості», ні в чому не ладні поступитися. І сімейне вогнище починає так 
чадіти, що дим от-от очі виїсть.

«Не зійш лися характерами» — цими словами потім пояснять незгоду 
у сім’ї. Здавалося, виходила зам іж  по любові, але при першій ж е сварці 
згадала, що у нього освіта нижча, що батько її — відповідальний прац ів
ник, а його — просто шофер, що у неї й зарп лата вища, що він нічого не 
розуміє в музиці, що навіть пальто не вміє як слід подати. В аж ко виправ
дати таку ж інку чи чоловіка. Чванство, нахваляння ніколи не були в честі. 
Ц е один з проявів душевної черствості, невихованості.

Хіба подружнє ж иття — змагання? І хіба можна будувати його за пра
вилами спортивного поєдинку? Адже ви не просто чоловік і ж інка, ви — 
подруж ж я. То ж  облиште рахувати очки на свою користь чи на користь 
чоловіка. А дж е й виграш і програш у вас спільні. І навіть більше: при 
такому ставленні до подружнього ж иття будуть тільки ті, що програли; 
люди, які втратять повагу, довір’я, ніжність і чуйність одне до одного. Ви
магати, щоб хтось один пристосовувався до усіх вимог і запитів іншого 
і не робити й кроку назустріч — нечесно. Адже, як правило, ні ви, ані ваш 
чоловік — не досконалість. Отже, якщ о прагнете й надалі бути разом — 
перебудовуватися, шукати спільну мову треба удвох. І, звичайно, найпер
ше — навчитися поступатися одне одному (звичайно, не завж ди  однако
вою мірою).

Трапляю ться жінки, що претендують на непогрішимість, з перших днів 
подружнього ж иття поспішають миттю «перевиховати» чоловіка. З а зд а л е 
гідь радимо: не варто цього робити. Особливо недоречні ваш і щохвилинні 
зауваж ення чоловікові в гостях чи в якомусь іншому товаристві. Ось тут 
зваж айте на самолюбство і на особисту гідність мужчини. М ожливо, ваш 
молодий чоловік спочатку й поставиться до таких «повчань» терпляче, але 
з часом його протест дасться взнаки. Та й чи варто ставити близьку вам 
людину у незручне становище?

Більш е гумору, поблаж ливості до тих недоліків коханої людини, які 
легш е пробачити, більш е лагідності, терпеливості.

Важко? Урвався терпець? Але ж  ви прагнете зберегти ваш е сімейне 
вогнище, любите і чоловіка (друж ину), і дітей. Будь-що прагнете мати 
щ асливу сім ’ю? Заради  цього можна і поступитися і витримати немало. 
Бути хорошою дружиною і м атір ’ю — велике мистецтво. Хай ваш розум 
і серце стануть спільниками у ваш ому великому покликанні хранительки 
домашнього вогнища.

Хай тепла посмішка і квіти прикраш аю ть ваш  дім у всі пори року!



ВУ Л И Ц Я  ВИ М А ГА Є УВАГИ!

Це, звичайно, найперше. Ми не підозрю ємо наших читачів у 
тому, ніби вони зовсім не знають, як треба поводитися за порогом влас
ного дому. Н авпаки, переконані, їм давно відомі правила вуличного руху 
і вони суворо дотримуються їх. Н авіть поспішаючи на роботу, пам ’ятають, 
що йти треба правою стороною тротуару, а там, де його немає,— лівим 
узбіччям дороги, назустріч транспорту, що рухається. Вулиці переходять 
лише на перехрестях, а у м істах — ще й виключно при зеленому світлі 
світлофора. Автомобіль, автобус чи тролейбус, що стоїть на зупинці, обхо
дять тільки ззаду, щоб вчасно побачити машину, яка рухається слідом, 
а трамвай — навпаки, обминають лиш е спереду, щоб не потрапити під 
зустрічний вагон.

Це, здається, елементарно і давно відомо кожному. І ми нагадуємо 
правила лише для того, щоб вам зручніше було нагадати про них дітям.

Особливо міцно ш колярі повинні засвоїти, як саме треба переходити 
вулицю, коли немає світлофора. П ам ’ятайте: спочатку уваж но подивитися 
ліворуч, на середині вулиці — праворуч, почекати, якщ о наближ ається 
автомаш ина, пропустити її  і лиш е тоді продовж увати свій шлях.

Д іти повинні усвідомити — ніколи не можна бігти через дорогу! Це 
правило теж  відоме усім: і мамам, і бабусям, і татам . Та, на ж аль, про 
нього забуваю ть найчастіше. Кому не доводилося бачити, як мам а прож о
гом перебігає вулицю й тягне за  собою м аля, що ледве встигає за нею. 
Або ще гірше — ш товхає перед собою коляску, чи несе немовля на руках, 
Ш офер гальмує, що є сил, коли така  картина постає перед фарам и авто
машини. А дитина, яка не злякалася , одерж ує поганий і небезпечний при
клад на майбутнє: з мамою встиг, то встигну й сам ,— і втрачає обачність, 
«Чи не кращ е на десять хвилин пізніше потрапити додому, ніж  на десять 
хвилин раніш е опинитися в лікарні» ,— так  застерігаю ть від сміливих вчин
ків хоробрих мам і бабусь люди, що стеж ать за безпекою руху.

Крім цих основних правил поводження на вулиці, які вимагаю ть обе
режності і наш ої постійної уваги, є ще безліч інших. Н еобізнаність з ними 
не загрож уватиме небезпекою ваш ому життю, але завдасть значної шкоди 
вашій репутації вихованої людини.

Усім, напевне, відомо, що коли чоловік йде вулицею поруч з жінкою, 
він повинен триматися від неї ліворуч. Цей звичай має давню історію. 
Його пояснюють тим, що раніше чоловіки, як правило, і військові і цивіль
ні не виходили з дому без зброї. Щ об зброя, яка висіла на лівому боці, 
не заваж ал а  супутниці, чоловік нам агався йти зл іва від дами. Д о того ж, 
це було необхідно ще й тому, що карети розбризкували з-під коліс гря
зюку, і чоловіки нам агалися хоч як-небудь вберегти вбрання жінки від 
бруду. Обидва пояснення підкреслюють «рицарське» походження правила. 
А зар аз чоловік чи ю нак повинен йти ліворуч від своєї супутниці ще й 
заради  того, щоб оберігати її від необережних рухів зустрічного потоку 
людей. Цього правила не додерж ую ть лише військові. їм  належить відда
вати військове привітання. Щ об не зачепити ненароком ліктем супутни
цю, права рука у офіцера чи солдата має бути вільною.

Ю наче, хочете взяти попід руку свою знайому? Будь ласка, але спершу 
треба спитати у неї дозволу. А як  правильно ходити попід руку? Суворих



правил не існує, В одному випадку чоловік веде ж інку, в іншому — ж ін
ка йде, спираючись на руку супутника. М іж  іншим, багато хто не вміє чи 
не полю бляє ходити попід руку. Не треба дорікати за де.

Усім відомо, що чоловік повинен допомогти ж інці нести пакунок, че
модан, сітку з продуктами і взагал і будь-яку важ ку річ. А ось маленьку 
жіночу сумочку не слід відбирати у супутниці. Це частина жіночого туале
ту і вона аж  н іяк  не личить чоловікові чи юнакові.

Перед тим як  виходити на вулицю, огляньте уваж но свій одяг. Н ай
менша недоречність може зіпсувати ваш  вигляд. П одивіться, чи усі гудзи
ки на місці, чи не з ’явилася десь «стрілка» на панчохах, чи не зім ’яли 
учора плаття. У невипрасованому платті ви не матимете належного ви
гляду.

Влітку, у спеку, ми часто купуємо морозиво на вулиці. Зупиніться 
тут же, неподалік від кіоску, і спокійно з ’їж те свою порцію. Лю дина, що 
їсть на ходу, виглядає дуж е непривабливо. А коли морозиво потече, вам 
буде ще більш неприємно.

У багатолюдному, стрімкому потоці наш ої вулиці треба пам ’ятати про 
тих, хто йде поряд з вами, позаду чи попереду вас. О береж ніш е жестику
люйте. Коли поспішаєте, не розштовхуйте перехожих, намагайтеся пройти 
так, щоб нікого не зачепити. У місцях, де удвох пройти не можна, уперед 
пропускають ж інку або людину, старш у за віком. Коли тротуар незруч
ний — захаращ ений, слизький і, отже, пройти важ ко,— першим повинен 
іти чоловік, прокладаю чи дорогу жінці.

Ви зустріли знайомого чи знайому. Не зупиняйтесь посеред тротуару, 
відійдіть убік, щоб не заваж ати  рухові, і продовжуйте розмову. П ам ’я
тайте про те, що новини, якими ви обмінюєтеся, ц ікавлять, мабуть, лише 
вас двох, і навряд чи доцільно говорити так  голосно, щоб у курсі справи 
були всі перехожі.

Коли на вулиці зустрінете знайомих, не гукайте їх щ е здалеку на весь 
голос. Якщо ви самі, підійдіть до них. Коли ж  ні — обмежтеся привітан
ням. Якщо ви зустріли знайому жінку, кращ е не зупиняти її, а приєдна
тися до неї і піти разом у тому напрямку, куди вона йшла (звичайно, коли 
вона не заперечує). Якщо ж  ж інка вваж ає, що чоловік проводж ає її  вже 
надто довго, вона може попрощатися з ним перш ої-ліпш ої хвилини. Ідучи 
з ж інкою або старою людиною, пристосовуйтеся до їхньої ходи, не зму
шуйте їх  іти швидше чи повільніше.

Якщо йдуть троє, найбільш  почесне місце посередині. Коли юнак про
водж ає свою подругу і її матір, то йому кращ е триматися ліворуч від 
обох жінок, а доньці — праворуч від матері.

У нас прийнято вітатися зі своїми знайомими на вулиці. Але слід за
пам’ятати, вітаючись, чоловік ніколи не подає руку першим, він чекає, 
поки це зробить ж інка. Йому ж  досить сказати  «Добрий день», а ще кра
ще зняти капелюх, чи хоча б трохи підняти його (берет, в’язану шапку не 
знім аю ть). Вітаючись, ж інка не знім ає ні капелю ш ка, ні рукавички. Рука 
ж  чоловіка повинна бути без рукавички. Коли ж  рукостисканням обміню
ються чоловіки, то або обидва подають руки в рукавичках, або обидва зні
мають їх. Нечемно простягати руку у рукавичці тому, хто зняв її.

У селах вітаю ть не тільки знайомих. Коли почуєте «Добрий день» від 
людини, з якою ви не знайомі,— не ображ айте її, привітайте у відповідь.



Т рапляється, ви щ оранку ідете на роботу з однією й тією ж  людиною. 
З а п ам ’ятали її обличчя. І вона вж е знає вас. У таких випадках теж  слід 
привітатися. Це може бути просто уклін.

Коли ви зустрічаєте на вулиці товариство, серед яких вам відома лише 
одна людина, вітайтеся тільки з нею. І лише після того, як ваш товариш 
познайомить вас зі своїми супутниками, привітайте їх.

Якщо ви йдете вулицею з жінкою і зустріли знайомого, рекомендува
ти свою супутницю (супутника) не обов’язково. Але коли ваш а розмова 
не обмежується кількома словами, кращ е все ж  познайомити їх.

М ож на було б навести ще не один десяток правил, які рекомендують, 
як себе поводити в кожній окремій ситуації. Але ми домовилися: насам 
п ер е д — найголовніше. Т ак от, найголовніше нам агайтеся поводити себе 
так, щоб не поставити ні себе, ні своїх знайомих у незручне становище. 
Варто для цього зап ам ’ятати:

Ніколи не ставте знайомим, яких ви випадково зустріли, безцеремон
них запитань: куди ти йдеш? чого? що несеш? Якщ о у вашого співрозмов
ника буде така потреба, він сам вам  про все розповість. Не скарж теся 
кожному зустрічному на свою друж ину, чоловіка чи тещу, не описуйте в 
деталях сімейних сварок,— цим ви, до речі, даєте відповідну характери
стику собі самому. Не переконуйте знайомих посеред вулиці в тому, як 
тяж ко ви хворі, позбудьтеся звички розповідати всім зустрічним про свої 
невиліковні хвороби: як  відомо, від цього не одужують.

І, нарешті, ще одне. Коли ви зустріли на вулиці людину, яка вж е зов
нішністю своєю навела вас на певні роздуми чи викликала не такі вж е 
й позитивні думки, не висловлюйте їх тут ж е вголос. Н а хвилинку постав
те себе на місце цієї людини, і ви одразу ж  переконаєтеся, як це непри
ємно.

Кому з вас не довелося бути свідком розмови у тролейбусі чи трам 
ваї, під час якої люди, що зустрілися на кілька хвилин, гаряче спереча
ються про те, я к  личить себе поводити і як  не личить. Звинувачую ть один 
одного у грубості, розв’язності, неповазі до старших. Одні нападаю ть на 
молодь, інші — захищ аю ть ю нака чи дівчину, що опинилися під перехрес
ним вогнем. Баж аю чи довести свою правоту, «сторони» все дал і й дал і 
відступають від теми, а згодом переходять на лайку, ображ аю ть один 
одного. І цей урок невихованості і безкультур’я чомусь вваж аю ть супереч
кою про виховання молоді.

Коли чуєш, як літня людина починає вголос, не соромлячись, вичиту
вати дівчину за коротку спідничку, чи поваж на мати сімейства «комен
тує» позу закоханих, що тримаю ться за  руки, не перестаєш дивуватися 
їхній невихованості. Ш кода, що у свій час їм ніхто не пояснив: перша 
заповідь культурної людини (а саме поборниками культури вони відчу
вають себе тоді) — коректне, тактовне ставлення до інших, навіть до їхніх 
недоліків.

І ще одне, не зайве нагадування.
Останнім часом на вулицях наших міст ми все частіше зустрічаємо 

гостей радянської країни, студентів і туристів з далеких країв, одягнених 
в їхній національний одяг — індійців, аф риканців, арабів, полінезійців 
тощо. Якою б великою не була спокуса кращ е роздивитися їх, треба па
м’ятати, що чим вищ а культура народу, тим більш розвинене у нього по



чуття делікатності й поваги до інших і що висока культура нашого радян
ського народу зобов’язує нас і в таких випадках поводити себе бездоганно 
і виховувати таке ставлення у наших дітей.

ВИ СТАЄТЕ П А С А Ж И РО М

П ереваж на більш ість городян стає пасаж ирам и щодня. В час 
стрімкого плину життя людей XX століття ми поспішаємо на роботу, в 
гості, в театр, у відрядж ення, на відпочинок. Ми буваєм о пасаж ирам и 
кілька хвилин чи якийсь тривалий час, користуючись трамваєм , тролей
бусом, автобусом чи таксі, поїздом, літаком  або пароплавом. Але який би 
час вам не довелося провести на транспорті і які б відстані ви не долали, 
виконуйте всі правила, як  того вим агає обов’язок  пасаж ира, не ж адайте 
якихось винятків для себе.

В міському транспорті, де ви перебуваєте в ролі пасаж ира кілька де
сятків хвилин, одерж ати репутацію вихованої людини неваж ко. Д л я  цього 
досить під час посадки і виходу пропустити наперед жінок, дітей та л іт
ніх людей, поступитися їм  місцем. Якщо ж  вам необхідно пройти вперед 
у переповненому вагоні, не слід штовхатися, пробиватися за допомогою 
ліктів. Необхідно попросити інших посторонитися, пропустити вас уперед. 
Не забувайте, що вагон — не ваш а особиста квартира і не порядкуйте в 
ньому самі. В ікна можна відчиняти лише зі згоди пасаж ирів та з дозволу 
водія чи кондуктора.

Останнім часом трам ваї, автобуси, тролейбуси курсують без кондук
тора. Отже, коли вас просять передати монету водієві на талони чи вибити 
квиток у касі, не висловлюйте свого невдоволення, навіть коли вам не 
дуж е зручно зробити це. Допомогти пасаж ирові-попутникові придбати 
квиток — ваш  обов’язок. Не вваж айте це обтяжливим. Звичайно, коли 
молода дівчина чи чоловік просить про таку послугу літню жінку, котрій 
треба підвестися, щоб передати гроші, це вж е не завж ди  зручно. Якщо ви 
поваж аєте старість, візьмете квиток самі або попросите про це людину, 
якій зробити таку послугу зручніше.

Як би ви не поспішали, знайдіть час переодягнутися, коли ваш робо
чий одяг забруднений. Не заходьте у вагон з речами, які можуть завдати



шкоди іншим. Речі, які можуть поранити пасаж ирів або зіпсувати їм одяг, 
панчохи, треба акуратно загорнути та запакувати.

Не зайве повторити спеціально для молодих людей і таке, як  каж уть, 
неписане правило, що вони завж ди повинні поступитися місцем літній 
людині, маленькій дитині, а ю нак запропонує місце ж інці будь-якого 
віку.

От, здається, й усі найголовніш і правила, дотримуючись яких ви одер
жите високу оцінку з поведінки як  пасаж ир на годину.

А коли треба заслуговувати її  на більш  тривалий час? Це, звичайно, 
вж е складніш а, але не безнадійна справа.

Про те, як  повинні поводитися пасаж ири в купе залізничного вагону, 
повторюється майж е в кожному виданні, присвяченому сучасному етике
тові. Н агадаємо.

Вже перші секунди ваш ого спілкування виріш ать взаємовідносини й 
«мікроклімат» на час подорожі. Якщо ви привітаєтеся, спитаєте, чи можна 
палити, привітно відповідатимете на всі запитання, адресовані вам, самі 
поцікавитеся, чи не заваж атим е супутникові, якщ о розташ уєте речі так, 
як вам  здається зручним, вваж айте, що настрій у ваш ому маленькому 
колективі буде непоганий.

П ро що говорити з незнайомою людиною? Як знайти тему? Перш  за 
все, слід пам’ятати, що розмова повинна бути цікавою  не лиш е для вас, 
а тема — загальною : про погоду, про подорож, про місто, з якого ви від’
їж дж аєте, про природу, літературу, кіно. Якщо ваш  супутник не в настрої, 
відповість одним-двома реченнями і не підтримає розмови, не будьте на
докучливим. Спокійно беріться за книж ку чи ш укайте інших розваг.

Коли ж  за в ’яж еться бесіда, не варто закидати  співрозмовика запи
таннями анкетного характеру: Куди ви їдете? З якою метою? Д е працюєте? 
Скільки одержуєте? Чи велика у вас сім’я?

Коли ваш  супутник знайде за  потрібне, він і сам розповість дещо про 
себе. А н і  — не ображ айтеся.

Вводити попутника у курс всіх ваш их домаш ніх справ теж  не радимо. 
А таке трапляється. Особливо серед жінок. П ід час подорожей їх просто- 
таки тягне викласти сусідам про усі свої сімейні й служ бові справи, аж  
до того, коли останній раз сварилися з чоловіком чи з начальником,



Т ака надмірна відвертість не свідчить про вихованість.
А то трапляється й таке. В купе молода мати з дитиною. Входить ще 

пасаж ир — привітний, трим ається невимушено. Йому, здається, відомі усі 
писані й неписані правила про те, як личить себе поводити і як  не личить. 
Та раптом запитання:

— Ну, будемо знайомі,— звертається він до хлопчика.— Мене звуть 
дядя Костя, а тебе?

— А мене Андрійко,— довірливо посміхається дитина й простягає до
лоню.

— Т ак ти з мамою їдеш. І далеко?
— Д о бабусі,— відповідає малий співрозмовник.— У неї я цілий місяць 

житиму.
— А татка ж  ти на кого покинув? — продовжує веселий дядя, не по

мітивши того, як  спохмурніло обличчя матері. Та й хлопчик враз знітився.
— У мене немає тата!.. Н ам і без нього добре.
Від невимушеності веселого попутника не залиш илося й сліду, він про

сить пробачення, і здається йому, що й колеса вистукують: «А де тактов
ність, де тактовність?».

Ось так  простота, невимушеність, недоречне запитання чи зайва від
вертість можуть завдати  болю, роз’ятрити душ евну рану, а то й зачепити 
сімейну, медичну чи навіть судову таємницю.

П ро тактовність і делікатність треба пам ’ятати і тоді, коли, збираю 
чись у досить тривалу подорож, ви взяли з собою транзисторний приймач, 
магнітофон чи гітару.

П ослухати музику, останні вісті чи хорошу пісню, виконану під гітару, 
мабуть, буде приємно і вам, і попутникам. Але не забувайте, що годинами 
не виключати приймач, ходити з ним цілісінький день, почепивши його на 
шию, ознака не лише поганого виховання, а й некультурності, зневаж ли
вого ставлення до людей, що оточують такого лю бителя радіотехніки. Тут 
вж е доречно й зауваж ення зробити.

А то ще збереться весела компанія студентів — дівчата й хлопці, і д а 
леко за північ виспівують під гітару новомодні пісні, намагаю чись пере
кричати гуркіт коліс. Не примушуйте ваших супутників мучитися, зати
кати вуха від галасу. А дж е серед них, напевне, є і літні люди, і ті, що



втомилися ії сподівалися в дорозі відпочити, й малюки, яким уж е час 
спати.

Коли ви самі збираєтеся відпочивати, тактовно дайте знати про це 
своїм попутникам. Нічого й говорити, що нижнє місце слід завж ди  запро
понувати жінці; ввечері і вранці необхідно делікатно залиш ити купе, щоб 
дати можливість попутниці чи попутницям підготуватися до відпочинку, 
переодягнутися. Ч оловік допом агає ж інкам  покласти речі на полиці, на 
їхнє прохання виконує необтяж ливі доручення: купити газету, принести 
склянку чаю, відчинити чи зачинити вікно тощо.

Ж інці, в свою чергу, слід бути лю б’язною щодо попутників-чоловіків. 
Чоловікові, наприклад, необхідно поголитися. Він повинен спитати дозволу 
у супутниці, але все-таки робити це зручніше не в присутності жінки.

Якщо сусіди по купе починають їсти, вам, як  незнайомим людям, варто 
вийти в коридор. Коли ж  приймете запрош ення до столу, в свою чергу, 
запропонуйте супутникам те, що взяли в дорогу.

І, нарешті, про те, як  личить одягатися в дорогу і в дорозі. Одяг пови
нен бути, насамперед, зручним. З а р аз  у нас модні брючні костюми для 
жінок. В дорозі вони дуж е зручні. М ож на одягнути й так  званий трену
вальний костюм і чоловікові, і ж інці. Кращ е, коли він не дуж е обтягує 
фігуру. Але йти в ресторан у таком у костюмі, виходити на вулицю і вза
галі заходити в м агазин, чи в якесь інше громадське місце — не личить.

Н а ж аль , багато хто, тільки-но рушив поїзд, не розуміючи, для чого 
саме призначена п іж ам а, одягає і розгулює в ній скрізь. Це, здебільш ого, 
стосується чоловіків. Треба б уже знати, що п іж ам а, як правило, нічний 
костюм, у п іж ам і сплять, в ній, отже, не личить виходити за межі власної 
спальні. З ’являтися в піж ам і на люди, в коридорі поїзда чи де-інде — 
все одно, що вийти в білизні або в нічній сорочці.

Особливо треба вміти поводити себе, коли вируш аєш  у закордонну 
подорож. Завж ди  пам’ятати, що спостерігаючи ваш у поведінку, вихова
ність, роблять висновок не лише про вас самих, а й про країну, яку ви 
представляєте. Тримайте себе гідно, але без зверхності, будьте однаково 
рівними й привітними з усіма, але не прагніть тримати «душу нарозпаш - 
ку». Д байте не лиш е про те, щоб справити приємне враж ення на людей, 
що виявляю ть вам  гостинність, а й на своїх товариш ів по групі.



В аш а подорож закінчилася. Ви баж аєте своїм попутникам усього най
кращ ого й розстаєтеся з ними. Залеж но  від того, як ви поводили себе, 
попутники подякують вам  за приємно проведений час чи, навпаки, пож ал
кують мовчки, що подорож, яка могла бути приємною, зіпсовано.

ТЕЛЕФ О Н Н А РОЗМ ОВА

М абуть, більш а частина ділових і служ бових переговорів і роз
поряджень здійснюється з допомогою телефону. Без нього аж  ніяк не обі
йтися у наш  бурхливий час, на наших величезних просторах, у нашій стрім
кій роботі. Невеличкий дивовижний апарат об’єднує людей, дає  їм мож ли
вість спілкуватися з цілим світом, приносить їм упевненість і спокій.

Але чи вміємо ми користуватися телефоном? Чи не завдаєм о зайвої 
роботи станціям? Чи раді нашому дзвінку приятелі?

Ви набираєте номер. Частіш е знаєте, хто може взяти трубку, і готує
теся зробити найперше запитання. Але чи відомо вам, що розмова ніколи 
не повинна починатися запитаннями «Хто це?» або «Хто говорить?», «Хто 
слухає?» — це нечемно і нетактовно. Коли ви не переконані в правильності 
набраного номера, перепитайте: «Це такий-то відділ?», «Це гараж ?», «Це 
квартира Іванових?» тощо. О держ авш и ствердну відповідь, називайте 
себе: «Вас турбують з такої-то установи». Коли розмова приватна,— пові
домляємо: «З вами говорить товариш  вашого сина» чи просто називаємо 
ім’я, прізвище.

З давніх-давен люди відрізняю ть інтонацію наказу  й прохання. Тому, 
коли ви ініціатор розмови, не годиться починати її без привітання, без 
таких слів, як  «пробачте», «будь ласка».

«Покличте Ж еню!», або ще кращ е «Сашка!», чуєте ви частенько і од
разу ж  обурюєтесь десь у глибині душі, бо в тих випадках, коли доречніше 
прохання, тон наказу  завж ди неприємний. При особистій розмові інтона
ція голосу може замінити пропущені слова подяки чи просьби. А при те
лефонній розмові без них ніяк не обійтися.

Не завж ди  знаємо ми і як  треба відповісти на перше запитання в тому 
випадку, коли беремо трубку, почувши дзвінок. Тільки знявши трубку 
свого квартирного телефону, можна промовляти: «Алло!», «Слухаю» та 
«Вас слухають» (якщ о на оцей «Вас слухають» не ображ аю ться ваш і д ав
ні знайомі, голосу яких ви не вп ізнали). Коли ж  ви берете трубку як 
працівник будь-якої установи, ви повинні назвати  її, потім — відділ чи л а 
бораторію, а коли вестимете якусь ділову розмову, а не обмежитеся довід
кою, та й свою посаду, прізвище.

Телефонна розмова яскраво характеризує нас як  людині, що з нами 
говорить, так  і нашим товариш ам, що мимоволі стають свідками нашої бе
сіди. Відомо, що почувши один голос, ми думаємо: яка неприємна лю ди
на, хоч нічого про неї не знаємо, а з іншою, голос якої чули лише по теле
фону, прагнемо обов’язково познайомитися особисто.

Щ об вести телефонну розмову кваліф іковано, слід мати під рукою 
необхідні телефонні довідники, тримати в належному стані власну теле
фонну книжку. О бов’язково занотуйте в неї й телефони найближчих до 
ваш ого дому й роботи кінотеатрів, кафе, театрів, стадіонів, поліклініки, 
хімчистки, пральні тощо. Доведено, що до м іської довідкової станції най



частіше звертаю ться відносно їх  адрес. Причому третина усіх довідок, які 
дає станція під час робочого дня, припадає саме на телефони вищ еназва
них установ.

Коли ви дзвоните на квартиру своїм друзям , пам ’ятайте, що вони ще 
секунду н азад  навіть не здогадувались, що цієї миті їх покличе телефон. 
Сім’я саме збирається вечеряти, на столі холонуть картопля чи вареники, 
або ще гірше, на плиті шкварчить яєш ня. Спитайте, насам перед чи є м ож 
ливість слухати вас більш-менш тривалий час. Не ображ айтеся, коли вам 
пообіцяють передзвонити пізніше, чи попросять вас зробити це. Н авіть 
найкращ их друзів не варто турбувати після 21— 22 год. У вас якась знач
на подія і вам  хочеться цієї ж  миті сповістити про неї найближ чих дру
зів? Будь ласка. Але коли ви просто засиділися в компанії десь після 
півночі, у вас веселий настрій і хочеться розділити його з приятелями, 
робити цього не варто. П ереконані, вас не зрозумію ть. Згадайте, адж е 
коли ви вдома, ви теж  о першій чи о другій годині ночі давно вж е бачи
те сни.

Ще одна не зайва деталь.
Ви дзвонили на квартиру. П итали, припустимо, Сергійка. Трубку брала 

його мама. Не з цікавості (вона давно знає, хто найчастіш е кличе сина 
до телефону), а щоб точно передати йому, хто дзвонив і навіщ о він був 
потрібен, вас можуть запитати: «Ц е Таня?» Віш ати прожогом трубку не 
варто. Слід назвати  себе, передати прохання. А мож на просто попросити 
вибачення й пояснити: «Нічого не треба. П одзвоню іншим разом».

В загалі ж , коли вас просять інколи покликати когось до телефону, 
людина, що дзвонить, зовсім  не повинна повідомляти усі свої анкетні дані 
й деталі біографії.

Н ікому й ніколи, якщ о вас про те не просили, не даємо номер дом аш 
нього телефона своєї знайомої, приятеля. Коли ж  виникла така необхід
ність, попередж аємо приятеля раніш е, ніж  вашою лю б’язністю  скористу
ються.

Н а ж аль, не перевелися ще у нас лю бителі дзвонити незнайомим людям 
без усякого дозволу, просто так, заради  розваги. Ф антазія отаких гультяїв 
не така  вж е й розвинена і, найчастіш е, вони запитаю ть вас, чи це не зоо
парк, пологовий будинок, чи пож еж на команда. Вжити дійових заходів 
проти таких «жартівників» нелегко. К ращ е просто покласти трубку або, 
коли дуж е вж е набридаю ть, звернутися до їх совісті. Раптом допоможе? 
А якщ о ні, залиш ається втіш атися, що техніка часто переростає м ораль
ний рівень окремих людей.

А от коли отакий «ж артівник» викликає до сусіда карету «швидкої 
допомоги», тут вж е треба вжити найрішучіших заходів. Не треба бути п о 
блаж ливим. Адже, можливо, десь в цей час чекає хворий, і згаян і хвили
ни стануть фатальними.

З  цих ж е м іркувань ніколи не слід надовго займати телефон-автомат, 
а тих, хто псує ці м аленькі помічники людини, треба карати. А дж е дуж е 
часто вчасний телефонний дзвінок може вирішити так  багато!

Телефон — наш  вірний помічник. Він допом агає вирішити тисячу справ, 
позбавляє від даремних відвідувань, непотрібних поїздок. Він зв’язує лю 
дину з усім світом. Тож давайте ш анувати цей маленький апарат і пова
ж ати людину на другому кінці провода.



У Т Е А Т РІ, В М УЗЕЇ, В К Л У БІ

Д авно застарів відомий афоризм про те, що театр починається 
з віш алки. Уже не раз доведено, що він може починатися і з актора, і з 
реж исера, і з худож ника, і з контролера, так  само, як обходиться чи не 
без кожного з них (по черзі, звичайно). Є вж е театр одного актора, є, ка
жуть, і без акторів. А от без глядача немає жодного театру в світі. Нам 
здається найпереконливішим твердження про те, що театр починається 
з глядача, з усіх нас, коли ми приходимо ввечері в його сяючий вогнями 
зал.

Просторі, освітлені приміщення театрів, музеїв, концертних залів з а 
здалегідь розраховані на те, щоб створити у людини піднесений, святко
вий настрій. Ми повинні вміти зберегти цей настрій, а значить, вміти по
водити себе так, щоб не зіпсувати його людям, які прийшли відпочити 
разом з нами.

...Йде вистава. На сцені у розпачі красива, сильна, лю бляча ж інка. І ви 
разом  з нею прислухаєтеся до кожного шереху за  темним вікном, щиро 
переживаючи страш ну трагедію  її життя. Раптом чуєте:

— Таню, Таню, ти зап ам ’ятала фасон її плаття? П ряме, розкльошене 
донизу і цілий ряд гудзиків. А комір....

Це дві подружки, байдуж е стеж ачи за подіями спектаклю, вивчають 
кравецьке мистецтво в театрі в найбільш  незручний для цього момент.

Іншим разом у ф ілармонії соло скрипаля супроводж увало хропіння 
вашого сусіда, що перед цим добряче, мабуть, пообідав удома. А спек
такль в опереті, який ви дивитеся вдруге, цього разу вам здався веселі
шим і ж вавіш им. П оряд з вами займ ала місця хороша студентська ком
панія. Ю наки й дівчата щиро раділи кожному вдалому ж артові і так  ве
село см іялися, що й ви вж е з перших хвилин розгубили свій скептицизм.

Отже, бути глядачем — не так-то й просто. Це своєрідне мистецтво, 
яке кожен з нас повинен опанувати.

Оскільки ми домовилися, що вечір чи вихідний день, проведений у теат
рі, музеї чи концертному залі, для нас святковий, то й одягатися ми по
винні відповідно. Звичайно, ми йдемо в театр не для того, щоб «на людей 
подивитися й себе показати». Але коли друж ина зайву хвилину проведе 
біля дзеркала, вбереж іться від зауваж ення: «Д ля кого ти так  прибира
єшся?» Якщо ви переконані, що не для вас, значить для себе, для людей, 
які вас оточуватимуть, просто для спектаклю. В ньому і глядач бере 
участь.

Вбрання теж  має бути не буденним, проте трохи скромнішим, ніж одя
гаються на танці чи на іменини. В урочистій, але стриманій обстановці 
театрального залу  занадто яскраве, блискуче чи відкрите плаття з безліч
чю прикрас виглядає претензійно.

М абуть, уж е нікому не треба роз’яснювати, що в театр не ходять і в 
спортивному одязі, в светрі чи лиж ній куртці, а теплі чобітки залиш аю ть 
У гардеробі.

Якщо ж  квиток на якусь цікаву виставу чи концерт вам запропонують 
в останні хвилини і ви стоїте перед вибором іти чи не йти, вирішуйте пози
тивно. Огляньте себе критично ще раз і змиріться з недоліками свого «не 
театрального» вбрання, як  з сумною необхідністю. К ращ е вж е в день ви-



стави на роботу одягнутися трохи нарядніш е, ніж іти в театр не в зовсім 
належному вигляді. Але коли вж е прийшли, не звертайте уваги на свій 
одяг ані друзів, ані сусідів. Ш виденько пройдіть на своє місце, а під час 
антракту скромно посидьте десь у затиш ному куточку фойє.

Це не значить, що в такому випадку ви маєте право навіть запізнитися 
на спектакль. Зовсім  ні. От тоді ви звернете на себе увагу мало не усього 
залу.

Та, трапляється ще й таке, ви все-таки з ’явилися в зал і одночасно з 
третім дзвінком. Всі вж е сидять. Спробуйте пройти на своє місце, не ви
кликаючи нічиїх нарікань. Тихенько попросіть вибачення і акуратно про
бирайтеся, не наступаючи нікому на ноги, обов’язково обличчям до тих, 
хто сидить. Якщо йдуть двоє — чоловік повинен проходити першим. Спо
діваємося, той, хто у цей вечір був більш ввічливим, ніж ви, все-таки 
підведеться на мить і пропустить вас, особливо, коли проходитиме жінка 
чи літня людина.

Якщо ви не встигли повечеряти чи просто хочете поласувати цукерка
ми, морозивом, треба з ’їсти їх до початку спектаклю  чи зробити це під час 
антракту. Акторам важ ко грати, коли у залі шум, шепіт, шерхіт. Як би 
тихо ви не старалися розгортати цукерку, папірець шурхотітиме не тихіше, 
ніж той, який тільки-но розгорнув сусід, чим викликав ваш е невдоволення.

Коли людина захоплена виставою, їй хочеться поділитися своїми від
чуттями. Та все ж  це кращ е зробити під час антракту. Є категорія гл яд а
чів — «знавців», які не можуть всидіти мовчки і неодмінно висловлюють 
«на публіку» свої скороспілі висновки і зауваж ення. Частіш е це свідчить 
не про їхню високу ерудицію, а скоріш  про невміння поводити себе в то
варистві і про те, що вони глибоко ні в чому не розбираю ться і, на ж аль, 
заваж аю ть зробити це сусідові.

У театрі після спектаклю  можна інколи почути крики «біс». М іж  тим, 
слово це італійське і означає воно «другий». Отже, на концерті можна ви
конати щось ще раз, а повторити спектакль удруге неможливо. В театрі 
просто аплодують артистам  і, якщ о спектакль дуж е сподобався, кричать 
«Браво!» від усієї душі.

Вираз байдуж ості на обличчі і небаж ання аплодувати, коли спектакль 
справді непоганий, аж  ніяк не свідчить про приналежність глядачів до 
«обраних знавців» та «високих цінителів мистецтва». Проте не варто апло



дувати надміру голосно й довго, коли всі навколо вж е настроїлися слуха
ти чи дивитися продовження вистави.

Не висловлюйте свого невдоволення криками, шумом, гуркотом крісел. 
Якщо спектакль вам не подобається, простіше простого під час антракту 
залиш ити зал.

А от коли ви вж е досиділи до кінця вистави, зриватися стрімголов з 
місця, не дочекавш ись останньої репліки акторів, нечемно. Ц е свідчить про 
вашу елементарну невихованість. С правж ні театрали  людей, що мчать на
випередки у гардероб, звуть «калошниками». Коли вас потягне раптом за 
отими «калош никами», зупиніться й поміркуйте: для чого бігти? Через 
5— 10 хв черга розійдеться, і ви спокійно візьмете пальто. А за  ті вільні 
хвилини обміняйтеся з своїми супутниками враж еннями від спектаклю.

Останнім часом ми все частіше буваємо глядачами, слухачами і просто 
учасниками святкових вечорів у кафе.

Що треба знати при цьому? Найперше, що кращ е місце те, де можна 
сісти обличчям до залу. Таке місце належ ить запропонувати жінці.

Ви прийшли удвох, а стіл на чотирьох. Звичайно, в кафе, ресторані 
знайомляться швидко, бесіда за в ’язується спільно. Не варто уникати її, 
але не слід і бути дуж е вж е товариським.

Коли ви помітили в протилежному кінці залу  свого давнього приятеля, 
не біж іть мерщій до нього. Почекайте трохи. Потім, коли обстановка буде 
більш звичною, можете відлучитися від  свого столика. Але ненадовго. 
Примусити чекати свою даму, особливо, коли програма закінчилася і всі 
танцю ю ть— нечемно.

Д о речі, кілька слів про танці.
Не усі відвідувачі приходять у кафе, ресторан чи у клуб парами, 

а потанцювати хочеться. Чи можна запросити дівчину, що сидить за су
сіднім столиком? М ож на, звичайно, та тільки з дозволу її супутника. Але 
не дивуйтеся, коли, одерж авш и дозвіл, дівчина ввічливо вам  відмовить. 
Це її право.

У клубі чи на танцю вальному майданчику запрош увати дівчину про
стіше. Не обов’язково танцю вати з тією, з ким прийшли до залу, увесь 
вечір. Але треба вибачитися перед своєю знайомою, відійти і тоді тільки 
запросити іншу. П одібні ситуації незручні для обох. Коли ви перекона
лися, що вашій супутниці не бракуватиме партнерів, запрош увати іншу 
дівчину зручніше. Але перший танець обов’язково належ ить їй, з котрою 
ви прийшли до клубу. Весь вечір ви повинні турбуватися про неї, провести 
її додому, якщ о цього, звичайно, з її дозволу, не зробить хтось інший.

А ось кілька менш загальних правил, наведених у книжці В. П аж іна 
«Як себе поводити», що вийшла в Л енінграді. їх  корисно знати кожній 
культурній людині, коли вона виступає в ролі глядача.

* В театрі, на концерті жінки знімають головний убір, в кіно можуть цього не 
робити, якщо він, звичайно, не є самостійним «витвором мистецтва».

* Якщо нас мучить кашель, намагаймося зробити усе можливе перед відвідан
ням філармонії, театру, кіно, щоб позбавитися недугу і в усякому разі користує
мося носовою хусточкою, іноді ж варто замінити відвідування театру на візит до 
лікаря.

* Можна попросити одного з сусідів позичити на якийсь час програму, щоб 
ознайомитися зі складом дійових осіб. Слід пам’ятати, проте, що «на час» — це



значить тільки на кілька хвилин, не більше, І що коли повертаєш програму треба 
подякувати власникові.

* Можна попросити будь-кого з глядачів помінятися місцями, та лише тоді, 
коли ваше місце більш вдале, чи в крайньому разі, рівноцінне, а ваше бажання 
продиктоване не лише капризом чи «охотою до переміни місць».

* Не слід сидіти з коханою «голова до голови», людям, що сидять позаду, 
мало задоволення від споглядання ваших потилиць, замість сцени чи екрана.

* Користуючись темнотою залу для глядачів, не кидаємо на підлогу і попід 
крісла обгортки від цукерок та інших солодощів. Пам’ятаємо, що темнота недов
говічна і що обгортки можуть спокійно полежати у кишені аж до того, поки не бу
дуть викинуті в урну.

* Нічия гідність не постраждає, якщо дівчина поверне своєму товаришеві вар
тість її квитка, особливо, якщо вартість досить висока, а додаткових джерел дохо
дів, крім студентської стипендії, у нього немає... Не станеться ніякої біди, якщо 
квитки будуть придбані по черзі, звісно, не встановленій заздалегідь, то одним, то 
другим.

* Якщо спектакль, концерт, кінофільм закінчується пізно, слід провести свою 
супутницю, а не кидати її напризволяще посеред нічного міста.

* У музеї можна спокійно розмовляти й ділитися враженнями'із знайомими, 
але не голосно, а тихенько.

* Не висловлюємо так, щоб неодмінно чули всі присутні, дотепних, на нашу 
думку, зауважень з приводу побаченого на полотні, пам’ятаємо, що, як правило, 
ці зауваження частіше свідчать про поспішність наших висновків і міркувань, аніж 
про позитивні чи негативні якості картин.

* Не розводимо обурено руками і не шукаємо противників своєму обуренню, 
коли творчість якогось художника нам незрозуміла. Раніше, ніж влаштовувати 
публічну дискусію, намагаємося ознайомитися з роботами незрозумілого нам 
автора більш детально, прочитати про них відгуки критики, вислухати хоча б 
пояснення екскурсовода.

Отже, більш ість питань про поведінку у громадських місцях можна 
розв’язати  у досить немудрящий спосіб. Варто лише поставити себе на 
місце іншої людини. Так, наприклад, якщ о ви, поспіхом знищуючи моро
зиво після третього дзвінка і намагаю чись при цьому вберегти власний 
костюм, закапали  костюм сусіда, перевірте, чи сподобається вам, коли 
сусід зробить те саме. Ця рекомендація діє завж ди  бездоганно.

ЧИ  ВАРТО  О БРА Ж А Т И С Я ?

Слова, вчинки, жести нам  доводиться обдумувати, щоб не об
разити і не завдати  прикростей чи неприємностей людям, що нас оточують. 
І як  привітатися, і як запросити у гості, і кому першому встати з-за столу. 
Н авіть про те, як кращ е звернутися із запитанням  до незнайомої людини, 
А рідним, сусідам, давнім  товариш ам, стосунки з якими настільки близь
кі, що забуваємо про етикет, ми часто ненароком завдаєм о і прикростей, 
і неприємностей. Не враховуємо їхнього щирого ставлення до нас і, в 
зв’язку з цим, можливо, трохи вимогливіші, ніж  до просто знайомих.

Стосунки м іж  близькими людьми — це не таке вж е й просте питання, 
як здається на перший погляд. Воно хвилює і дівчат, що вступають у ж ит
тя, починають усвідомлю вати свою особистість, і матерів, які виховують 
дітей, і ж інок, котрі переживаю ть образи, заподіяні іншими, і як і боляче 
ранять самолюбство.

Іноді запитую ть і про те, як  ставитися до сусідки, котра не позичила 
півлітра молока, хоча воно було: розмовляти з нею чи гордо мовчати?



Чи ображ атися на знайому, що пообіцяла цікаву книжку, але віддала її 
комусь іншому?

Більш ість з цих прикладів саме і є проявом дріб’язкового самолюбст
ва. Але перш, ніж перейти до мови про нього, з ’ясуємо, що ж  таке само
любство взагалі.

У підручнику психології поняття самолю бства відносять до рис харак
теру, «які вираж аю ть ставлення людини до самої себе».

У «Толковом словаре русского язы ка» під редакцією  Д . М. Ушакова 
це слово пояснюється так: «Висока оцінка своїх сил, яка поєднується з 
ревнивіш  ставленням до думки інших, чутливість до думки інших про себе». 
В іншому словнику воно тлумачиться як «почуття власної гідності, що зви
чайно поєднується з підвищеною чутливістю до думки про себе інших».

Ви помітили: оцінка, «що поєднується з ревнивим ставленням до думки 
про себе інших», «з підвищеною чутливістю до думки інших про себе».

Чи означає це, що самолюбство — негативна риса характеру?
А як  ж е у житті розуміють це слово? П ригадайте.
Багатьох вразила розповідь про відомого льотчика. Він виконував 

складне й відповідальне завдання. Скінчилося пальне. Але, ризикуючи 
життям , він все ж  посадив машину на свій аеродром.

— Н а чому ж  ти дотяг до посадки? — дивувалися друзі.
— На самолю бстві,— відповів прославлений пілот.
Отже, самолюбство — це не тільки баж ання зберегти свою славу май

стра вищого пілотажу, не принизити почуття власної гідності льотчика, 
а й мужність, холоднокровність, витримка, точний розрахунок.

«Вона хвороблива, моя донька,— ділилася з вчителькою своїми триво
гами м ати.— І здібності у неї не такі вж е й видатні. Але самолюбство не 
дозволяє їй відставати».

Яке там відставати! Д івчинка з ногою, взятою в гіпс (туберкульоз ко
лінного суглоба), одна з кращ их учениць у класі.

О тже, самолюбство — це і цілеспрямованість, і наполегливість, і сила 
волі, і прагнення людини не бути нікчемною, не викликати поблаж ливо
сті. Скільки можна було б пригадати прикладів, коли саме почуття само
любства, а значить і власної гідності, не дає людині відставати, впадати 
у відчай, просити допомоги, якщо без неї можна обійтися.

Отже, самолюбство, почуття власної гідності неодмінно повинно бути 
у людини. Людину, про яку каж уть: «У неї нема ніякого самолюбства!» — 
як  правило, не шанують.

О браж ене самолюбство. Ц е сильний біль. Особливо, коли здається — 
ти ні в чому не винний. Але саме це ображ ене самолюбство часто заваж ає 
правильно розібратися в ситуації, усвідомити свою провину чи помилку, 
зробити правильні висновки.

Звичайно, це не означає, що у буденному житті зовсім немає приводів 
для образ. Є. Але не треба бути надто др іб’язковим і гонористим у став
ленні до своїх близьких і друзів, товариш ів. Розумні й виховані люди 
завж ди можуть знайти спільну мову.

Звичайно, ми всі повинні пам ’ятати і про те, що наше самолюбство 
легко вразити, що його треба щадити. Щ адити самолюбство інших — це 
значить прагнути бути добросердим і витриманим у своєму ставленні до 
людей. І вони неодмінно платитимуть вам тим самим.



Виховання культури поведінки — нелегка справа. І початок усіх по- 
чатків у ній — виховання поважного, бережного ставлення до людей, що 
вас оточують повсякденно. А дж е перший крок у формуванні нової лю ди
ни — це, насамперед, прищ еплення елементарних законів соціалістичного 
співжиття.

Не у всіх випадках можна дати  готовий рецепт. Але якщ о кожний з нас 
замислиться над своїми вчинками і над своєю поведінкою, поміркує над 
тим, чи добре людям з тобою, значить він зум іє зробити усе необхідне, 
щоб про нього говорили: вихована людина.

Вихованість теж  необхідно виховувати. Кращ е, коли цей процес почи
нається в ранньому дитинстві. Але якщ о ви тоді щось проминули, почи> 
нати ніколи не пізно. Д опом ож е самовиховання.

*  * *

Вміння приймати гостей — то справж ня наука. Не кожний може похвали
тися, що оволодів всіма її тонкощами. Н аш і поради, можливо, допомо- 
жуть вам  зустріти друзів якнайкращ е.

Готуватися до прийому гостей слід заздалегідь. Коли саме починати, 
вирішуйте, виходячи зі своїх можливостей. Але сплануйте все так, щоб не 
довелося поспішати. М етушня, як відомо, завдає лише зайвих турбот.

Звичайно, ви завчасно подбаєте, щоб у квартирі все сяяло чистотою. 
Речі, можливо, й необхідні у повсякденному житті, але ті, що заваж ати 
муть, коли зійдуться гості, кращ е винести з кімнати.

Не слід надм іру прикраш ати квартиру квітами. Неодмінно залиш те 
вільними одну-дві вази і завчасно налийте в них свіж у воду: уважний 
гість не забуде піднести господині букет квітів.

Н а столі квіти поставте в низенькі вази, щоб вони не заваж ал и  спів
бесідникам.

Серед гостей неодмінно виявляться курці. Треба поставитись поблаж 
ливо до їхньої звички. Ті, що палять, будуть вдячні, якщо попільнички 
стоятимуть на видноті, а недокурки час від часу викидатимуться.

Д о призначеного для зустрічі часу слід вбратися гарно, але не надто 
нарядно. Д обре, коли на гостей справлять враж ення ваш і щирість і лю 
б’язність, а не вигадливість туалету.

Ви
запросили
гостей



1 ще кілька порад, які стануть у пригоді при підготовці до прийому 
друзів.

По-перше, як вж е говорили, не відкладайте приготування на останній 
день. По-друге, розподіліть роботу так, щоб допомагали господині всі 
члени сім’ї.

За кілька днів до родинного свята господиня повинна вирішити, що 
саме подаватиме до столу і у відповідності з цим зробити необхідні за 
купки.

Придбання вина, овочів, фруктів нехай візьме на себе господар дому. 
Печиво, рулет, торт (або заготівлі до нього — коржі, бісквіти) можна 
спекти заздалегідь, за дві-три доби. Напередодні можна зварити овочі для 
салату. Якщо вдома є холодильник, то м’ясні страви, які ви вирішили по
давати холодними, а також  заливне з риби, птиці теж  зробіть за день-два. 
А ось см аж ене і гарнір до нього найкращ е приготувати в останню чергу.

Господар дому повинен подумати, як поставити стіл і зручно посадити 
всіх гостей. Перевірити, чи працюють програвач або магнітофон, підібра
ти пластинки, магнітофонні стрічки. Всі ці завчасні приготування значна 
полегш ать справи господині. У день свята стіл слід накрити за одну-дві 
години до приходу гостей.

Сервірувати стіл баж ано так, щоб господині не доводилося часто вста
вати під час обіду чи вечері. Неодмінно їй доведеться підвестися для того, 
щоб подати гарячу страву. Але й в цьому жінці повинні допомогти інші 
члени родини, особливо молодші.

Поруч з обіднім радимо поставити маленький столик для предметів, 
в яких може виникнути потреба під час їди. Н а нього ж  можна поста
вити посуд, що звільнився, а також  чистий.

Не рекомендується подавати страви, які господиня готує вперше. К ра
ще приготувати те, в чому напевне змож ете продемонструвати свої кулі
нарні здібності якнайкращ е, що виходить у вас якнайсмачніш е і най- 
ефектніше.

Чим святковий стіл має відрізнятися від звичайного? Кількістю  страв? 
їх  різноманітністю? Сервіровкою? Очевидно, і тим, і другим, і третім. 
І все ж головне — наявність хоча б однієї «фірмової» страви — «окраси» 
програми, яку знайдеш  тільки в цьому домі. Зовсім  не обов’язково, щоб ця 
страва була складним кулінарним виробом. Таку роль з не меншим успі
хом може відіграти оригінальний салат, десерт, навіть якийсь домашній 
напій.

Святковий стіл буває двох видів, що й позначається на виборі страв. 
М овиться, насамперед, про свята індивідуальні — ювілеї, дні народження, 
весілля. А ще про свята загальні, всенародні. В ідмінність між  ними до
сить істотна.

Д ні народж ення, наприклад, зовсім не обов’язково припадають на ви
хідні. Б ільш ість гостей приходить відразу ж  з роботи. Завдан н я  господа
рів — нагодувати запрошених не тільки смачно, а й ситно.

Свята всенародні відзначаю ться мало не в кожному домі, та й в гості1 
в цей день, буває, ходимо не раз: пообідаємо у родичів, увечері побуваємо у 
друзів. Тому господарям слід приділити головну увагу не великій кіль
кості страв, а зовнішньому виглядові столу — його сервіровці, оформлен
ню самих страв. П алітра столу має бути якнайяскравіш ою , особливо у се-



зон овочів, фруктів. С алат із червоного, зеленого, жовтого перцю, з л іло
вої капусти, петрушки і селери — все це надає столу яскравого, по-справж 
ньому святкового вигляду.

Господиню має турбувати все, що відбувається за столом, щоб лю б’я з
но і вчасно запропонувати кожну страву. Про напої клопочеться господар. 
Велике значення має тема розмови за святковим столом.

Але повернемося до тієї мети, коли на порозі от-от має з ’явитися гість. 
Б іля  входу його, як правило, зустрічає господар.. Він допомагає скинути 
верхній одяг, а потім запрошує до вітальні, де господиня знайомить при
сутніх.

Н а запрош ення господині гості сідають до столу. Тон у розмові, як ве
деться, задаю ть господарі. Проте вони мають робити це тактовно, не 
нав’язуючи гостям теми.

К ілька слів про застільні звичаї. Ось один із них: «Пий до дна!» Д о б 
рий це звичай чи поганий? Запевняємо, не зваж аю чи на його поширеність,— 
безглуздий. Чому — до дна? Н априклад, гарне марочне вино приємно пи
ти саме маленькими ковтками. Тільки тоді можна оцінити його смак. 
А що, коли гість з тієї чи іншої причини не може випити повну чарку? 
Отже, від цього застільного звичаю треба відмовитись.

Не слід також  наливати чарку по самісінькі вінця, хоч при цьому й 
каж уть: «Повна чарка — повне ж иття буде». А тим часом гостю й чарку 
підносити буде незручно, і пити.

«Ш трафну йому!» — є й  такий звичай. Н ам агання будь-що споїти гостя 
нікому не потрібне.

Є чудові застільні звичаї, які надають святу особливої урочистості і 
надовго залиш аю ться у кожного в пам ’яті. Це стосується і тостів — розум 
них, дотепних, веселих, які є різновидом застільної розмови. *

Коли ви захочете розваж ити гостей, не спіш іть показувати їм  альбоми 
з фотокартками чи художніми листівками, ам аторські кінофільми. П ока
зуйте їх лише тоді, коли відчуєте, що цього баж аю ть усі. Т ак само з про
слухуванням платівок чи магнітофонних записів або грою на музичних 
інструментах. Увімкнути радіо чи телевізор м ож на у тому разі, коли на 
це є загальна згода.

І ще одна порада. Не тільки господарі мають обов’язки щодо гостей, 
У гостей вони також  є. Які ж  саме?



Н асамперед, гість, одерж авш и запрошення, має точно відповісти, при
ймає він його чи ні. Якщо він прийти не може, то має пояснити причину, 
інакш е відмову сприймуть як  нечемність. І неодмінно гість повинен бути 
точним.

Заведено, щоб гості хвалили частування, але тільки в тому випадку, 
якщ о запрошених небагато і до того ж  всі вони друзі дому. Н а великих, 
офіційних прийомах така похвала недоречна.

Гості мають сприяти створенню приємної атмосфери, допомагати в 
цьому господарям. Але їм не слід надовго привертати увагу присутніх роз
повідями про свою сім’ю, роботу, хвороби, поринати у спогади, перешіпту
ватись. Якщо гостю треба піти раніше, він має вибрати слушний момент, 
попрощатися з господарями, подякувати їм за прийом і непомітно піти, щоб 
присутні не зрозуміли це як натяк, що і їм пора йти додому. Гостям не 
слід засидж уватись надміру.

Ми пішли з дому друзів вчасно, щиро подякувавш и їм  за гостинність. 
Згодом слід подумати і про запрош ення-відповідь. Д о речі, його можна за 
мінити запрошенням у театр, кіно, концерт. О днак це не завж ди  обов’яз
ково. Н априклад, якщ о молоді люди гостювали у батьків своїх друзів, то 
це зовсім не зобов’язує їх робити запрошення-відповідь.

К ілька слів про несподівані візити. Трапляю ться й такі. Вони можуть 
завдати  господарям багато клопоту, адж е у них, напевно, були якісь свої 
плани на вечір, крім того, вони, мабуть, відчуватимуть незручність через 
те, що змож уть почастувати вас досить скромно. Тому, якщо трапиться хоч 
найменша можливість попередити друзів про свій візит, зробіть це.

І все ж  ви несподівано для господарів прийшли. То ж, насамперед, з а 
питайте, чи не порушили ви їх планів. Не слід надто покладатися на запев
нення: «Ми всі дуж е-дуж е раді». П остарайтеся за тоном відповіді, за по
ведінкою господарів з’ясувати становище. Прийшли невчасно? Значить, не 
засиджуйтесь, підіть, як тільки дозволять обставини.

Тим, кого запрошено в гості, приходити слід в обумовлену годину. Ми 
вж е говорили про це. Господарі готуються, чекають... Д о  речі, знову про 
приготування. Н авіть якщо ви тільки-но натерли паркет, не примушуйте 
гостей скидати туфлі і одягати м’які хатні тапочки.

Існує багато правил щодо прийому гостей. І вж е ж мало не кожне з них 
можна порушити, аби людям було зручно, легко, приємно.

Д А Р У В А Т И  РА Д ІС ТЬ

У нас стало хорошою традицією  ділитися своєю радістю з 
людьми, відзначати колективними подарунками важ ливі події в житті — 
день народження, весілля, ювілей, новосілля, захист дисертації тощо.

Подарунок завж ди  безкорисливий, він є виявом уваги, любові, дружби. 
І, вибираючи його, ви й самі відчуваєте втіху. Д о речі, і сам подарунок 
майж е завж ди свідчить про те, чи вибрано його з любов’ю, чи з обов’язку, 
виконуючи лише пусту формальність.

Д арунок м ає свідчити про те, що друзі врахували см ак і баж ання юві
ляра і вклали у вибір максимум доброзичливості. Слід подумати і про м ай
бутнє подарунку — як він «впишеться» в оздоблення квартири іменинника,



чи який вплив матиме на нього взагалі. Річ, яку ви даруєте, має розвивати 
смак, нести в собі етичне навантаж ення.

Подарунок не обов’язково повинен бути корисною річчю. Корисність 
його особливо легко перевірити на дітях. Завж ди  безпосередні, вони р а 
діють і іграш ці, і цукеркам, і живому цуценяті. Коли подарунок випадко
вий, він не лишить сліду в житті дитини, але такий, що відкриває новий 
світ цікавого, може вплинути на формування інтересів, характеру і на
віть на вибір майбутнього життєвого шляху.

П одарували якось підлітку на день народж ення альбом з кольоровими 
репродукціями пейзаж ів Л евітана. Розглядаю чи їх, хлопець вперше з і
ткнувся з світом прекрасного. Щ е і ще милувався він подарунком, диву
вався, як точно художник відтворив чарівну природу рідної батьківщ и
ни. Хлопець показував альбом товариш ам. Він зац ікавився іншими репро
дукціями, почав збирати колекцію. А потім захотілося дізнатися про істо
рію кожної картини, про художника, який зумів створити таке чудо. Це 
привело юнака в бібліотеку, він захопився літературою  з питань живопи
су, образотворчим мистецтвом.

Батьки подарували своїй опецькуватій донечці тенісну ракетку. Д ів 
чинка почала відвідувати тенісний майданчик, навчилася грати. Куди й 
поділася лінькуватість і зайва вага! Д івчинка загартувалася, набрала спор
тивної форми. Через кілька років вона вже неабияк грала в теніс і не раз 
брала участь у зм аганнях кращ их тенісисток.

Звичайна коробочка кольорових фарб, яку подарували четвертокласни
ку, виявила у хлопчика хист до малю вання і принесла йому велику насо
лоду.

А чим поганий подарунок— ковзани чи лиж і, або ракетки для бад
мінтону чи фотоапарат?

Кож на річ може порадувати, принести втіху, якщ о підібрано її з ура
хуванням віку та інтересів іменинника. Вартість подарунку не має ніяко
го значення і залеж ить від можливостей того, хто дарує. Не слід робити 
дорогих подарунків людям, які не зможуть відповісти вам тим ж е і лише 
ніяково себе почуватимуть.

Ц інність подарунка зовсім не визначається його вартістю. Не випадко
во найдорожчими ми вваж аєм о ті, що створені спеціально для нас і яких 
не можна ні купити, ані продати.

У школі святкували ювілей старої вчительки. Кожний клас, колектив 
учителів, райвно відзначили багатолітній ш лях відданої праці цієї жінки, 
яка, як вказувалося у численних адресах, «працю вала за позовом серця». 
Б агато подарували їй з любов'ю  обраних речей, але найбільш е порадувала 
її нехитра картина, вишита її п’ятикласниками. С таренька вчителька дбай
ливо зберігала цю картину все життя.

Часто ми даруємо друзям  сувеніри на пам ’ять про великі події, зм аган 
ня, зустрічі, фестивалі тощо. Вони повинні бути красивими і недорогими. 
Гарні сувеніри прищеплюють хороший смак.

Чим ближчі родинні чи друж ні стосунки, тим менше обмежень у ви
борі подарунка.

На новосілля, на весілля молодятам родичі за розумною традицією  д а 
рують коштовні подарунки в складчину: нові меблі, килими, телевізор, 
столовий і чайний сервізи тощо. Але й у цих випадках слід поєднувати



красиве з корисним. Звичайно, треба пам’ятати і про доречність подарун
ка. М олодому подруж жю , яке ще меш кає в гуртожитку, не варто д арува
ти меблі чи люстру, навіть коли вони й дуж е красиві.

Д о подарунка товариш еві, який одруж ується, додайте хоч малу др іб
ничку — сувенір для нареченої.

Завж д и  добре зробити свій подарок веселим, поетичним. Д о основного 
подарунка додайте веселу іграш ку, естамп, платівку чи збірку віршів, 
які лю блять ваш і друзі.

Д арувати  білизну молодій можуть лиш е близькі люди. ї ї  також  можна 
піднести друж ині, дочці чи сестрі.

Д руж ині на день народж ення найкращ е подарувати щось святкове: юве
лірну прикрасу чи нову тканину на сукню, духи або корзину квіті». Коф
точку, туф лі — ці потрібні, але більш прозаїчні речі — подаруйте без уся
ких приводів.

Ж інкам , навіть коли вони палять, не дарую ть приладів для куріння, тю 
тюнових виробів, а також  міцних спиртних напоїв.

Ш ампанське, десертне або сухе вино можна дарувати ж інкам , але не мо
лодим дівчатам .

Д арувати  квіти — це прекрасно. Це означає — дарувати  радість, насо
лоду. Н а різні чудові квіти багата кожна пора року. Квіти дарую ть і на 
урочисті ювілеї, і на скромні сімейні свята, і просто, йдучи на побачення з 
дівчиною, в гості до знайомих. Пишні, урочисті ж иві квіти — на весілля, 
ювілей. З  букетом ніжних запаш них троянд йде наречена до шлюбу, неве
ликий букетик ніжних конвалій, дві-три гвоздики дарують, зустрічаючи 
кохану.

З а  народним звичаєм молодим до весільних подарунків підносять ви
шиваний рушник, хліб-сіль, малесеньку діж ечку з зерном чи медом, пучок 
колосків, підкову «на щ астя» тощо.

Н іколи не треба допитуватись: що подарувати? Все одно вам про це 
не скаж уть, а подарунок від цього тільки втратить свою принадність.

Чим ж е дорогий подарунок? Своєю оригінальністю, вмінням вгадати, що 
він буде вам до смаку.

...У день свого свята ви з тривогою оглядаєте стіл. Чи не забули чого? 
Чи все ви зробили як слід? Т ак хочеться, щоб все сподобалося гостям. 
Глянувши на годинник, ви поспішаєте одягнутися. Ось-ось прийдуть. І на
решті дзеленчить дзвоник, ви вж е обіймаєте і цілуєте рідних і друзів.

Вас поздоровляють, щиро баж аю ть здоров’я і вручають пакети з по
дарунками. Ви заш арілись, дуж е приємно, що про вас дум али і турбува
лися. Але ви ніяковієте і... кладете подарунки нерозпакованими на столик 
(нехай подивимось потім, коли гості розійдуться).

Чи правильно ви зробили? Чи не схоже це на байдуж ість, яка може 
образити гостей?

К ращ е відразу  розгорніть пакунок, подивіться, що вам подарували. Це 
ж  саме та річ, яка вам так  подобалась, яку ви хотіли самі придбати. І го
сті задоволені.

Отже, якщо подарунок вибрано з любов’ю, до смаку, вам подаровано 
Радість, А що може бути кращ е за неї!



Чи модна 
вишивка

П о-справжньому худож ні вишивки, які в переваж ній більш ості являю ть 
собою зразки  чудових мистецьких творів, були й лиш аю ться улюбленим 
засобом декоративного оздоблення тканин.

Н іщ о не може зрівнятися з красою майстерно виконаних народних ви
шивок, які роблять кожну річ своєрідною і неповторною.

В останні роки значно поширилося використання вишивки в одязі. Але 
не всяке виш ивання може бути еталоном прекрасного. Воно повинно обо
в’язково мати так  би мовити своє ім’я і свою адресу. Адже майж е кожна 
область, кожний район, а часто навіть і окремі села на Україні, кохаю 
чись у прекрасних виш ивках, із покоління у покоління, від матері до доч
ки, в іддавали  перевагу тим або іншим малю нкам, розцвіткам , тобто своїм 
улюбленим місцевим вишивкам.

Так поступово викристалізувалися певні локальні особливості народ
ного вишивання, що і визначаю ть вишивку «київську», «полтавську», «чер
нігівську», «подільську», «львівську» та ін.

Композиції української худож ньої вишивки складаю тся з елементів ор
наментів геометричного, рослинного, іноді тваринного походження; і за в ж 
ди це обов’язково стилізоване зображ ення оточуючої нас дійсності. В сучас
ному виш иванні найбільш  поширеними лиш аю ться гладьові техніки, хре
стик, низь, набірування, занизування, ш тапівка, поверхниця, наскрізні тех
ніки, мережки, рушниковий шов тощо.

Н а ж аль, ще існують деякі любителі вишити картину. Сюжетні твори 
взагал і не властиві мистецтву вишивання. Вони мають право на існування 
лише тоді, коли виконуються за спеціально створеними для вишивки ком
позиціями, малюнок і колористичне ріш ення яких підпорядковані законам 
декоративного мистецтва, розробляю ться з урахуванням  м атеріалу та тех
ніки виконання. Інша справа — орнаментально-тематичні твори, що знач
но пош ирилися як окрема форма художнього виш ивання. Лю бителі вишив
ки, як  і інших видів декоративного мистецтва, прагнуть відобразити в них 
великі зверш ення наш ої батьківщ ини, присвятити їх видатним лю дям, на
родним святам  та ін. В таких випадках зміст твору худож ньої вишивки 
розкриваю ть органічно введені в композиції геометричного або рослинного 
м алю нка стилізоване колосся, зображ ення п’ятикутної зірки, серпа і мо
лота, цитати, написи, дати.



Вишивки з листівок, репродукцій, портретів є просто копіюванням, ні
кому не потрібною імітацією  живопису і н іякої худож ньої цінності не 
мають. Вони втрачаю ть те прекрасне, що становить специфіку декоратив
них творів і не набуваю ть нових художніх якостей. Зникаю ть особливості 
мистецької мови цих робіт як  творів художнього виш ивання, власне їх 
суть, чим так  приваблюють чудові живі народні орнаментальні ви
шивки.

Н ародним митцям завж ди було властиве відчуття м атеріалу. Твори 
кожного виду мистецтва ніколи не підроблю валися під якийсь інший ма
теріал  або техніку. Треба вишивати так, щоб було видно, що це вишив
ка, а не малю вання.

Самого категоричного засудж ення заслуговую ть і вишивки по друкова
них на тканині м алю нках котиків, птахів, кінських голів, бузку у кошиках 
і букетів, у яких листя неодмінно зелене, а маки червоні.

Н атуралістичне рішення малю нків та їх розцвітка ніколи не були 
поширеними в художній вишивці. Н авпаки, лаконізм , стриманість і, голов
не, творча переробка орнаменту в напрямку спрощення натури, стиліза
ція мотивів притаманні всім видам народного мистецтва. Орнамент, в зага 
лі, як і орнамент вишивки не є щось надумане. Про це свідчать численні 
назви його елементів: «пшеничка», «сосонка», «хмелики», «драбинка», «гра
бельки», «ракове», «волові очі», «заячі вуш ка» та ін. Всі вони взяті без
посередньо з оточуючої дійсності, але в мистецьких творах змінюють свою 
натуральну форму на стилізовану, узагальнену, зберігаю чи при цьому 
близькість природі, що робить їх зрозумілими народові.

Н ем ає ніякої потреби та  й неможливо давати  окремі зразки-еталонк, 
готові рецепти того, як зі смаком одягатись або обладнати своє житло. 
Адже тут існує дійсно нескінченна кількість можливих варіантів. Розмір, 
форма, фасон предмета, товщина, щільність, колір, ф актура тканини та 
виш ивальні нитки, призначення речі, умови, в яких вона буде використо
вуватись, п ідкаж уть творцю стиль вишивки. В аж ливо, вибираючи чи ство
рюючи її зразок, знайти художню єдність, зробити красивою не лише 
саму вишивку, а головне, прикрасити предмет в цілому, зберегти його 
красу в співіснуванні з іншими предметами. Завж ди  треба ураховувати, щоб 
кольори вишивки контрастно чи тонально, але обов’язково гармонійно спо
лучалися м іж  собою, добре поєднувалися з фоном і приємно вписувалися 
у загальний колорит костюма або інтер’єра. Х арактер і розміри окремих 
елементів орнаменту, з яких складається малюнок, також  повинні знаходи
тися в узгодж енні. В кожній окремій композиції, якщ о вона не побудована 
на використанні мотивів одного типу, легш е і правильніш е поєднувати мо
тиви геометричні або рослинні з рослинно-геометризованими. Розміщення 
вишивки м ає підкреслю вати форму предмета, силует, крій. Н е можна ш то
ру для вікна, наприклад, прикраш ати дрібними мотивами, незручно і не 
потрібно грубу тканину розш ивати маленькими стібками, тонкою шовковою 
ниткою, таким швом, як м ереж ка, і навпаки.

О дяг для літніх денних прогулянок може бути розшитий яскраво, бар
висто, а дл я  вечірнього туалету більш е підходить вишивка тональна, стри
мана. Великі квітки геометричного чи рослинного характеру з чітким лако 
нічним малюнком у вигляді розеток — зручні для оздоблення літнього 
плаття. їх можна легко виконати технікою гладі або аплікації.



Вишивка київська, пол
тавська, чернігівська, по
дільська, львівська.

Чорно-біла вишивка до 
вечірнього плаття.



Вишивка до літньо
го одягу.

Завж ди  красиві і модні контрастні сполучення кольорів, зокрема чор
ного з білим. Ц ікавий для вечірнього шерстяного плаття задум вишивки, 
яка викликає асоціації з нарядним одягом Буковини. І строге, і красиве 
це плаття може бути зразком  модної сучасної моделі з доречним творчим 
використанням українського народного виш ивання. Цього типу компози
ціями можна оздоблю вати і такий поширений практичний і улюблений 
одяг жінок, як сараф ан  або спідниця з жилетом і блуза з довгим рукавом. 
Кращ е, якщ о вишивку буде виконано в тон кольору тканини.

В загалі блуза, що є в гардеробі кожної ж інки, може бути повсякден
ною, робочою і нарядною, елегантною, завж ди модною і для дівчаток, і 
молоді, і літніх жінок. Б луза з густої кольорової тканини одягається зви
чайно влітку, поверх спідниці і прикраш ається вишивкою переважно гео
метричних та геометризованих малюнків: гладьовими швами, хрестиком, 
низзю, набіруванням, поверхницею та ін. Тут можуть бути використані і 
композиції у вигляді розеток на кишенях, в нижніх кутах пілочок тощо. 
Блузи з тонких тканин під костюм кращ е розш ивати спереду вздовж за 
стібки та на комірцях неширокими смужечками, однобарвними або дво
кольоровими. Б ілі блузи надзвичайно нарядні мережані.

Влітку повсякденний одяг і для чоловіків, і для ж інок кращ е шити з 
лляних тканин або льону з лавсаном . Зручні в користуванні, приємно про
холодні влітку, світло-сірі, ж овтуваті, голубі тканини добре взаємодіють 
з однотонними, з двокольоровими і багатобарвними вишивками. В платтях 
для дівчат та молоді з таких самих тканин тільки більш яскравих, утвер
дж ується декор у вигляді однієї чи кількох (в розкидці, чи укладених кай
мою) великих квіток або інших мотивів з чітким лаконічним малюнком 
орнаментів геометричного, рослинного та тваринного походження.

Н а літніх легких спортивних платтях, костюмах цілком доречною буде 
неширока вишивка київського, подільського, гуцульського типу. Н айчасті
ше вона укладається по краю  куртки, блузи, на стоячих комірах, н аклад
них кишенях.

Ж акетик, з лляної тканини типу львівських кабатиків, прикрашений 
спереду кількома вузенькими смужечками вишивки, з рясною спіднич
кою — також  красивий і зручний літній костюмчик для дівчинки-ш колярки.

Щ оразу мода пропонує інші кольори, відтінки, сполучення, їх широко 
різноманітні варіанти. Але незмінним і виключно популярним, красивим



Зразки вишивки до одягу з лляної тканини.

і завж ди  модним лиш ається темний одяг з білим вишиваним комірцем чи 
білою вишиваною сорочкою. І зокрема, особливо сильний і несподіваний 
контраст чорного з білим.

Н арядне жіноче плаття розш иваю ть іноді намистом, металевою ниткою 
або вводять їх у композиції, виконані бавовняними чи вовняними нитками. 
Певні розробки малю нків зразків  вишивки та їх розміщ ення можуть спів
існувати і навіть вдало доповнювати одне одного з металевими гудзиками, 
металевим або кольоровим ш кіряним поясом та ін.

Ефектно виглядає вишивка, виконана товстим крученим шовком, іри
сом, а особливо вовняною ниткою, яка надає вишивці не тільки певної опук
лості, рельєфності, а і приємної м’якості. Зразки  такої вишивки кращ е

Зразок орнаменту 
Полтавщини.



розробляти з укрупнених елементів геометричних або рослинно-геометри- 
зованих орнаментів Київщини, Полтавщини, Вінничини, Івано-Франківщи- 
ни, Львівщини та інших областей України.

Традиційне біле плаття для нареченої, школярки-випускниці часто 
шиють з шовкових або тонких шерстяних тканин. Якщо таке плаття при
красити вишивкою, вона відразу ж позбавить тканину буденності, плаття 
стане особливо елегантним, витонченим.

Д ля  вихідного плаття майстри художнього вишивання останнім часом 
пропонують композиції у вигляді широких смуг одного кольору в тон тк а 
нини. Колір такої вишивки визначає тканина, але особливо красива вона 
буває чорною, білою, темно-червоною або темно-зеленою, коричневою, тем
но-синьою, сірою, охристою чи золотисто-сріблястою. Виконуються вони ве
ликими іноді рідкими (через нитку) стібками, відповідно до товщини нит
ки, переважно технікою гладі.

Вибираючи оздоблення для осіннього вбрання, треба також надзвичай 
но ретельно продумати, яким буде колорит одягу в цілому, колір і харак
тер вишивки, що його прикрашатиме, загальний силует і крій окремих 
частин.

Тільки такий всебічний підхід, де все до найменших дрібниць (як-то 
гудзики) знайдено і зважено, може дати хороші результати при створенні 
ансамблю. Можна, наприклад, деталі пальта, виконаного за типом україн
ської свитки з тонкого білого сукна, з ’єднати червоним декоративним 
швом — «змережування черв’ячком», а доповненням зробити головний 
убір — хустку з такого ж самого сукна, вільний кут якої яскраво розши
ти певним геометричним малюнком з чітко вираженою структурою (також 
червоними нитками) та легкі червоні чобітки. Такий ансамбль виконано 
в традиціях народного вбрання Волині.

Ті самі українські свитки нагадуватимуть модні весняні молодіжні паль
та, розширені донизу, з маленькими ліфами, або приталені, прикрашені 
художньою вишивкою і шнуром.

Красиві й зимові пальта для молоді, у пошитті яких використана при
ємна простота форм українських кожухів або крій та оздоблення гуцуль
ських кептарів, мистецтво прикрашання яких здатне з глибин своїх д а 
вати людям все нову й нову красу.

Як весняно-осінній верхній одяг для юнаків та хлоп’ят пропонуємо т а 
кож гуцульські, виключно легкі зручні «сердаки», надзвичайно красиво, 
яскраво декоровані, лемківські чугані, бойківські гуньки. Такі жакети з 
деякими змінами крою, виконані з суконних тканин різних відтінків, чер
воного, сірого, коричневого кольорів та чорного з сучасним рішенням оз
доблення, можуть бути використані і в жіночих брючних костюмах.

Своєрідний творчий підхід має бути у любителів художнього вишиван
ня й до оздоблення спортивного одягу. У відповідності з особливостями 
окремих видів спорту, слід подумати над тим, яку краще використати т к а 
нину: легку чи теплу, світлу чи темну, якої розцвітки має бути вишивка, 
характер орнаменту та ін. Так, оздоблюючи костюм для фігурного катан
ня на ковзанах, композицію вишивки можна будувати на порівняно неве
ликих орнаментальних мотивах, які на відстані й під час руху сприйма
тимуться суцільною смугою, а головну роль відіграватиме колір. Тут за в ж 
ди може стати у пригоді і вовняний шнур, який дуж е часто прикрашав



народне вбрання. Спортивний одяг для лижників, наприклад, вим агає спро
щеного укрупненого малюнка, тонального або яскравого, багатобарвного 
або однокольорового. Приємні поєднання коричнево-зеленої гами вишивки 
на вохристому тлі, світло-сірого — на синьому, червоного — на сірому та 
ін. М ож на запропонувати і протягування вузеньких різнокольорових ш кі
ряних або сукняних пасиків.

Красивим може бути спортивний костюм, що складається з брюк і ру
кавиць з одного кольору сукна, та куртки і шапочки-капюшона — з іншо
го. Ш апочка та великі накладні кишені куртки повністю розшиті спеціаль
но розробленою композицією вишивки одним кольором в тон тканини 
брюк.

Д уж е необхідні в побуті звичайні фартушки. їх  шиють з легкої бавов
няної тканини у квіточки, клітинку. Такий фартуш ок можна просто обши
ти яскравою  тканиною. Але значно чепурнішим зробить його барвиста г і
лочка, геометрична розетка або навіть невелика, нескладна -композиція 
вишивки аплікацією , гладдю. Вишивкою у вигляді неширокої облямівки 
легкого рослинного або геометричного малю нка (для чого можна викори
стати орнаментальні мотиви українських рушників, київських, черкаських 
вишивок набіруванням) або просто кількома лініями кольорової строчки 
добре прикрасити фартуш ок із звичайної сірої парусини чи лляної тканини

Зимове пальто, виконане в характері гуцульських ростоцьких кептарів.
Вільний кут хустки з тонкого білого сукна, яскраво розшитий геометричним 
малюнком.



Зразки вишивки до спортивного одягу.

з лавсаном світлого кольору. В такому фартуш ку зручно прибирати кім на
ти, мити посуд. Сервірувати стіл, подавати їж у кращ е в білому фартуш ку 
мереж аному або розшитому на зразок полтавських, чернігівських ви
шивок.

Зразки  вишивки можуть мати не тільки найрізноманітніш і малюнки, 
техніку виконання, розкольоровку, а також  і форму композицій і дійсно не
скінченну кількість варіантів розміщ ення їх на одязі або інших предметах, 
які прикраш аю ться.

Головне запам ’ятати, що однаково важ ливими є не тільки колористичні 
узгодж ення вишивки і фону, узгодж ення матеріалів, а й узгодж ення розмі
рів зашитих і не зашитих площин, а також  щоб розташ ування вишивки ні 
в якому разі не суперечило, а навпаки підкреслю вало форму речі, фасон, 
крій. Вишивка неодмінно повинна бути різною на одязі: в літній день або 
вечір, на останній шкільний бал, в нарядному, робочому чи дитячому 
вбранні.

Але не завж ди  обов’язково любителям барвної вишивки виконувати її 
безпосередньо на сорочці чи платті. Іноді зручно використати елементи ук
раїнського народного декору в одязі у вигляді вишиваної краватки, пояса, 
сумочки-гаманця або стрічок для зачіски. Останні, вужчі або ширші, к р а
ще виконувати для чорнявого волосся в біло-сіро-чорній гамі, русявого — у 
золотисто-вохристій, а білявим дівчаткам  з голубими очима до лиця будуть



Диванна подушка за 
мотивами народної 
вишивки Київщини.

сіро-голубі стрічечки з білим та синім. Тут кращ е всього використовувати 
такі шви як  набірування, поверхниця, гладь, хрестик.

Чоловічий одяг стриманий і не такий різноманітний, як  у жінок. Тим 
важ ливіш е оживити його вишиваними сорочками. Б ілі нарядні сорочки, 
оздоблені мережкою або полтавською вишивкою гладдю  в сполученні з на
скрізними ажурними швами (вирізуванням, виколюванням, зерновим ви
водом) однаково красиві з будь-яким кольором тканини костюма. Д ля 
костюмів сірих або чорних кращ е вибирати зразки  вишивки з такими ко
льорами: білим, сірим, чорним, червоним, коричневим, для синіх — з білим, 
сірим, синім, голубим; коричневих — з золотистим, вохристим, коричне
вим, темно-зеленим. Взимку, весною і восени на сорочках, які одягають 
під костюм, вишивку доцільно розміщ увати спереду неширокими смугами 
вздовж  застібки, на комірі та по нижньому краю рукавів. Влітку можна 
розшивати маніш ку і більш широкими яскравими смугами. Особливої по
пулярності набирають чоловічі літні сорочки з світлої лавсанової тканини 
з вузенькою вишивкою.

Не менше уваги віддає кож на ж інка й обладнанню  ж итла. Р ізном а
нітні предмети декоративного його оздоблення також  можуть бути виши
ваними. Ц е занавіси, штори для вікон, портьєри, скатерті, серветки тощо, 
Останнім часом помічаємо значне поширення гарнітурів для кімнати чи 
якогось її куточка. Б уває таке: окремо красива і скатерка, і портьєра, і 
подушка, але їх поєднання неможливе через відсутність узгодж еності в роз
мірах і формах, в техніці і матеріалі, в малю нках і в забарвленні.

Залеж но від призначення гарнітура (для спальні, кухні, дачі) ви ви зн а
чаєте його предмети, підбираєте тканину, а вж е тоді дум аєте над малю н
ком, розцвіткою, знаходите відповідно до розмірів і форми речей пропор
ції заш итих площин і фону, характер композиції, масш таби орнаментальних 
елементів. Творча розробка із значним укрупненням традиційних полтав
ських орнаментів, виконаних одним білим кольором на сірому лляному по
лотні технікою гладі з вирізуванням ,— чудова вишивка для віконної што
ри. Тюлеві занавіси красиво розшити внизу суцільною широкою каймою 
білими вовняними нитками чи розкидкою малю нків подільської або чер
нігівської вишивки, а невеличкі фіраночки — мережками.

Комплекти для спальні, куди входять покривала, портьєри, серветки 
можуть мати багато цікавих рішень композицій малю нків з локальними



особливостями вишивок різних областей та районів України. В кімнату 
сірого кольору підійде чернігівська вишивка в сполученнях білого з с і
рим, чи сірого з чорним, або яскрава червоно-чорна київська; в зеленку 
вату — однобарвна, темно-зелена, темно-червона, густо-жовта, коричнева, 
якщо стіни обклеєні яскравими ш палерами — біла вишивка.

Д екоративні гарнітури, створені в традиціях народної вишивки Гуцуль- 
щини, що складаю ться з невеликої, видовженої форми скатерки і диван
ної подушки, прикрашені низзю (або хрестиком) в темно-червоному, жовто
гарячому з чорним забарвленням ,— хороша окраса жилої кімнати.

М алюнок укладається вздовж чотирьох сторін смужкою з розкидкою 
по полю або без неї, кутами, по краю двох прилеглих або протилежних 
сторін — з одного боку широкою суцільною каймою, з другого однією або 
кількома вужчими смугами тощо.

В останні роки ми більше користуємося полірованими меблями. Зви 
чайно, приємну узорчасту текстуру дерева такого столу не баж ано за 
кривати зовсім, тому значно поширилися великі й маленькі декоративні 
серветки. їх  вишивка може приваблю вати своєю строгістю і благородст
вом, стриманістю кольорової гами або, навпаки, грайливістю й святкові
стю. Та виключати категорично з ужитку традиційну вишиту скатерку ще 
не варто. Н адзвичайно зручні в користуванні для сервірування столу на 4—
6 персон комплекти серветок, які все сміливіше витісняють великі скатер-

Теорча розробка рослинних малюнків полтавських рушників та мотивів 
гуцульської вишивки.



Композиція подушки 
в характері вишивок 
Чернігівщини.

тини. Вони складаю ться з більш ої і кількох менших серветок, оздоблених 
неширокою смужечкою легкої вишивки геометричного або рослинного орна
менту найрізноманітніших забарвлень. Д ля  десертного столу кращ е обра
ти серветки, вишиті чудово взаємодіючими кольорами — коричневим з зе
леним, для кави — світло-вохристим або білим з коричневим та ін. А ве
лику святкову скатерть досить прикрасити мережкою або розкидкою з ок
ремих розеточок, маленьких гілочок, квіточок білим по білому або ніж-

Зразки яскравих вишивок для найменшеньких.



них, зовсім світлих, відтінків жовтуватого, зеленого, рожевого, голубого 
та ін.

А як тепер бути з диванною подушкою? Адже це потрібна й зручна в 
побуті річ. Щ е кілька років тому в багатьох квартирах можна було поба
чити дивани, оббиті орнаментальною тканиною, на якій неприємно мерех
тіло десять, п’ятнадцять вишитих подушок. Часто маленькі, не цікаві за 
малюнком, зовсім різні по техніці виконання, характеру орнаменту, не 
витримані в кольорах і не узгодж ені з колоритом оббивки, вони не ви
конували свого функціонального призначення, не приносили естетичної н а 
солоди, а навпаки, дратували око, заваж али  одна одній. Таке захоплення і 
не потрібне, і шкідливе. Але відмовлятись зовсім від диванної подушки, яка 
допоможе прийняти зручне положення під час денного відпочинку, а при 
певних умовах буде доречним доповненням до загального вирішення де
коративного оформлення ж илої кімнати, не варто.

Майстри вишивки знаходять цікаві художні рішення однієї або пар
них подушок, які мають однакові орнаментальні мотиви, щось спільне в 
композиційних будовах та колористичних рішеннях. Як хороший приклад 
можна запропонувати велику прямокутної форми подушку з світлої тк а
нини, розшиту неширокими смугами геометричного орнаменту, великими 
стібками старого народного шва «косиця» в ж овто-гарячій з незначним до
повнення чорного кольоровій гамі, типовій для художньої ВИШИВКИ Кос- 
мацького району Івано-Ф ранківської області. Ц ікаво можна використати 
і особливості народної вишивки Київщини.

Розробка композиції подушки у вигляді розкидки по сірому полю не
великих геометричних розеток, білих з червоним і чорним, нагадуватиме 
характер вишивок Чернігівщини.

Н адзвичайно красиву декоративну вишивку для диванної подушки мо
же дати творча переробка рослинних малюнків полтавських рушників та 
мотивів гуцульської вишивки. Зразки  таких вишивок диванної подушки 
можуть бути однаково виразними і приємними у сполученні з коричневи
ми чи зеленими кольорами меблевої тканини.

Виховувати у людини хороші художні смаки, любов до мистецьких тво
рів і розуміння краси необхідно з раннього віку. Постійні враж ення від 
речей приємної форми, кольору, пропорцій, що подобаються дитині, ви
кликають відчуття естетичної насолоди, які поступово стають потребою. 
Цю почесну справу виконує і мистецтво художнього вишивання. Тому при
краш ати вишивкою речі варто й для найменшеньких. Тут вона може вико
нуватися будь-якою, навіть складною  технікою, але малюнок повинен бути 
цікавим для дитини, розцвітка — яскравою. К ращ е для таких вишивок 
використовувати окремі зображ ення стилізованих тварин, пташок, плодів, 
для дівчаток — квіточок, для хлопчиків — машин, літаків, корабликів. 
В дитячих садках це допом агає м алятам  легш е запам 'ятати  і впізнати 
свою річ.

М айж е в усіх дівчаток з’являється баж ання вишивати. І його необхід
но підтримати. Запропонувати прикрасити вишивкою власний одяг чи 
інше і обов'язково застерегти від просто безцільного вишивання клаптиків 
тканини. Хай це будуть зовсім невеликі речі, як-то: подушечка для голок, 
закладка для книжки, але обов’язково потрібні. Тут уже має значення умін
ня вибрати і порадити дитині малюнок, щоб він був простим, чітким, лег-



Зразок вишивки для 
диванної подушки.

ким для виконання і безумовно красивим, допомогти підібрати приємн 
кольори і грамотно їх зіставити, вірно визначити техніку виконання і про 
стежити за тим, щоб виконувалася виш ивка на хорошій тканині старанно 
акуратно, бо ж  відомо, що краса художнього вишивання залеж ить не тіль 
ки від орнаменту, розцвітки, а і в значній мірі від майстерності виконання 
точності рахування ниток. Іноді не тільки жінки, дівчата, а й діти в де 
в’ять, десять, одинадцять років — любителі цього чудового мистецтва —

Зразки художньої вишивки для дітей.



самі вж е стають авторами і виконавцями досить цікавих робіт художнього 
вишивання. Хто хоче прикрасити вишивкою якусь річ, але не вміє сам  ство
рити орнамент, може скористатися хорошими пропозиціями сучасних ху
дожниць, або нескінченною кількістю  чудових малюнків народного худож 
нього вишивання навіть минулих століть, при певному творчому їх пере
осмисленні.

Н евдовзі п ісля одруж ення Н ад ійка й Олекса впевнилися, що готувати 
смачно вони просто не вміють. Тоді й вирішили навчитися куховарити по- 
справж ньому, на сучасному рівні, опанувати таємниці кулінарії, щоб при
готування смачної їж і приносило їм задоволення і радість. Відтоді ча
стенько заходили до читального залу  бібліотеки, маючи з собою товстий 
зошит, і д ізнавалися про дуж е ц ікаві речі. Виявляється, кулінарна азбука 
починається з уміння самому спекти хліб.

СПЕЧИ СВІЙ Х Л ІБ

йдеться , звичайно, не про справж ні паляниці (їх  і в м агазині досить), 
але спекти булочки завбільш ки з кулак чи перепічки — справа 15 — 30 хв. 
Досить взяти  35—50 г др іж дж ів , півсклянки води, 1— 2 столових ложки 
борошна, зм іш ати усе разом  у чаш ці і відставити. Потім запалити ду
ховку, перелити дріж дж ову суміш у велику миску, додати склянку води 
чи молока і приблизно чверть-третину склянки олії. Усе швидко і старан
но перемішати, додати подрібнену цибулину, посолити (дрібок-два солі), 
поступово підсипати борошно і весь час розміш увати, доки утвориться 
тісто, що не пристає до рук. Ц ей момент важ ливо не пропустити. Тісто не 
повинно бути надто крутим. Борош но підсипають потроху, поступово, щоб 
тісто було м’яким та ніжним і в той ж е час відставало від рук.

Д обре перемісивши тісто, роблять з нього кульки завбільш ки з яблу
ко і сплющують кожну в перепічку завтовш ки приблизно півтора санти
метри. Перепічки викладаю ть на лист на відстані півтора-два сантиметри 
одну від одної. Ножем прокреслюють на перепічках глибокі л інії. Перед 
посадкою в духовку вони мають постояти 2—3 хв. Через 10 хв після посад
ки загостреним сірником прош трикаю ть перепічку. Якщо вона зарум ’яни-

Молода
родина
куховарить



лася, але на сірникові все ще залиш аю ться сліди тіста, перепічки не ви
ймають з духовки ще 2—3 хв. Потім їх розкладаю ть на дерев’яній дошці, 
прикривши рушником. Хліб готовий, та покуштувати його можна буде че
рез 25 хв, не раніше, лише тоді він набуде свого справж нього смаку.

* *
*

М олоде подруж ж я пекло свій перший хліб у вихідний. Вони запро
сили з цього приводу батьків. Хліб вийшов на диво рум’яний та смачний 
і тому настрій у всіх був чудовий.

Д о свого зош ита Н адійка й Олекса занотували ще к ілька важливих 
хлібопекарських правил.

* Дріжджі мають бути свіжими. При необхідності можна спробувати відно
вити їх: розтерти в ложці теплої води і додати чайну ложечку цукру. Коли через 
10 хв дріжджі почнуть братися пухирями, значить, ожили. Темні неживі шматоч
ки збирають і викидають.

Поновлених дріжджів потрібно маййе вдвічі більше, ніж свіжих. На 1 кг бо
рошна та інших компонентів тіста беруть не менше 35 і не більше 50 г дріжджів, 
тобто третину або половину пачки (залежно від їх якості). Дріжджі можна замі
нити пивом (півсклянки), сметаною, що ледь забродила (склянка).

* Рідина для замісу будь-якого тіста — це півсклянки води — для розведення 
дріжджів. Решта рідини для тіста може складатися з води, молока, сметани, 
сироватки, кефіру, змішаних між собою у різних пропорціях.

* Жири для хлібних виробів використовують будь-які — тваринного та рос
линного походження,— найкраще олію, маргарин, а також вершкове масло, бара
нячий та яловичий жири, смалець. Тверді жири перед введенням у тісто розтоп
люють або пом’якшують. Жири, як і рідини, можна змішувати між собою.

* Спочатку роблять суміш із дріжджів, рідин та всіх додаткових компонен
тів. У цю суміш додають сіль, прянощі (перець, кмин, коріандр, аніс). Необхідно 
лише стежити, щоб вони рівномірно розподілялися в тісті.

Після цього починають готувати тісто. До рідкої суміші підсипають стільки 
борошна, скільки потрібно, щоб воно не липло до рук. Борошно підсипають по
ступово, весь час добре вимішуючи. Найкраще робити це безперервно: однією ру
кою підсівати борошно, другою (ложкою) вимішувати тісто круговими рухами 
в один бік.

* Важливо суворо дотримуватись пропорції. Усі сухі добавки — цибуля, сир, 
прянощі — разом не повинні перевищувати за обсягом півсклянки на кожні дві 
склянки рідини у складі' тіста. Інакше йому важко буде піднятися.

* Жири не повинні перевищувати півсклянки на кожну склянку рідини (води, 
молока), бо тісто вийде сухим.

* Яйця в хлібне тісто взагалі не додають, бо тісто стане крихким.
* Молоко робить тісто пухкішим, м’якшим, надає йому еластичності, пруж

ності. Та ним не слід зловживати: молока завжди повинно бути менше, ніж води, 
або навпіл з водою, бо тісто важко пропікатиметься. Тому молочний хліб завжди 
роблять невеликих розмірів, меншу молочну булочку легше пропекти.

ВИРОБИ З ПРІСНОГО ТІСТА

З прісного тіста готують локшину, пельмені, вареники, млинці, оладки» 
пампушки, пироги, ватрушки, галуш ки тощо. Щ об приготувати будь-яку з 
цих страв, заміш ую ть прісне тісто. У найпростіш ому вигляді це — борошно 
і вода або борошно та інша рідина — молоко, сироватка, сметана, олія, 
яйце. Прісне тісто простіше за  др іж дж ове (йому не треба підходити), але 
приготування його вим агає певного творчого підходу. Ось чому вироби з 
прісного тіста так  відрізняю ться за  смаком у різних господинь.



Д о складу прісного тіста часто входять яйця. Вони роблять його щ іль
ним, міцним. Ц е потрібно, щоб тісто не розвалю валось у воді, трим ало б 
начинку, якщ о використовується для вареників, пельменів.

Прісне тісто зам іш ується якомога крутіше, його не м ож на робити н ад 
то водянистим, тому беруть мінімальну кількість води.

Н а склянку-півтори пшеничного борошна для прісного тіста беруть од
не яйце і лиш е одну столову лож ку холодної води та дрібок солі. Борош 
но висипають гіркою на дошку, роблять у ній заглибину, в середину якої 
вбивають яйце, солять та вливаю ть лож ку води. Ш видко, обома руками по
чинають зам іш увати тісто, рівномірно збираючи борошно з п ідн іж ж я гір
ки і з силою притискуючи його до рідини, щоб утворювалось тісто. У но
вачків гірка часто розсипається, яйце з водою вибігають, розливаючись по 
дошці, а більш а частина борошна залиш ається сухою. Щ об все ж  зам і
сити тісто, як  максимум, можна взяти ще не більш е як півстолової ложки 
води. Р азом  з яйцем цього цілком досить, щоб увібрати півтори склянки 
борошна. Треба рішучіше зм іш увати рідину з борошном. Н ареш ті це вд а
ється. О держ ано колобок крутого тіста. Тепер його слід добренько пром’я 
ти, а потім загорнути у вологий рушник на 10— 15 хв. У цей час відбува
ється дозрівання прісного тіста. Коли колобок відлеж ався, його тонко роз
качують.

Розкачуючи тісто, ледь притрушують дошку борошном. Зайве борошно 
робить тісто сухим і ламким, погіршує смак. Розкачане тісто має бути 
якомога тоншим, поки не почне просвічувати (при цьому воно не рвати 
м еться). При відварю ванні тісто розбухає майж е вдвічі.

Якщо розкачаний лист не вміщ ується на дошці, доведеться розділити 
його на дві половини. Поки одну розкачують, другу, щоб не висихала, об
гортають вологою серветкою, кладуть у каструлю і закриваю ть кришкою.

Тоненько розкачане тісто стане основою для багатьох страв. П римі
ром, щоб зробити локшину, тісто після розкачування залиш аю ть на дошці 
на 10 хв. Потім притрусивши борошном, його акуратно згортаю ть у трубку, 
сплющують і гострим ножем нарізаю ть поперек та ледь навкіс смужки чи 
кільця 2—3 мм завш ирш ки. їх  розкладаю ть на чистій скатерці, розгортаю 
чи кожне кільце, намагаю чись не порвати нитку локшини.

Локш ині даю ть підсохнути, а тоді варять або складаю ть у полотняну 
торбинку, щоб використати при нагоді.

* *
*

Н адійна навчилася варити з локшини смачну страву: вкидала її  в ки
плячу, ледь підсолену воду і відварю вала до напівготовності, а доварю 
вала в молоці. Потім м астила локш ину вершковим маслом, сметаною, ще 
й додавала трохи тертого сиру. Іноді, коли Н адійка затрим увалась на ро
боті, локш ину в такий спосіб варив О лекса.

З  тоненько розкачаного прісного тіста можна зробити вареники чи 
пельмені. Тісто нарізаю ть квадратам и 5X 5 см або тонкою склянкою ви
давлюють кружечки і накладаю ть на кожен чайну ложечку начинки і з а 
щипують.

Чому у деяких господарок вкинуті у киплячу воду вареники почина
ють розпадатися? Бо тісто втратило пружність, еластичність і загубило



свої клеючі властивості. Щ об запобігти цьому, ліпити вареники треба по
д ал і від гарячої плити. П еред защ ипуванням  слід обм азати  краї вологим 
пальцем. Д обре заміш увати тісто льодовою водою, спеціально охолодж е
ною в холодильнику. Способів защ ипування є чимало. Вареники защ ипу
ють сильним стискуванням країв , пельмені — по-домашньому, лише вуш 
ками.

Д л я  галуш ок тісто вимішують більш м’яке, ніж  на вареники, розка
чують його дж гутиком, завтовш ки з олівець та нарізаю ть ш маточками в 
1,5 см. Н арізані галуш ки відкладаю ть, щоб трохи «зів’янули» перед від
варю ванням. Тим часом нарізаю ть сало ш маточками і підсмаж ую ть його. 
Ш кварками з цибулею поливають зварені і в ідцідж ені галушки.

М олодята занотували кілька порад про відварю вання борошняних 
виробів.

* Для відварювання вареників (пельменів) каструлю беруть невисоку, широку, 
щоб їм не було тісно.

* Воду наливають не до країв, а на три чверті. ї ї  підсолюють одразу ж після 
закипання, до того як класти вареники.

* Якщо відварюють вареники з м’ясом чи пельмені, разом із сіллю кладуть 
кришену цибулю, кріп, петрушку, лавровий лист.

* Варять вареники 8—12 хв, залежно від їх розміру. Після того як вони 
спливуть, вогонь зменшують (щоб вареники не розварилися), потім їх проварюють 
ще 3—5 хв, до повної готовності.

* Зварені вареники обережно виймають дірчатою ложкою або шумівкою, 
складають у сотейник, дають зійти з них зайвій воді, зливають її і лише тоді 
розкладають по тарілках, мастять вершковим маслом, сметаною.

* Не зайве на декілька хвилин поставити зварені вареники на вогонь, щоб 
підсушилися. До підсушеної поверхні тіста масло й сметана не лише краще при
стануть, а й вбиратимуться нею. Це набагато покращить смак.

В А Р ІН Н Я

Найпростіший варіант варіння — відварю вання у воді. Прохо
дить чимало часу, доки вода закипить та  почне своїм теплом готувати їж у. 
При цьому втрачаю ться поживні речовини та вітаміни. Раціональніш е 
класти продукти відразу в гарячу воду. Є й інший спосіб готування їж і — 
припускання, коли продукти варять у рівномірно киплячій воді під криш
кою.

Існують контактні та безконтактні способи варіння їж і. Контактний — 
це такий спосіб, коли рідина чи пара безпосередньо контактую ть з про
дуктом, а посуд, де відбувається варіння, — з вогнем.

Безконтактне варіння — коли посудину, в якій готується їж а , ставлять 
не на вогонь, а в більш у посудину з водою, що стоїть на вогні. Цей спо
сіб варіння надає стравам  зовсім нового, приємного смаку. Готування 
страв при безконтактному варінні вим агає значно більш ої витрати тепла 
і часу.

Безконтактним способом м ож на приготувати звичайний омлет. У глибо
ку тарілку вливаю ть свіж е яйце, збиваю ть його виделкою, вливаю ть пів
склянки молока і знову збиваю ть, додаю ть невеличку натерту цибулину, 
вубок часнику, солять, посипають перцем і все добре зміш ують та переди
рають в ем альовану мисочку, яку змащ ую ть зсередини вершковим маслом 
1 ставлять у заздалегідь підготовлену низьку та широку каструлю  з кип



лячою водою. Воду в каструлю  наливаю ть так, щоб вона трохи не дохо
дила до країв  мисочки. Коли омлетна суміш біля країв почне застигати, 
обережно відсовують загуслі шматки. Через 7— 10 хв омлет загусне м айж е 
весь. Його перемішують Ще раз, щоб загус рівномірно. Готовий омлет по
сипають свіжим кропом, взимку приправляю ть гірчицею або томатною 
пастою.

Таке приготування омлету називається варінням «на водяній бані».
Є інший варіант водяної бані, зручний на природі.
Щ е менше корисних речовин втрачається, коли припускати страву за 

допомогою пари. При способі варіння, що зветься «на пару», у велику 
каструлю наливаю ть понад дві третини киплячої води. Каструлю  обв’я 
зують полотняною серветкою так, щоб вона ледь провисала посередині, 
але не торкалася води, на серветку укладаю ть продукти і закриваю ть 
кришкою. Д обре відварю ється в серветці рис, його для цього накриваю ть 
тарілкою. «Н а пару» рис вариться швидко і виходить розсипчастим. У т а 
кий спосіб можна зварити і вареники з ягодами, а також  крупи, особ
ливо це зручно буває в поході, де немає вдосталь посуду і води.

* *
*

Саме таку водяну баню використав Олекса, взявш ись куховарити, коли 
вони з Надійкою  і друзями їздили в ліс по гриби.

Олекса поставив на триногу великий казан  з водою і закш ї’ятив її. 
Тим часом Н адійка з подругами перемили заздалегідь нарізане шматоч
ками м’ясо, почистили й порізали овочі і все це ш арами повкладали у 
меншу каструльку (твердіш і овочі й м’ясо — ближ че до дна, ніж ніш і — 
ближче до криш ки), яку щ ільно закрили і поставили в казан.

Поки інші збирали гриби, Олекса з помічницями п ідкладали хмиз, щоб 
вода в казан і весь час кипіла. Ж інки розклали на траві клейонку, чисти
ли до столу овочі і весь час з цікавістю  чекали на нову страву.

Олекса розповів їм, що можна було б відкрити кришку каструлі, а ка^ 
зан щ ільно закрити, продовжуючи кип’ятити в ньому воду, тоді казан  на
повнився б парою, яка і варила б страву. Таке варіння називалося б не 
водяною, а паровою банею. І см ак їж і був би інший. Та в обох випадках 
страва виходить смачною.

Н а паровій бані чудово вариться риба з овочами. Глибоку і велику 
емальовану каструлю  заливаю ть на одну чверть киплячою водою, всере
дину ставлять мисочку або велику п іалу (налита в каструлю вода не по
винна доходити до її к р а їв ). В піалу кладуть дрібно покришену цибулю, 
подрібнену картоплю, моркву, шматки мороженого рибного ф іле без к і
сток, солять, посипають перцем, додаю ть лавровий листочок. Кришкою 
щільно закриваю ть каструлю  з водою, на кришку кладуть вологу сервет
ку і каструлю  ставлять на великий вогонь. Коли вода закипить, вогонь 
зменшують.

Якщо у великій каструлі вдосталь води, страву залиш аю ть упрівати на 
4—5 год. Через 2— 3 год киплячу воду можна долити. Б ільш е кришку 
каструлі відкривати не слід, щоб не випускати пари. Через 4—5 год у 
піалі (мисочці), куди були покладені сухі і тверді продукти, паруватиме 
духм яна, прозора й аром атна юшка з ніжними рибою та овочами. С трава 
буде дуж е смачною.



Щ об зварити добру каш у, не слід втручатися в процес готування після 
того, як засипано крупи і залито їх водою.

Г р е ч а н а  к а ш а  має сталі пропорції 1 : 2 (одна склянка крупів на 
дві склянки води). Каструльку для каш і беруть металеву а ще кращ е — 
казанець з опуклим дном, з якого воді легш е викіпати, каш а рівномірно 
розбухає. Криш ка має щільно прилягати до казанця чи каструльки. В а
риться гречана каш а протягом 12 хв: з них 3 х в — на сильному вогні,
7 хв — на помірному, останні — на слабкому.

Виключивши вогонь, кашу залиш аю ть під закритою  кришкою ще на 
12 хв, лиш е тоді кришку відкриваю ть — каш а звариться розсипчастою. 
П оклавш и зверху 25— 50 г вершкового м асла, каш у солять і обережно 
розмішують.

П ш о н я н а  к а ш а .  Пшоно для каш і промивають холодною водою 
доти, доки вода не стане прозорою, наприкінці — гарячою водою. В арять 
пшоно до напівготовності у великій кількості води. Потім воду зливають, 
додаю ть молоко і варять його до повного випарю вання та готовності 
каші.

М а н н у  к а ш у  варять на молоці, дотримуючись пропорції: півлітра 
молока на 2 столових лож ки манних крупів. М олоко доводять до кипіння, 
рівномірно всипають манні крупи і на слабкому, вогні продовжують вари
ти каш у протягом 15—20 хв, безперервно помішуючи. Н априкінці варіння 
каш у присмачують вершковим маслом, солять і підсолоджують.

Супи. Зварити смачний суп — велике мистецтво, яке потребує уваги 
і часу. Звичайно, суп буде смачнішим, якщ о варити його небагато. К іль
кість рідини для супу розраховую ть просто: у каструлю  вливаю ть стільки 
повних тар ілок води, скільки потрібно буде порцій, зайва вода википить, 
а тієї, що залиш иться, разом із гущею цілком вистачить на повну тарілку. 
Чим повільніше суп кипітиме, тим він буде смачнішим. П ісля того, як  суп 
закипить, вогонь прикручують так, щоб суп ледь-ледь кипів.

Продукти для супу мають бути свіж і, якісні. Кожен шматочок м’яса, 
риби, овочі чистять, миють і просушують і лиш е після цього заливаю ть 
водою. П ід час варіння супу не м ож на ні відливати, ні підливати, в обох 
випадках це значно погіршить смак.

Варіння супу вим агає постійного догляду і частого куштування. Со
лять суп наприкінці, тоді, коли основні продукти вж е зварилися, але ще не 
перепріли. Якщо рано посолити суп, він довш е варитиметься і буде пере
солений, якщ о ж  посолити пізно — рідина стане солонкуватою, а гуща 
несмачною.

Та от суп посолили, залиш ається якихось 3—7 хв до його повної готов
ності. Саме за  ці короткі хвилини господиня повинна, як каж уть, «дове
сти суп до смаку». Вносячи різні приправи і прянощ і, вона надасть супові 
аром ату і пікантності, але й це ще не все. Н авіть знявш и суп з плити, до
свідчена господиня не поспіш атиме подавати його до столу. Вола пере
ливає суп у супницю, щоб він настоявся (15—20 хв). З а  цей час прянощі 
та сіль зроблять свою справу, і рідина набуде потрібної густини. Госпо
диня повинна знати, скільки який продукт вариться, і заклад ати  компо
ненти у певному порядку.

ЯК ЗВАРИТИ КАШУ?



М ’я с н и й с у п .  Н аливаю ть воду або окріп, поклавш и м’ясо, доводять 
його до кипіння. Д одаю ть ділу цибулину та моркву (цілу або нарізану 
соломкою ), корінь петрушки. Щ е раніш е закладаю ть бобові. Але частіше 
їх  варять окремо і змішують наприкінці варіння страви.

Через ЗО хв кладуть картоплю, крупи, рис чи гречку. Через 35—40 хв 
після початку варіння час класти свіж у капусту тощо, через 45 хв —  
1 год — помідори, солоні огірки, а за 1 год 20 хв — друге закладання ци
булі ріпчастої чи зеленої, а також  кропу, солі. П еред цим виймають ци
булину, що варилася в супі, щоб не розпалася.

О в о ч е в и й  с у п .  Першою кладуть дрібно покришену цибулю. Усі 
коренеплоди додаю ть поступово раніш е за капусту та інші ніжні овочі. В а
рять суп на повільному вогні до готовності, потім солять, додаю ть см ета
ну, прянощі. Овочеві супи варяться швидко.

Р и б н и й  с у п .  Н аливаю ть трохи води, солять, доводять до кипіння. 
Кладуть дрібно покришену цибулю, картоплю  — кубиками, моркву — со
ломкою. Через 15 хв після закипання кладуть рибу, нарізану однаковими 
ш матками і проварюють протягом 10— 12 хв, додаючи лавровий лист, пе
рець, петрушку, естрагон, кріп. З а  баж анням  можна додати солоні огірки 
чи розсіл або лимон і проварити ще 1—3 хв.

Томатний сік (півсклянки) або пасту (2—3 лож ки) розігріваю ть на 
повільному вогні, але не доводять до кипіння і додаю ть у готову страву.

Знаючи цей типовий порядок варіння супів, можна вибрати і приготу
вати саме той, котрий до душ і — за  складом, консистенцією і смаком. 
М ожна поліпш увати см ак супу, змінюючи лише його рідку частину (а не 
тверд у).

Так, наприклад, беруть звичайно зварений за  10— 12 хв рибний суп з 
рисом, цибулею, морквою, картоплею. Виймають з супу рибу і кладуть її 
окремо. Потім беруть півсклянки холодної, неодмінно кип’яченої води 
і розводять в ній столову лож ку борошна, старанно розбовтуючи, щоб ро
зійшлося рівномірно. Цю рідину вливаю ть в киплячий на повільному вогні 
суп без риби, добре розмішують та проварюють 2—3 хв. У цей ж е суп при 
розміш уванні вливаю ть півлітра молока, доводять до кипіння. П родов
жують поміш увати і через 5— 6 хв, коли суп закипатиме, набираю ть ложку, 
ледь остуджують і куштують супову рідину: ні смаку молока, ні смаку 
рибного супу не відчувається. З ’явилася нова, приємна супова рідина.

Тепер вж е разом  з рибою суп прогрівають 1—2 хв і відставляю ть на 
10 хв, щоб настоявся.

У такий ж е спосіб вводять молоко до овочевих супів із коренеплодів, 
але без кваш ених овочів. Зам ість молока м ож на вливати кисляк, сметану.

* **

О в о ч е в и й  с у п  з к и с л я к о м .  Н адія подзвонила чоловікові, що 
повернеться зі зборів за годину разом  з трьома подругами. Вона попро
сила щось приготувати наш видкоруч, бо всі дуж е голодні.

Олекса знайш ов залиш ки овочів, рис, кисляк і вирішив зварити овоче
вий суп з кисляком. Він налив півкаструлі води, промив склянку рису та 
всипав у киплячу воду. Потім додав дрібно покришену цибулю, нарізану 
кубиками картоплю  та моркву (соломкою ).



Варив на великому вогні, без кришки, щоб м айж е вся вода википіла, 
а потім у рідку рисову кашу з овочами влив літр кисляку, поклав ще по
кришені помідори та присолив на смак.

Суп зварився швидко, і він накрив його кришкою і відставив, поки 
прийде Н адійка з подругами.

А вони й не забарилися — ввійшли веселим гуртом і відразу ж  запи
тали О лексу:— Що це так  апетитно пахне?

Суп одерж ав найвищу оцінку. О лекса посміхався, він був задоволений.
Х л і б н и й  с у п .  О лекса з Надійкою  куш тували цей надзвичайно 

смачний суп під час подорожування по П рибалтиці в одній з Ризьких 
їдалень. Суп дуж е сподобався, та, на ж аль, ніколи було тоді розпитати, 
як  його готують. І ось тепер Н адійка знайш ла і занотувала у зошит усе 
про хлібний суп. Щ об його приготувати, потрібні сухарі, спеціально по
сушені з добре пропеченого житнього хліба. Буханку свіжого хліба н ар і
заю ть тоненькими вузькими скибочками і суш ать на слабкому вогні, щоб 
не підгоріли. Запаш ні хрумтячі сухарі заливаю ть кип’яченою водою і в ід 
ставляю ть на 2 год. Сухарі не просто розмочують. Необхідно, щоб вони 
достигли і перетворилися на драглисту масу, як а  набуває особливого 
смаку.

Потім цю масу ставлять на слабкий вогонь, неодмінно в емальованій 
каструлі. Хлібна маса має розігрітися, але ні в якому разі не закипіти. 
Д о прогрітої хлібної маси додаю ть трохи цукру і меду, сухофрукти — 
ізюм, груші, чорнослив, фрукти, що не маю ть Кислоти, або свіж і солодкі 
яблука, потроху некислого варення —  айвового, полуничного, вишневого. 
При повільному прогріванні хлібна м аса повинна органічно з ’єднатися із 
солодкою фруктово-медовою частиною. Д о  хлібного супу додаю ть ще й 
прянощ і — корицю на кінчику нож а, гвоздику. Зверху кладуть дві столо
ві лож ки збитих вершків.

ЗА П ІК А Н Н Я

Н айлегш е запікати фрукти. Яблука, груші, айву миють, витирають, 
вирізаю ть зверху заглибину, заповнюють ї ї  цукром, варенням або сиром 
і ставлять у духовку на верхню полицю. Зап ікаю ться фрукти за 10 хв 
(до розтріскування).

Смачно і корисно запікати  майж е всі коренеплоди — картоплю , моркву, 
бурячки та некоренеплоди — кольрабі, цвітну капусту, помідори, б ак ла
ж ани, солодкий перець, ріпчасту Цибулю.

Д л я  запікання вибирають високоякісні коренеплоди та некоренеплоди 
(без пош кодж ень), старанно миють їх, обсушують або витирають і к ла
дуть на решітку або на лист у духовку.

К ольрабі печуть як коренеплоди, помідори і перець — як  фрукти. Ци
булю печуть обчищеною. З цибулі іноді виймають середину і запікаю ть її 
фарш ированою.

Б аклаж ан и  надрізаю ть уздовж , солять та відставляю ть на 10— 15 хв, 
потім вичавлюють рідину і ставлять у духовку; цвітну капусту запікаю ть 
попередньо обірвавш и листя.



Усі некоренеплоди запікаю ть у не дуж е гарячій духовці. Ч ас готовно
сті у  них також  різний: від 5 до 20 хв. Крупну картоплю  печуть протягом 
20— 25 хв у гарячій духовці.

Печені коренеплоди, а також  перець, баклаж ани  чистять, знімаючи 
шкоринку, інші некоренеплоди готові для споживання відразу ж  після 
запікання, Вони поліпшують см ак салатів, вінегретів, бо сухіші, запаш ні
ші, ніж  відварені, з присмаком запеченого в них овочевого соку. Д л я  гар 
нірів більше підходять відварені овочі.

Д обре запікається будь-яка риба — і річкова, і морська. Вона може 
бути живою, охолодженою або замороженою  — головне, щоб була сві
жою. М орську рибу запікаю ть, не розморожуючи.

Рибу запікаю ть необчищеною, з головою, хвостом, плавцями і нутро
щами. Д обре, коли річкова риба має непошкоджену луску, це допоможе 
зберегти герметичність при запіканні. Попередньо рибу відмиваю ть від 
слизу, забруднень, обмазую ть шаром солі і кладуть на лист у духовку на 
верхню полицю. Запікання буде вдалим лише за умов повної герметич
ності. Досить єдиного проколу — з риби витече цінний риб’ячий сік і стра
ву буде зіпсовано. Запікаю ть рибу протягом 10— 20, а часом і ЗО хв. Якщо 
вона крупна, ї ї  запікаю ть протягом 20 хв на одному боці, потім перевер
таю ть на другий. П ласку рибу печуть 25 хв, не перевертаючи.

Риба готова, якщ о луска і ш кіра затверділи. Це можна перевірити, по
стукавш и по ній виделкою, паличкою чи ножем.

Запечену рибу кладуть на дошку на 10— 15 хв, щоб остигла. Потім 
відламую ть голову і обережно знімаю ть верхню шкіру, що утворилася із 
сплаву солі та луски. Л иш е тепер виймають нутрощі. Рибу перевертають 
чистим боком на блюдо і знімаю ть шкіру з другого боку. М аємо рибу — 
цілу, оголену, білісіньку, готову для вж ивання або для використання в са
латах  та закусках.

При запіканні м’яса та птиці теж  необхідна герметичність. Довгий час 
про герметичність запікання ш матка м’яса годі було й говорити. Інша річ 
тепер, коли винайдено такий харчовий ізоляційний м атеріал  я к  алю мінієва 
фольга, яка гарантує герметичність, не псує м’яса, не горить, не окислює
ться. Д о  того ж  фольгу не треба мити, після використання ї ї  просто вики
дають.

У фользі зап ікаю ть м’ясо та птицю, крім  дичини. Запечене м’ясо схоже 
на туш коване, а птиця нагадує смаж ену.

Ш маток м’яса перед загортанням  у фольгу шкребуть, зр ізаю ть усе не
їстівне, обмивають й одразу ж  висушують рушником. Кістку необхідно 
також  вирізати. Птицю перев’язують ш пагатом, щоб при запіканні не по
руш илась герметичність. Овочі добре миють, їх можна запікати  у фользі 
цілими. М ’ясо, рибу та птицю, підготовлені для запікання у фользі, солять, 
приправляю ть прянощ ами. Овочі присолюють після готовності.

Страви, запечені у фользі, м’які та ніж ні, а тому придатні для дієтич
ного та дитячого харчування.

Ч ас приготування продуктів у фользі залеж ить від температури духов
ки. При температурі 380—400 °С запікання відбувається досить швидко: 
від 15 до ЗО хв. Коли ж  температура нижча, час приготування 1 кг м’яса 
(одним ш матком) збільш ується до 1 год, 1 год 15 хв (старе, жорстке 
м ’ясо ); 1 кг риби — до 25—30 хв; крупної картоплі — 20 хв; бринзи —



7 хв; курчати — 25 хв; курки — 40 хв; качки — 45 хв — 1 год. Ч ас цей ста
більний і може коливатися лише в м еж ах 5 хв. Як ж е зручно це для гос
подині! П оставити м’ясо в духовку у певний час і повернутися до нього 
в останні 5 хв до готовності.

Чи запеклися м’ясо та риба, можна перевірити по запаху, з ’явиться 
також  почорніння у куточках та на згинах фольги і, нареш ті, фольга «на
дметься» (це станеться лише за  умов правильного загортання).

* * *

Н ад ії та Олексі подобається запечена риба. Олекса з друзями, заядл і 
рибалки, частенько приносять щедрий улов. Тепер він навчив друзів з а 
пікати рибу. А дж е підготувати її до зап ікання — справа зовсім нескладна
і займ ає обмаль часу. А головне — звільняє від  зайвого клопоту — довгого 
чищення.

В меню молодої родини з ’явилася ще одна нова страва. Д о  дня народ
ження чоловіка Н адія запекла у фользі шпиговане м’ясо. Крупний пісний 
шматок свинини (понад 2 кг) вона наш пигувала тоненькими скибочками 
сала, часником, петрушкою та морквою. Потім присолила, поперчила. 
Олекса допом агав друж ині правильно загорнути м’ясо. Фольга виявилася 
тонкою, і Олекса згорнув її  удвоє. На одній половині фольги вмістили 
м’ясо і накрили його другою половиною так, що залиш ився вільний край. 
Цей край склали у кілька разів, щоб утворився герметичний шов, потім 
так  само зробили шви з двох інших боків. Акуратний пакет із фольги обе
режно обтиснули навколо м’яса і поставили у духовку.

З а  годину м ’ясо вийшло таким  м’яким, соковитим та запаш ним, що н а
віть Н адійчина мати — добра господиня — сказала, що прийде до дочки 
вчитися зап ікати  у фользі.

М олоде подруж ж я навчилось готувати мариновану буженину. Д ля 
ш матка свинини (1 кг) роблять маринад: наливаю ть води, щоб вкрила 
м'ясо, додаю ть подрібнений часник (2— 3 зубки), кілька горошин запаш 
ного перцю, сіль за смаком та два лаврових листки. Воду з приправами 
кип’ятять та охолоджують. Потім м ’ясо кладуть у м аринад і ставлять на 
три доби до холодильника. Зам ариноване м’ясо укладаю ть на лист і зап і
кають, поливаючи соком. Запечену буженину молодята охоче брали на 
сніданки, пригощ али нею друзів. І цей рецепт О лекса записав до сімейно
го зошита.

Н а прохання чоловіка Н адійка якось занотувала дещо і про шашлик. 
На ш аш лик беруть молоде м ’ясо або шматочки м’яса з жиром. Д о пісного 
м’яса додаю ть шматочки сала. М ’ясо, нарізане для ш аш ликів, маринують 
за кілька годин: заливаю ть кислим вин^м, криш ать цибулю круж альц я
ми, додаю ть гіркий та запаш ний перець. П еред запіканням  шматочки шаш- 
личного м’яса також  мочають в олію, а сало в холодну воду.

СМ АЖ ЕН Н Я

Смаж ення буває кількох видів: обсм аж ування і п ідсм аж ування (коли 
продукту багато, а олії обм аль), якщ о ж  ол ії та п ідсмаж уваного про
дукту майж е однаково, це вж е — пасирування, а коли олії значно більше,



ніж продукту, що треба обсмажити, це — пряж ення або смаж ення у фри
тюрі.

При всіх видах смаж ення слід дотримуватись однієї умови — перегар
тувати олію, жир, на якому доведеться обсм аж увати чи смаж ити. П ере
гартований жир не горить і не чадить, залиш аю чись чистим до кінця готу
вання страви. А забирає перегартування щонайбільш е 4— 5 хв. На сково
роду, а кращ е в казанець, сотейник чи в металеву каструлю  наливають 
соняшникової олії шаром з півсантиметра, нагріваю ть олію на середньо
му вогні, щоб вона розж арю валась, але не кипіла. З а  дві-три хвилини олія 
посвітліш ає, а ще через пару хвилин над нею з ’явиться білий, ледь поміт
ний димок. Тепер олію перегартовано. З неї випарувалась зайва вода, 
гази та інші випадкові домішки. На ній буде легше смажити.

Смак ж иру поліпшують також , змішуючи різні жири: соняшникову 
олію та баранячий жир, олію та сало чи яловичий жир тощо. Такі суміші 
після перегартовування не так  пригоряють, приємно пахнуть.

П ід час перегартування можна додати трохи цибулі, часнику, анісу, 
насіння кропу, але їх слід вийняти за 3—4 хв, щоб не згоріли. Вони зроб
лять жир ароматним, чистим, від іб’ють специфічні запахи. Отже, спочатку 
перегартовують жир, а потім вж е обсмажують, підсмажую ть, пасерують, 
пряж ать.

Н адійка занотувала також  деякі перестороги при смаженні.

* При смаженні не можна класти продукти на сковороду з холодною, нсро- 
зігрітою олією.

* Не можна підливати холодну олію під час підсмажування.
* Не можна змішувати неперегартовану олію із залишками перегартованої 

на сковороді, саме в такому випадку утворюється чад.
* Найкращий посуд для смаження — металевий, з потовщеним дном. Він 

має бути бездоганно чистим не лише зовні, а й до блиску металу всередині, без 
подряпин на дні. Слід неодмінно зачистити тоненьку коричневу плівку всередині 
каструлі. Щоб така плівка не утворювалась, смажити слід лише на перегартова
ному жирі.

* Протирати посуд треба відразу ж після смаження, але не мити гарячою 
водою, коли він жирний. Досить витерти посуд папером чи полотнинкою. Мета- 
левий посуд слід завжди тримати сухим.

Обсмажування триває 2—3 хв на сильному вогні на сковороді з неве
ликою кількістю жиру. П родукт увесь час перевертають, щоб рівномірно 
зарум ’янилися усі боки. О бсмаж ування передує туш куванню або варінню.

Підсмажування звичайно є продовженням обсм аж ування і застосовує
ться частіш е для овочів, риби, виробів із тіста. П ідсм аж ую ть обкачані в 
борошні (яйці, клярі) котлети, биточки, сирники. їх  оболонку зміцнюють 
швидким обсм аж уванням , а підсмаж ую ть вж е на помірному вогні і част
ково під кришкою. При підсм аж уванні беруть значно більш у кількість 
жиру, ніж  при обсмажуванні.

Пасерування — це теж  допоміжний вид смаж ення, мета якого — м ’яко 
та ніжно зварити продукт в олії, маслі, щоб поверхня продукту не обвуг
лю валася. Ж иру при пасеруванні наливаю ть більш е (близько 1 см ), ніж 
при підсмаж уванні, а вогонь зменшують. Овочі подрібнюють, щоб зруч
ніше було смаж ити у розігрітій олії. П асерую ть в сотейниках, каструль
ках без кришки, зрідка помішуючи.

П асерування надає продуктам золотистого кольору, ніж ної консистен



ції. П асерую ть цибулю та моркву для супу, гарнірів та начинки для пи
рогів.

П ряження відбувається в перегартованому жирі ( ш а р — до 2 см). 
Харчовий продукт см аж иться, торкаючись дна посуду. О бсмаж ування та 
смаж ення створюють тут нероздільний процес — пряж ення, яке відбува
ється у тому самому посуді, у тому самому жирі, при тій самій темпера
турі на середньому, досить інтенсивному вогні.

П ряж ення — найзручніший універсальний спосіб см аж ення. Ш маток 
м 'яса, риба, картопля у великій кількості ж иру не підгоряють, а рівно
мірно та швидко вкриваю ться з усіх боків щільною, міцною, але не твер
дою шкоринкою, через яку жир поступово проходить у товщу продукту. 
П ряж ити можна картоплю  та інші овочі, м’ясо, рибу, пиріжки, котлети, 
битки, сирники.

Туш кування вим агає попереднього обсм аж ування. В посуд кладуть 
обсмаж ене м’ясо, залиш ки ж иру і соку, що залиш илися від обсм аж ування, 
додають трохи перегартованого ж иру та киплячої води. Уся рідина не по
винна перебільш увати однієї третини обсягу твердої частини. Тушкувати 
кращ е у товстостінному посуді під щільно закритою  кришкою.

Коли вода майж е випарується, туш ковану страву присмачують: дода
ють сметану, вершки, фруктовий та овочевий соки, трохи виноградного 
вина, гірчицю, томатну пасту, сельдерей, червоний та чорний перець, час
ник, кріп. Чим більш е різноманітних компонентів тушкують разом, тим 
кращ і смак і консистенція страви.

Д л я  загустіння підливи разом  з соком вливаю ть розведене в холодній 
кип’яченій воді молоко (лож ку, д в і) , сметану, борошно. Н априкінці туш 
кування страву присолюють.

Ч ас приготування туш кованої страви на плиті — 45 хв — 1 год, в ду
ховці — 1 год ЗО хв.

* *
*

Коли Н адійка прочитала в їхньому зошиті запис Олекси про пряж ення, 
вона згад ал а  стародавній рецепт смачної бабусиної картоплі, якою ста
ренька пригощ ала їх з братом, а потім навчила готувати таку  картоплю .

Вирішили приготувати пряж ену картоплю  на обід. У глибоку сково
роду налили олії (ш аром у 2 см ), перегартували її. Н адійка обчистила 
з десяток однакових за розміром картоплин (завбільш ки з яйце), промила 
їх і поклала картоплю  на 5 хв у солоний розчин. Потім обсуш ила картоплю  
рушником і поклала в гарячу перегартовану олію (одним ш аром ), при
крутивши вогонь, часто перевертала її. О лекса почистив к ілька зубків 
часнику, дрібненько покришив їх і поклав на тарілку. Коли картопля за 
рум 'янилася (до золотистої ш коринки) і легко протикалася виделкою, 
Н адійка швиденько зняла сковороду з вогню, шумівкою виловила к ар 
топлю і переклала в глибоку миску. Олію, що залиш илася на сковороді, 
зм іш ала з часником і полила нею картоплю. В кімнаті так  апетитно з а 
пахло, що Н адія з Олексою охоче сіли до столу.



Н А Ч И Н К И  І Ф А Р Ш І Д Л Я  П И Р ІЖ К ІВ , В А РЕ Н И К ІВ

Д ля начинок використовують різноманітні продукти: сир, відварене 
м 'ясо, картоплю, квасолю, капусту, круто зварені яйця з цибулею, різні 
ягоди тощо.

Сирі м’ясні та рибні начинки — це ф арш і з цибулею, перцем та сіллю, 
часом із яйцями, хлібною м’якушкою та зеленим кропом.

З  фарш ів формують овальні котлети, круглі биточки, кульки-крокети 
або використовують їх для пельменів. П еред подрібненням м"яса вирі
заю ть з нього жилки, плівки, додаю ть натерту цибулю, перець, яйце, н а
мочену м’якуш ку булки, усе добре вибиваю ть та кладуть на годину у хо
лодне місце. Котлети та биточки обкачують у сухарях чи борошні і см а
ж ать на перегартованій олії. Фарш можна зробити не тільки з м’яса, а й 
з риби, картоплі (пю ре), крупів (у вигляді зварених к аш ), пюре з моркви, 
гороху та  інших овочів, до яких додаю ть молоко, масло, яйця.

Фарш і можуть бути комбіновані. Зміш ую ть сирі м’ясні та рибні фарш і 
з пюре та каш ам и і роблять котлети, биточки. Ф арш і м ож на накладати  
різними ш арами і робити з них запіканки. Д л я  цього глибокий лист зм а
зують вершковим маслом або салом і викладаю ть перший ш ар зап ікан 
ки — з картопляного пюре або лапш і, потім овочевий ш ар — з цибулі чи 
капусти, дал і рибний, грибний або м’ясний і зверху — знову картопляний. 
Зап іканку  добре змащ ую ть яйцем. Якщо всі шари фарш у, покладені в 
запіканку, були попередньо відварені, вона спечеться за 10— 15 хв.

В такий спосіб готують і інші страви — зрази , що складаю ться з фар- 
ш у-ядра, для якого можна використати рублені яйця, цибулю, м’ясо, рибу, 
капусту, та фарш у-оболонки (м ’ясного, рибного). Це можуть бути картоп
ляники із загорнутими в них ш маточками смаженого м’яса або з начин
кою з пропущеного крізь м ’ясорубку вареного м’яса з пасерованою цибулею 
чи з туш кованої капусти, а також  фрикадельки з овочів та фруктового 
ядра — сливи, загорнутої у змішаний фарш  з м’яса та рису.

У всі ці вироби неодмінно слід класти яйце (інакш е вони розпадати
муться) .

К а р т о п л я н и к и  з ш м а т о ч к а м и  с в и н и н и .  Невеликий ш ма
точок свинини, нарізаний кубиками, підсмаж ую ть на сковороді та дотуш- 
ковують у сотейнику. Відварюють 1 кг картоплі, роблять пюре, додаючи 
туди кипляче молоко, яйце, натерту цибулю, часник, кріп, Щ об картопля 
стала еластичною і з неї можна було ліпити, додаю ть лож ку сметани та 
борошна. Виробляю ть картопляники, кладучи в середину кожного по ш ма
точку м’яса (чи іншої начинки).

О держ ані картопляні пиріжки обкачують у збитому білку (одне яйце), 
панірую ть у борошні та викладаю ть на змазаний жиром лист. В гарячій 
духовці картопляники см аж аться протягом 5—7 хв, доки зарум ’яняться. 
Ш ар збитого білка надійно герметизує пюре, страва ще годину залиш ить
ся майж е гарячою  і не втратить своїх високих смакових якостей навіть 
через добу. ї ї  тільки ставлять на 8— 10 хв у духовку, щоб розігріти.

Д л я  картопляників можна також  використовувати зварену в шкірці 
картоплю , яку обчищають, пропускають крізь м’ясорубку. Д о  картоплі 
додаю ть яйце та лож ку борошна.



П ІД Л И В И , СОУСИ, З А В А Р Н І К РЕМ И , КИСЕЛІ

Щ об приготувати будь-який соус і крем, потрібні вершкове масло, бо
рошно і вода (або молоко, сметана, вершки, сік, бульйон, чай, кофе, к а 
као ). Д одаткам и  до цієї рідини можуть бути ароматичні та пряні при
прави.

Вершкове м асло зміш ують з борошном і, переклавш и цю суміш у со
тейник, нагріваю ть її, розплавляю ть, заварю ю ть, увесь час помішуючи. 
З а  2— 3 хв, як  тільки утвориться гумоподібна пруж на маса, швидко п ід 
ливаю ть до неї потроху киплячу воду чи іншу рідину (бульйон тощо) і 
якомога швидше розмішують (щоб не допустити згортання). Коли маса 
знову загусне, доливаю ть ще рідини і розмішують доти, доки не утвориться 
гарячий соус чи крем.

Д о  такої основи додаю ть будь-який інший компонент, але вж е не в га 
рячому, а в холодному стані і просто змішують його з основою. Таким чи
ном можна одерж ати різні соуси і креми.

Д о основи, в якій більш е борошна, додаю ть сметану, огірковий розсіл, 
лимонний чи м ’ясний сік, риб’ячий густий бульйон, томатний сік і одерж у
ють різноманітні підливи та  соуси до других страв, додавш и до них ще 
ж овток або ціле збите яйце. Соус розводять бульйоном чи сметаною до 
більш  рідкої консистенції і одержують підливу.

Д одаю чи солодкі компоненти (цукор, вершки, яєчний жовток, мед, шо
колад тощ о), одержую ть креми. В таком у випадку кладуть більш е верш ко
вого м асла і менше борошна, а густини досягаю ть при допомозі яєць і 
цукру.

Я к  з в а р и т и  к и с і л ь ?  Кисіль складається з чотирьох компонен
тів — води, ягід  (або ягідно-фруктового соку), цукру та крохмалю. Щ об ки
сіль вийшов смачним, необхідно дотримуватись певної послідовності при 
його готуванні.

Починають з сиропу: розводять цукор в холодній воді, проварюють, 
знімаю ть піну, трохи уварюють і сироп готовий. Або готують його на воді
з проварених вичавок ягід.

С ік беруть готовий (консервований) або вичавлюють крізь подвійну 
марлю  із свіжих фруктів чи ягід, виливаю ть у фарфорову чаш ку, накри
вають та відставляю ть на деякий час.

Д ал і роблять крохмальне молочко. Крохм аль беруть від  однієї чай
ної до однієї столової лож ки, розводять у склянці холодної кип’яченої 
води (в окремому посуді) і розмішують до стану «молока» різної густи
ни — від зовсім рідкого до густого. Одну склянку крохмального молока 
розраховано на один літр всієї рідини киселю, сиропу та соку.

Безперервно помішуючи крохмальне молоко (щоб не осіло на дно), 
вливаю ть його в сироп у ту мить, коли останній дуж е кипить, і весь час 
швидко розміш ують протягом 15 — 25 с. Потім вогонь зменшують, припи
няючи кипіння, однак рідину продовжую ть інтенсивно мішати, щоб з а 
гусла. П ісля цього до киселеподібної маси вливаю ть ягідно-фруктовий сік 
і знову інтенсивно розмішують, втираючи його у драглисту масу.

Зварений в такий спосіб кисіль матиме см ак свіжого фруктового со
ку, а крім того, не буде плівки, що утворюється, коли одночасно варять 
сироп і ягідний сік.



Крім фруктово-ягідних киселі можуть бути молочно-верш кові, кофей
ні, ш околадні та ін.

*  **

Т о р т  з р е в е н е м  а б о  я б л у к а м и .  Н адійка п ам ’ятає, що цей 
смачний мамин торт пекли у них вдома на початку літа, коли з ’являвся 
свіжий, соковитий ревінь, а потім увесь рік  — з яблуками різних сортів. 
От і сьогодні, купуючи ревінь, вона виріш ила спекти мамин торт. Раніш е 
вона часто допом агала мамі збивати білки з цукром, терла жовтки, чи
стила та криш ила ревінь. Але пекла завж ди  мама. Тепер Н ад ійка за га 
дала , якщ о торт вийде вдалим, то вони з Олексою запросять батьків на 
чай.

Д л я  торту потрібно: 3 яйця, 1 склянку цукру, 1 склянку просіяного бо
рошна, півчайної ложечки соди та столову лож ку оцту (щоб погасити 
соду), а для начинки — кілограм  ревеню.

Усе це Н адійка поклала на стіл, щоб було під рукою. Спочатку почи
стила ревінь та н ар ізала його кубиками. Потім обережно відділила білки 
від жовтків, старанно збила білки з цукром (3Д склянки). Ц укор, що зали 
шився, Олекса розтер з ж овтками, які потім з ’єднали із збитими білками. 
Розмішуючи цю суміш, Н адійка дод ала соди, залитої оцтом, потроху вси
пала борошна, старанно вимішуючи тісто ложкою . Запаливш и духовку, 
прогріла форму, витягла її, зм астила дно і стінки вершковим маслом та 
обсипала їх  товченими білими сухарями. Н а дно форми поклала підго
товлений ревінь, рівномірно залила його тістом і поставила форму на 
одну з вищих полиць духовки.

Через ЗО—40 хв вона витягне рум ’яний апетитний торт і підготує його 
до подачі на стіл: відстебне стінку форми, перевіривши раніш е ножем, чи 
не пристали де боки торту, довгим ножем відділить начинку від дна фор
ми, підставить блюдо і перекине на нього торт. Тепер запечене тісто буде 
внизу, а ш ар ревеню — зверху. Залиш иться лиш е притрусити торт цукро
вою пудрою з ваніліном. Торт охолоне, і тоді можна буде поставити його на 
білу скатертину до вечірнього чаю.

Не менш смачним буде торт, спечений за  цим ж е рецептом, але з на
чинкою із яблук, для чого 1 кг яблук нарізаю ть скибочками. Коли білки 
вж е збито з цукром та з ’єднано із стертими жовтками, підготовлено тісто, 
зігріто форму,— змащ ено вершковим маслом і притрушено сухарями, на 
дно форми рівним шаром розкладаю ть покришені яблука, їх  присмачують 
корицею, подрібненими горіхами, ш маточками цукатів і знову присипають 
сухарями, потім яблука заливаю ть тістом. Печуть і виймають торт з ф ор
ми так  само, як  і торт з ревенем. Зверху начинку з яблук  притрушують 
цукровою пудрою, корицею та покришеними цукатами.

Увечері прийшли Н адійчині батьки. Торт з ревенем сподобався всім. 
М ама, тато й О лекса нахвалю вали Н адійку. Та найбільш е рад іла  м а т и — 
дочка стає справжньою  господинею.

Недарма молоде подружжя цікавиться кулінарними книжками, особливе місце 
серед них посідає книжка Похльобкіна В. В. «Тайны хорошей кухни».— М.: Моло
дая гвардия, 1979.—190 с.



Коли мами
немає вдома

О ленка пам ’ятає  себе зовсім  маленькою . Відтоді мам а привчала її госпо
дарю вати, але в той час це називалося грою.

— Хочеш, гратимемо в кухарів? Я буду головним кухарем, а ти — моїм 
помічником,— запитувала м ам а і одягала собі й м алій Оленці фартуш ки 
та косинки.

— Я — кухар, кухарі — рад іла дівчинка і охоче допом агала мамі.
Вони вносили буряки, моркву, картоплю, капусту, д іставали  з торбинки

сухі гриби, зр ізали  з вінка, що висів за  дверим а у кухні, цибулину, шукали 
коробку з квасолею, відкривали банки з томатним соусом.

— Бачиш , доню, як  багато потрібно усяких овочів, щоб приготувати 
борщ.

Оленка придивлялася, запам ’ятовувала, і коли піш ла вчитися у перший 
клас, вж е знала , що і коли покласти в каструлю , щоб борщ був смачний. 
Так О ленка навчилася варити й кашу, см аж ити картоплю, деруни, яєчню. 
Потім вона уж е не гірше за маму прибирала л іж ка , п ідм італа і м ила п ід
логу, витирала пил та догляд ала за  кімнатними квітами.

«М АМ ИНІ ІГРИ»

Тепер О ленка п’ятикласниця. І коли м ам а на роботі, вона сама 
може зварити обід, нагодувати і доглянути братика М иколку.

Він не за в а ж а є  їй, адж е О ленка теж  грає з М иколкою в «мамині ігри» 
свого дитинства, які колись так  подобалися їй.

КАША — БРАТИКОВІ

— Н адягай , М иколко, свого кухарського ковпачка, трим ай к а
струльку, лож ку, а я візьм у гречаних крупів, та й зваримо тобі каш у-роз- 
мазню.

— Яка це каш а?
— А така , що сам а себе хвалить-вихваляє та  легко ковтається,— см і

ється О ленка.—  Поставимо на вогонь каструльку з молоком навпіл з во
дою, насиплемо подрібненої гречки, тріш ки присолимо і варитимемо, аж  
поки не розваряться крупи. Коли вода закипить, вогонь треба зменшити 
і помішувати.



М иколка слухає сестру і собі «помішує» каш у у ляльковій каструльці.
Згодом О ленка набирає лож кою  трохи каш і, охолодж ує і куштує: чи 

розварилася гречка?
— Розварилася! А смачна яка, не відірвеш ся.
Вона насипає каш у в М иколину мисочку, додає ш маточок вершкового 

масла, яке розливається жовтим кружечком.
— Іж , М иколко, та рости здоровий!
Оленка варить братикові різні каші, але найчастіш е його улюблену — 

манну.
— Як зварити манну каш у? — запитує малого.
І хлопчик подає сестрі каструльку з водою, молоко, цукор, сіль і манні 

крупи.
— М олодець,— хвалить брата О ленка і ставить каструльку на неве

ликий вогонь, весь час помішуючи, поки каш а не загусне.
В готову каш у О ленка кладе верш кове масло.
Д уж е любить манну каш у М иколка!
А ви, д івчатка і хлопчики, варили манну каш у молодшому братикові чи, 

сестричці?
Спробуйте, зваріть, О ленка вам  у цьому допоможе.
З а п ам ’ятайте, на %  склянки молока потрібно: '/< склянка води, 3 чайні 

лож ки манних крупів, ‘/г чайної лож ки цукру, 1 чайну лож ку вершкового 
масла. І не забувайте, що каш у треба весь час помішувати, поки не з а 
гусне!

О ленка якось забула про це, так  каш а в неї взялася грудкою. Звичай
но, такої каші М иколка не їв.

САЛАТ... З ЧОГО ЗАВГОДНО...

М иколка любить овочі. М ама говорить, що це корисно.
— Хочеш, М иколко, салату? М ожемо приготувати салат з кар

топлі та цибулі і помастити його запаш ною  соняшниковою олією або 
салат з покришеної зеленої цибулі і потертих на терці круто зварених 
яєць. Цей салат поливають сметаною. А, може, хочеш салат з вареної 
картоплі, відвареного м ’яса, огірків, зеленого консервованого горошку та 
варених яєць? Все це заправим о сметаною та майонезом.

С алати можна вигадувати, змішуючи різні овочі, фрукти, можна готува
ти їх з чого завгодно.

Та ця страва не викличе апетиту, якщ о покришити овочі недбало. А от 
коли всі продукти добре зварити, акуратно нарізати, а подаючи до столу, 
ще й прикрасити, м ам а неодмінно похвалить!

Разом  з М иколкою О ленка від ібрала зелене, непошкоджене листя сал а
ту, добре помила його в холодній воді під краном (мож на мити і у вели
кій емальованій м исці), промите листя поклала на решето, щоб стекла 
вода, потім зібрала його в пучок і нар ізала.

С віж і огірки не тільки промила, а й почистила шкірку, кожний огірочок 
розр ізала навпіл і покриш ила ш маточками, лише з парникових огірків 
шкірку знімати не треба, бо вона аром атна і ніж на. Неодмінно зр ізаєть
ся ш кірка з солоних огірків.



Помідори д./я салату від ібрала не дуж е крупні, але спілі та міцні, 
промила їх холодною водою та покришила гострим ножем. Зелену цибуль
ку почистила та промила і покришила ш маточками, а ріпчасту цибулю — 
тоненькими круж альцям и поперек цибулини. М оркву зварила почищеною, 
а картоплю — в мундирах. Ці овочі н ар ізала кубиками, склала все ра
зом, присолила. Зап рави ла й прикрасила.

САЛАТ ІЗ РЕДИСКИ З СМЕТАНОЮ

Н а два пучки редиски вона бере одне яйце та півсклянки сме
тани. Вимиту редиску нар ізає тоненькими скибочками, круто зварений 
ж овток розтирає у мисці з сметаною, присолює, потім кладе в сметану ре
диску, тоненько покришений білок і все добре перемішує.

САЛАТ ІЗ ФРУКТІВ

Д уж е смачний, спробуйте, зробіть. В ізьміть три яблука, одну 
грушу, два апельсини. Почистіть шкірку, вийміть зернятка, наріж те ски
бочками, посипте цукром і полийте майонезом (півбаночки) і соком лимона 
('А лим она). Фрукти для такого салату  можуть бути різні, але яблук має 
бути неодмінно більше, ніж  інших фруктів чи ягід.

ЯК ПРИКРАСИТИ САЛАТ?

Д л я  цього О ленка бере зелень петрушки і кладе зверху на гір
ку салату, вкритого сметаною, гілочками, до них — дві-три червоні ягідки 
калини або журавлини. Зелень петрушки м ож на дрібно покришити і при
трусити салат. Крім того, вона нар ізає круж альцям и яйця, моркву, дрібно 
кришить зелену цибулю. З усього цього О ленка викладає привабливий в і
зерунок.

СУП ІЗ СВІЖОЇ КАПУСТИ

О ленка промиває м’ясо, кладе в каструлю  з холодною водою і 
ставить її  на сильний вогонь, коли м 'ясо закипить, зн ім ає шум. Потім вона 
обчищ ає цибулю, моркву, чотири картоплини. Все це помиє, наріж е і кладе 
в каструлю. Л истя капусти нарізав крупними квадратикам и і заклад ає  в 
каструлю  пізніше, коли увариться м’ясо. Потім О ленка солить на смак і 
зменш ує вогонь.

Вона промиває свіж у зелень петрушки та дрібно кришить. Подаючи суп 
до столу, кладе в кожну тар ілку  трохи подрібненої петрушки і по лож ці 
сметани. Смачний суп із молоденької капусти!

ОЛАДКИ З МОРКВИ

Оленка обчищ ає і натирає на крупній терці сиру моркву, додає
2 сирих яйця, 2 столові лож ки борошна, тріш кн присолює і добре вимішує. 
Н а розігріту сковорідку з вершковим маслом навпіл із соняшниковою олі
єю викладає лож кою  невеличкі оладки і п ідсм аж ує їх з обох боків, поки 
не зарум ’яняться.

М оркви дл я  оладок потрібно 0,5 кг. Ц і оладки смачні з сметаною і 
цукром.



•— Купи, мамо, кабачків, я насм аж у оладок.
О ленка зчищ ає з кабачків шкірку, вирізає середину з зернятами, на

тирає кабачки на тертці, присолює, додає 1—2 яйця, трохи соди та бо
рошна і см аж ить так  само, як оладки з моркви.

Н а 1 кг кабачків потрібно: 1—2 яйця, 2—3 столові лож ки борошна, 
вершкове масло, олія, дрібок солі, пів чайної лож ки соди.

ЯЄЧНЯ З КАРТОПЛЕЮ ТА ЦИБУЛЕЮ

Д рібно покришивши цибулину, О ленка підсм аж ує її на ско
ворідці з салом або вершковим маслом, потім кладе порізану круж аль
цями (варену в мундирах і почищену) картоплю, підсм аж ує з цибулею і 
все заливає збитим виделкою яйцем.

ЯЄЧНЯ З ПОМІДОРАМИ

О ленка підсм аж ує скибочки помідорів, заливає яйцями, тріш 
ки присолює та притрушує подрібненою зеленню кропу чи петрушки. Т іль
ки треба стежити, щоб помідори не дуж е присмаж увалися.

А ЯК ПРИГОТУВАТИ ОМЛЕТ?

Розбити яйця у миску, збити виделкою, влити туди молока, 
присолити і ще трохи збити. Потім добре розж арити сковорідку з верш ко
вим маслом або салом (ш маточкам и), влити туди збиті яйця з молоком та 
смаж ити на сильному вогні. Щ об омлет не підгорів, сковорідку легенько 
струшують. Омлет, підсмаж ений з одного боку, перевертаю ть ножем на 
другий бік. Зверху омлет присипають подрібненою зеленню кропу чи пет
рушки.

ПРАЗЬКИЙ ТОРТ НА ІМЕНИНИ МАМИ

Д л я  торта О ленка взяла 1 банку згущеного молока, 2 яйця, 
1 склянку борошна, 3 столові лож ки какао, 1 чайну лож ку соди (її треба 
полити 1 столовою лож кою  оцту). Все це розм іш ала і розділила на 2 по
ловини. Спекла у духовці на сковорідці 2 корж і і, коли вони остигли, ро
зр ізала кожен у товщину на 2 частини. І в неї вийшло 4 коржі.

Потім О ленка зробила крем. Д л я  цього вона налила молока (в банку 
з-під згущ еного), перелила його в каструльку, вбила 1 яйце, всипала 2 сто
лові лож ки борошна, розм іш ала і поставила на вогонь, весь час помішу
ючи, не доводячи до кипіння, зняла і остудила.

Потім розтерла 150 г вершкового м асла з 1 склянкою цукру, 3 столо
вими лож кам и порошку какао  та  зм іш ала з остудженим заварним  кре
мом. Усі 4 корж і О ленка помастила кремом. Зверху теж  поклала шар 
крему та притрусила покришеною ш околадною цукеркою. Коли торт був 
готовий, поставила його на 2 години в холодне місце.

М иколка, звичайно, допом агав сестрі. Тому вони обоє дарували цей 
смачний торт мамі на іменини.

ОЛАДКИ З СВІЖИХ КАБАЧКІВ



О Л ЕН КА Н А К Р И В А Є  Н А  СТІЛ

Якось м ам а почала накривати на стіл і покликала Оленку.
— У важ но подивись і зап ам ’ятай, робитимеш це сама.
Відтоді Оленка сама накриває на стіл і привчає робити це меншого 

брата.
Кожному з чотирьох членів сім ’ї вони стелять серветку, ставлять м іл

ку тарілку. Л іворуч від неї кладуть виделку, праворуч —  лож ку і ніж, 
лож ки, виделки — ввігнутим боком догори.

Б іля  маминої тар ілки  кладе ще й велику розливну лож ку та  ставить 
чотири глибокі тарілки для першої страви.

Н а середину столу, як  годиться, О ленка ставить хлібницю з акуратно 
нарізаним и скибками. Сільничку, гірчичницю, перечницю — біля хлібниці.

Оленка прикраш ає стіл невеликим букетиком квітів, а взимку — дбай
ливо вирощеною зеленою гілочкою. А дж е відомо: коли на столі квіти, обід, 
хоч і буденний, стає святковим.

УМ ІЙ ПОВОДИТИСЯ З А  СТОЛОМ

Оленка часто робить зауваж ення братикові, який виліз на сті
лець, випнувся ліктям и на стіл і, вхопивши ножа, настромив скибку по
мідора.

— П оклади ніж ,— говорить вона,— з нож а не їдять, ще поріжеш  язи
ка. Н ожем лише ріж уть. Проте не всі страви ріж уть і ножем: котлети, 
тюфтелі, рибу чи відварені овочі ножем не ріж уть взагал і, а їд ять  їх, від
діляючи виделкою невеликі шматочки.

— Тримай виделку у правій  руці і не колупай нею в зубах. К ращ е 
після обіду прополощеш рота водою. Якщ о ж  тобі треба щось порізати 
ножем, візьми тоді виделку у л іву  руку, а н іж  трим ай у правій — зручні
ше буде різати. І ніколи не став виделку прямо, став похило, бачиш, як 
вона ковзає по тарілці і розкидає їж у  по столу?

— Н е бери своєю виделкою чи лож кою  їж у  з загальних тарілок, які 
стоять у центрі стола, для цього там  покладено лож ку чи спеціальну ло
патку.

— З ап ам ’ятай, М иколко, що ліктям и на стіл не спираю ться, а сидять 
за  столом прямо.

— Н е сьорбай борщ і не плям кай так  голосно, що чути усім, хто за 
столом сидить. їж  не поспішаючи, ковтай нечутно і не перехиляй тарілки, 
якщ о в ній залиш илося трохи борщу, щоб не залити серветку і свої коліна.

— Якщ о ти зап ам ’ятаєш  ці правила та ще друж итимеш  з чарівними 
словами «будь ласка»  і «дякую», от побачиш, м ам а і тебе неодмінно по
хвалить.

Я К  П Р И Б И Р А Т И  К ІМ Н А Т У

М иколці купили невелику щітку, і О ленка навчила братика 
прибирати кімнату.

Вони одягли фартуш ки і паперові ковпачки на голови.
— Відкриємо кватирку,— ск азал а  О ленка і п ідставила стілець до під

віконня.



Потім Оленка принесла дві сухі полотнинки — одну для себе, другу 
для М иколки. Вони змели зі столу, стільців та підвіконня крихти, непотріб
ні папірці та інше сміття.

— Сухою щіткою підмітати не слід, пил підніматимемо. Обмотаємо на
ші щітки ш маткам и вологої марлі. Тепер почнемо підмітати: мети від  себе, 
ти — з одного кутка, а я — з протилежного. Змети щіткою пил п ід столом, 
а я вимету з-під л іж ка , тахти і шафи.

Через кілька хвилин, коли м арля набралася пилу, О ленка зупинила 
брата.

Вони обережно зняли забруднені ш матки марлі і випрали їх у відрі з 
теплою водою.

— Тепер можна підмітати далі, поки м арля знову не забрудниться,— 
сказала Оленка.

Вона порадила братові не поспішати, бо можна пропустити частину під
логи і залиш ити там  пил і бруд.

Так вони змели сміття до дверей; М иколка підставив совок, а Оленка 
віником зм ела в нього сміття і викинула у відро.

З  виношеної М иколчиної сорочки О ленка зробила дві м ’які ганчір
ки, якими вони витерли пил з телевізора, підвіконня, стільців і полиці з 
книгами.

— Н аче посвітліш ало,— радісно оглядався навкруги М иколка.
— І заблищ ало,— додала О ленка. А це означає, що ми з тобою добре 

прибрали в кімнаті.

МИЄМО ПІДЛО ГУ

У квартирі, де мешкають О ленка з М иколкою, паркетну під
логу натерто мастикою. П ідлога виблискує, бо М иколка з татом щосуботи 
чистять її  натирачем підлоги, а в кухні, у ванній кімнаті та вбиральні 
пофарбовану підлогу миють.

Спочатку О ленка тільки допом агала мамі, а потім навчилася добре 
мити підлогу сама. Тепер вона миє її  з Миколкою.

— Будемо робити по порядку, як  навчала мама: приготуємо все потріб
не — відро з теплою водою, віник, ганчірку.

П еред тим як  мити підлогу, вони добре підмели, заглядаю чи в усі ку
точки, забрали  стільці з кухні, переставили дрібні речі. П очали мити під
логу з найдальш ого від дверей кутка. У М иколки була своя ганчірка і він 
нам агався робити все, як сестра.

Н амочили ганчірку, поклали на підлогу і, притискуючи її обома ру
ками, стягували воду до середини кімнати. Знову опустили ганчірку у 
відро, прополоскали, викрутили і насухо витерли вимите місце, куди пере
ставили стільці, і продовж ували мити далі.

— Бачиш , як  забруднилася вода у відрі, давай  змінимо ї ї ,— запропо
нувала О ленка. Вони принесли чистої води і домили підлогу у кухні, потім 
помили у ванні та вбиральні. Закінчивш и мити підлогу, діти випрали ган
чірки і повісили сушити, помили віник, відро, потім добре вимили руки 
теплою водою, щіткою і милом.



П Р А В И Л А  Н А  П А М ’ЯТЬ

О ленка завела зошит і занотовує правила, що можуть зн а 
добиться у господарстві.

♦

* Щоб м’ясний бульйон був наваристий, м’ясо кладуть в каструлю, коли вода 
ще холодна. М’ясо віддасть усі свої соки, і суп буде міцніший.

* Якщо ж м’ясо з супу подається на другу страву, його кладуть у каструлю, 
коли вода закипіла. Бульйон вийде не дуже наваристий, зате м’ясо залишиться 
соковитим і смачним. Усе це стосується й риби.

* Будь-яку страву спочатку ставлять на великий вогонь, а потім досмажують 
чи доварюють на малому вогні.

* Дзеркало заблищить, якщо протерти його ваткою, змоченою в одеколоні, 
та насухо витерти м’якою фланелькою чи м’яким папером.

* Чисте дзеркало досить промити розбавленим настоєм чаю.
* Брудне дзеркало відмиється нашатирним спиртом, розведеним із зубним по

рошком. Потім треба насухо витерти його м’яким папером. Цим засобом добре 
чистяться й шибки.

* Щоб дзеркало не засиджували мухи, його протирають сирою цибулиною, 
розрізаною пополам.

* Шибкн взимку не замерзнуть, якщо протерти їх сумішшю гліцерину з ски
пидаром (3 столові ложки гліцерину, 1 столова ложка скипидару).

* Чорнильну пляму з клейонки можна вивести водою з зубним порошком 
або протерти пляму ваткою, змоченою одеколоном.

* Щоб клейонка блищала, її протирають сирим молоком.
* Порізану клейонку можна заклеїти із зворотного боку лейкопластирем.
* Щоб зварити какао, треба на одну склянку взяти 2 чайні ложки цукру-піску, 

чайну ложку порошку какао, щоб не було грудочок, добре розтерти. Потім до
дати трохи теплуватого молока і знову розтерти. Лише після цього долити 3Д 
склянки гарячого молока, 'Д води і закип’ятити.

Какао буде значно смачнішим, якщо додати до нього кілька крапель лимон
ного соку

* Щоб заварити чай, треба облити окропом чайник для заварки, всипати 
1—2 чайні ложки сухого чаю і закрити кришкою, щоб напарився. Заварити чай 
слід крутим окропом, наливши третину чайника і вкривши його рушником чи 
серветкою, а хвилин через 5—7 долити ще окропу. До сухого чаю можна додати 
шматочок цукру — настій чаю стане міцнішим і ароматнішим.

* Чай з лимоном буде особливо запашним, якщо натерти на терці лимонну 
шкірку, покласти її у склянку, добре розмішати з цукром. Потім налити чай і ще 
додати шматочок лимона без шкірки.

* Лимонну та апельсинову цедру можна натерти на тертці і змішати з цукром- 
піском, а потім покласти в скляну банку, добре прикривши її кришкою. Цим 
ароматним лимонним чи апельсинним цукром можна посипати солодкі страви, 
оладки, класти в кисіль чи компот.

* Можна потерти шматочок пиляного цукру об лимонну шкірку, потім по
класти його в склянку з чаєм, додавши ще й скибочку лимона.

Д ІТИ  В СІМ’Ї

Н а вулиці мокрий сніг, вогко, брудно. Д обре одягнена моло
да ж інка з гарненькою, чепурною дівчннкою років семи-восьмн йде, на 
кваплячись. П еред ними бабуся з кошиком. Раптом старенька посковз
нулася, впала; все, що було у кошику, вивалилося, і дівчинка, не гаючи 
ні хвильки, кинулася допомагати бабусі і збирати покупки. Одне яблуко 
поклала в кошик, друге. Та раптом привітна, лагідна м ам а зле сіпнула її 
за руку: «Пішли, Н аталко , запізнимося». А коли відійш ли трохи далі, до
дала: «Не бачиш, багню ка яка? Нове пальто хочеш зам урзати?» ’



Д івчинка поспішила за  мамою, але увесь час озиралася: «Вона ст а 
ренька, а стареньким завж ди треба допомагати...» Ц і слова не раз повто
рю вала її рідна бабуся. Чим ж е м ам а так  незадоволена?

Чомусь з давніх-давен вваж ається, що у сім 'ї виховують батьки, а д і
ти — виховуються. А м іж  тим, виховання — це, насамперед, спілкування, а 
значить, процес двосторонній. Перший урок, який даю ть нам діти (звичай
но тим, хто здатний його сприйняти), що наш і слова і наші вчинки ніколи 
не повинні суперечити одне одному. Саме власна поведінка — найкращ ий 
приклад для виховання. А коли вж е вчинив щось не г а р а з д — май муж 
ність визнати це і негайно виправити помилку.

Розглянемо загальноприйняті норми поведінки (малу етику). В ж е в них 
проявляю ться і честь, і совість, і добро, і зло. Найперш і уроки м алої ети
ки людина одержує, звичайно, у сім’ї.

Завж ди  бути чистим, охайним кожен з нас повинен не лиш е дл я  себе. 
Неохайний громадянин виявляє неповагу до оточуючих. А от звичку бути 
охайним — стежити за чистотою тіла, доглядати  свої речі, прибирати за 
собою — виховують батьки.

Час, коли вж е доцільно прищеплювати дитині найперші навички куль
турної поведінки, найкращ е, мабуть, п ідкаж е початок тієї чи іншої по
сильної роботи, яку малю к прагне виконати сам. У 3—4 роки діти зви 
чайно починають роздягатися і одягатися. Значить в цей час і треба вчити 
їх акуратно складати  одяг. Щ е раніш е — складати  іграшки, вмиватися, 
чистити зуби.

Найперше, що необхідно — бути прикладом для дітей. Якщо ми самі 
лінуватимемося чистити зуби, то усі наші виховні зусилля стануть м ар
ними. Треба самим мати хороші звички і прагнути, щоб діти завж ди  їх 
помічали. М ож на, ненароком, попросити при нагоді: «Зараз, зачекай, я 
тільки почищу зуби», «Заж ди, повішу костюм у шафу» тощо.

Звичайно, коли дитина починає сама вмиватися, треба в перші дні про
контролювати, чи сухі рукава, чи вміє вона користуватися милом, чи на
сухо витерте обличчя. Допомогти на перших кроках. А потім, через місяць- 
другий, вміння закріпиться і стане звичкою. Те саме м ож на сказати  про 
більш ість чисто побутових навичок. Якщо мати й батько дійсно акуратні 
і охайні, звикли все класти на місце, вчасно прибирати за собою, їм не 
доведеться витрачати багато зусиль — діти їхні виростуть акурат
ними.

А коли діти гірші, н іж  нам того хотілося б — значить, ми у чомусь гір
ші, ніж думаємо про себе.

Варто замислитися: де ми не були вимогливими не стільки до дітей, 
скільки до себе.

Слід пам ’ятати, що наш і сучасні малю ки виховуються, здебільш ого, і 
вдома, і в дитячому садку. Тому важ ливо, щоб лін ія виховання була сп іль
ною. Якщо дитина звикла у дитячому садку одягатися, стелити ліж ко, при
бирати іграш ки, мити руки перед їжею , правильно тримати лож ку тощо, 
не слід удома (заради  неділі чи просто тому, що вам байдуж е, миє вона 
руки перед обідом чи ні) дозволяти їй кинути л іж ко  неприбраним, сі
дати до столу з брудними руками.

Складніш е питання виховання характеру, високо моральних рис пове
дінки і усіх тих якостей, які в майбутньому зроблять дитину Людиною.



Коли дитину виховують (вчать) інші, вона засвою є значно менше, ніж 
сподіваю ться ті, що вчать. Х арактер найбільш ою мірою виховується силь
ним характером, воля — волею, переконання — переконаннями.

Це закон, безліч раз перевірений ж иттям , і він, як  правило, майж е не 
знає винятків. Найголовніш е, що необхідно для виховання характеру ди
тини,— сильний характер дорослого, який повинен бути поряд з нею.

Виховати сильну й горду людину, світлу душ у і благородний характер 
можна, лиш е створивши навколо нього атмосферу високої чистоти. Б ать
ки самі повинні жити у цій атмосфері. І коли вона панує у ваш ій сім’ї / т о 
ді і не потрібно ніяких хитромудрих методик і засобів.

С теж те за своєю поведінкою завж ди: як  ви розм овляєте м іж  собою, 
як  сидите за  обідом, як  ставитеся до т ієї чи іншої дрібної неприємності.

П одумай, батьку, чи може син навчитися у тебе мужності, поваги до 
інших, турботи про матір, уваги до слабш ого, до ж інки взагал і? Не п ід
вищуй голосу, не бурчи, не влаш товуй сцен з приводу недосмажених кот
лет чи недосить солодкого компоту — інакш е втратять авторитет усі твої 
виховні старання. Вмій слухати, вмій тримати себе просто, говорити сер
йозно, тоном,, яким неодмінно передбачається повага до співбесідника, ким 
би він не був.

Те саме повинна пам ’ятати матір, яка не тільки дає дитині життя, а й 
благословляє її на труд і на подвиг, ратний чи буденний, подвиг служ іння 
людям.

З  м алю ками простіше. В ід них легш е приховати деякі подробиці і сто
сунки у сім’ї, і навіть власні вчинки. Але малю ки не повинні бачити ні 
тата , ні маму др іб ’язковими, злими, сварливими, грубими і, головне, не
справедливими.

І, як  би ви не втомилися, як  би ви не були знервовані, ніколи не треба 
виміш увати на дитині власних образ.

«Мати була не в настрої,— скільки раз таке зустрічається в листах д і
тей,— а тут ще сусідка поскарж илася. Ну й відлупцю вали мене так, що й 
наступного дня не міг сісти на стілець».

Н а ж аль, іноді ще вдаю ться і до таких методів, забуваю чи, що систе
мою виховання ми моделюємо систему майбутнього ж иття дитини. І якщо 
ми будемо надто жорстокими з дитиною, вона може вирости жорстокою. 
Ц е не значить, що треба бути всепрощаючимн — тоді труднощі життя ви
являться надто жорстокими для дітей. Н айкращ е — розумне покарання, яке 
повинно не принижувати, а вчити.

М алю к злам ав  іграш ку — відкладіть  обіцяну покупку наступної, по
ясніть: треба вчитися берегти подарунки. Розлив суп, вередуючи, під час 
обіду — хай встає з-за столу не поївши (до вечері, звичайно). Як свідчать 
л ікар і «голодувати» годину-другу навіть дітям  корисно.

Але ніколи не слід карати  малю ків чи навіть зле докоряти більш до
рослим дітям  за  те, що вони ненароком розбили тарілку, забруднили одяг, 
розлили воду чи навіть чорнила, зауваж ення про те, що вам шкода чаш 
ки, що слід бути охайнішим — досить. Д итина, як  правило, переж иває вж е 
від того, що сталася прикрість. Н е варто обтяж увати її  провину.

І вдома, і в дитячому садку, караю чи малю ків за  якийсь вчинок, не 
слід виставляти їх на осміяння колективу чи маленьких друзів. Д іти не 
здатні самі оцінити ступінь провини, вони мож уть озлобитися і навмисне



повторювати погані вчинки, а у тих, хто виступає в ролі «хороших», може 
розвинутися злорадність, з’явитися переконання, що дитина, яка завини
ла — гірш а від них.

А як  бути, коли один малю к ображ ає іншого? Тут є багато рецептів. 
Одні батьки радять синові: «А ти дай здачі!» Інші наказую ть: «Не чіпай 
нікого! О дразу ж  скаж и мені. Розберуся!»

Безсумнівно, дитині дуж е важ ко зберегти спокій, втриматися, коли її 
ображ аю ть. М аленька людина відчуває образу не менш гостро, ніж до
росла, але вона не вміє дати гідну відповідь словом, а вдарити — мама не 
дозволяє, або й просто боїться. П ривчати давати здачі — все одно, що вчи
ти дитину бути жорстокою і виріш увати будь-яку справу з допомогою ку
лак а . К ращ е — заступитися за  малю ка, але так, щоб і він, і той хто його 
скривдив, зрозуміли — битися не можна. С лід пояснити дитині, як  реагу
вати на образу, на погану кличку. Спробуйте переконати малю ка, що дале
ко не всяке прізвисько свідчить про злість і неприязнь тих, хто «дразнить
ся», що діти часто говорять і повторюють слова, не розуміючи їх. Та й 
«б’ються» вони найчастіш е з недомислу, тому, що інакш е не вміють про
реагувати на той чи інший вчинок, слово, подію. Ось тут і повинні бать
ки вж е з перших років ж иття дитини навчити її мислити, вдумливо ста
витися до будь-якого вчинку оточуючих. Особливо, коли цей вчинок сто
сується її самої.

Д уж е важ ливо підготувати до розуміння найперших етичних навичок 
дітей, що йдуть до школи. Але коли в перший день у ш колі ваш син чи 
донька вестимуть себе не зовсім так, як  вам хотілося б, постарайтеся 
втриматися від зауваж ень, різкого тону. П ам ’ятайте: цей день для дити
ни — свято. І в ід  того, з яким настроєм йшов до школи перш окласник, ба
гато в чому залеж ать  його успіхи в перші роки навчання.

Не намагайтеся брати на себе більш у частину роботи, яку повинна ви
конати дитина. З  перших днів не позбавляйте її права й насолоди бути 
самостійною.

Т ак уж е йдеться, що часто люди найскладніш і явищ а схильні поясню
вати дуж е просто. Якщ о дитина погано вихована, говорять, що винен у 
тому батько чи матір, яким «ніколи зайнятися дітьми». Але в багатьох 
сім ’ях на виховання м айж е не витрачаю ть часу — а діти ростуть прекрасні.

Якось у дитячому садку малюки грали в «доньки-матері». Д івчатка одя
гали ляльок, годували їх, несли у лікарню . Д о гри приєднувалися й «тата*. 
С кладалися «сім'ї». «Мами» мили посуд, «тата» витирали, «мами» готу
вали обід — «тата» гуляли з дітьми. Та ось один з «тат» відмовився піти 
гуляти з донькою — він сьогодні п’яний...

Очі дітей! Д уж е і дуж е важ ливо завж ди  пам’ятати про них. І малень
ких, які ще ходять у дитячий садок, і тих, що вж е підростають, і, особливо, 
підлітків, які найбільш  уваж но приглядаю ться до своїх батьків, що мають 
бути їм за  взірець.

Відомо, що поважаю чи матір, син вчиться повазі до ж інки взагал і. Те 
ж  можна сказати  й про дочку. Спостерігаючи ж иття батька, вона спосте
р ігає чоловіка, гідного поваги, чи ні. М абуть, не мож на вимагати поваги до 
себе, коли не поваж аєш  маленьких членів сім’ї.

Д іти  вперті й прямолінійні. У них ще немає досвіду, завдяки  якому во
ни можуть оцінювати той чи інший вчинок з усіх боків. Вони бачать те, що



бачать, і роблять з цього висновки. Але вони вас лю блять. Хочуть вам в і
рити і пиш атися вами. Хочуть бачити вас сильними, розумними, добрими і 
неодмінно такими батьками, які розуміють їх.

Взаєморозуміння — мабуть, найскладніш е у відносинах батьків і дітей- 
підлітків. Ц е велика проблема, яка хвилює за р аз  і педагогів, і соціологів, 
й інших представників наш ої громадськості. Звинувачення батьків у тому, 
що вони не розумію ть дітей, досить поширене серед підлітків.

Якщо вони бунтують проти усталених норм поведінки тому, що 
прагнуть мислити й відвойовувати свою думку не просто, щоб зробити так, 
як заведено, як  радять  батьки,— тоді необхідно з ними сперечатися на р ів 
них. Д л я  переконливості треба брати на озброєнння логіку і факти, л іте
ратурні приклади і особистий досвід. І в жодному разі не відм ахувати
ся від їхніх доказів, не діяти окриком.

Часто м ож на помітити, що підлітки оголошують війну деяким давно 
засвоєним нормам етикету. Н а всі докори заперечують, що виконувати
муть лише ті правила, які самі вваж аю ть необхідними.

Трапляється, що заперечення етикету — вияв звичайного протесту п ід
л ітка проти того, що з ним поводяться, як з дитиною: весь час нотації, з а 
уваження, нагадування. Спробуйте відмовитись від них чи, хоча б, робити 
їх більш м’’яко, не дратуючись, не наказую чи, у менш категоричній формі.

Іноді підліткові просто зав аж ає  звичайна в цей час незграбність, не
впевненість, сором 'язливість. Кидаючи виклик, вонц поводять себе дещо зу 
хвало, в їх голосі ^ 'являється грубість, в одязі — недбалість. У таких ви
падках треба набиратися гумору і витримки. Ц е — хвороба віку.

Коли ж  все йде саме від того, що юнак чи дівчина переконані — вони 
все розуміють кращ е, більш сучасно, ніж  дорослі — отоді треба розумно 
довести їхню помилку.

Чи мають рацію  вони, коли вимагаю ть: доведіть доцільність того чи 
іншого правила, інакш е я його не визнаю? М абуть, так. У таком у випадку 
слід порадити їм переглянути відповідну літературу, звернутися до товари
шів, дум ка яких могла бути для них незаперечною, авторитетною.

Ось каж уть: навіщ о їсти виделкою і ножем, тримаючи його в правій 
руці, коли однією виделкою зручніш е? Здається, логічного обгрунтування 
цього правила одразу не побачиш. А коли подумати, виявиться: правою ру 
кою ми діємо більш  впевнено, ніж  лівою. А значить, ніж  слід тримати у 
правій руці, щоб сусідові, який сидітиме поруч, не завдати  неприємностей. 
Брати в руку по черзі то ніж, то в и д ел к у — незручно. Та й тар ілка ваш а 
виглядатиме охайніше, коли ви навчитеся їсти, як того вимагає ети
кет.

І так  — м айж е з кожним правилом. Б удь-яке порушення норм — ви
клик лю дям, що оточують нас. І в таких випадках доречно сказати  п ідліт
кові: «А ти сам  доведи доцільність такого викладу, ігнорування звичок і 
смаків інших людей! Чому ми тобі повинні доводити, а не ти нам? Поки 
що ми відповідаємо за тебе!»

Ми вж е говорили раніш е, що усю суму прийнятих для нас норм ети
кету легко вивести з одного-єдиного принципу: поваж ай людей навколо, 
поваж ай їх  сам, звички, настрої, як  свої .власні. Н е виривай ні в кого ні
яких благ на свою користь. Звідси випливуть і пояснення тих багатьох «не 
можна», які іноді та к  обурюють молодь.



Щ о таке хороші батьки? Це люди, які все найкращ е, чим вони багаті, 
чим наділила їх природа, що вони здобули у невпинних пошуках, вміють 
передати дітям. Хороший тато, хороша м ам а — це щ астя на все життя.

Хочете виховати хороших дітей — виховайте в собі талан т бути хоро
шими батьками.

Ж И Р И

* Жир при смаженні менш розбризкується, якщо на сковороду по
сипати трохи солі.

* Вершкове масло при смаженні не буде темніти, якщо нагріту сковороду 
змазати олією.

* Щоб олія не почорніла під час смаження пиріжків, треба покласти в неї 
сиру картоплину.

* Для смаження продуктів краще вживати суміші жирів. Вершкове масло 
для смаження не рекомендується, бо швидко починає горіти і диміти. Суміші 
яловичого жиру з свинячим салом вживають для смаження м’яса та птиці, суміші 
олії і тваринного жиру добрі для риби, овочів та виробів з борошна.

* Не рекомендується зберігати масло, сало, жир у глиняному посуді, бо про
дукти набирають неприємного запаху.

* Щоб томатний сік зберігався свіжим, пляшки з соком заливають на 2—
З см олією. Так само зберігають і томатну пасту.

* Свіжі дріжджі щільно укладають у баночку або склянку і заливають олією. 
Дріжджі зберігаються свіжими досить тривалий час.

* Якщо в тісто для млинців влити 100—150 г олії і добре розмішати, млинці 
легко зніматимуться з сковороди навіть без змащення і будуть соковитіші.

М’ЯСО

* Свіже м’ясо має червоний або рожевий колір, баранина — з мали
новим відтінком, жир його до рук не липне. М’ясо старої тварини має жир жов
того кольору, молодої — білого, іноді з рожевим відтінком. Свіже м’ясо пружне, 
заглибина від вдавлювання пальцем вирівнюється.

* М’ясо смажать перед подачею до столу. Навіть нетривале зберігання сма
женого м’яса погіршує його смак.

* Щоб м’ясо не втратило соковитості, його солять безпосередньо перед тим, 
як смажити.

* Кладіть котлети і шматки м’яса на добре розігріту з жиром сковороду. 
Тоді сік з них не витікатиме. Слідкуйте, щоб шматочки м’яса не лягли щільно 
один до одного.

-

Поради різні,
про всяк 
випадок



* Біфштекс, ростбіф і відбивну котлету з баранини можна їсти і напівсма- 
женими. Свинину і телятину завжди підсмажуйте повністю.

* Смажачи домашню птицю або дичину в духовці, кладіть її на лист або 
сковороду спинкою донизу. Жирну птицю полийте невеликою кількістю гарячої 
води, недостатньо жирну — розтопленим салом.

* Під час готування великий шматок м’яса, тушку птиці або дичини через 
кожні 10—15 хв поливайте жиром, в якому вони смажаться. М’ясо добре засма
житься, якщо обкласти його шматками хліба, вмоченими в воду.

* Щоб бульйон був прозорий, варити його слід на повільному вогні, при 
слабкому кипінні.

* Жорстка яловичина стане ніжною і легко провариться, якщо звечора на
терти її сухою гірчицею. Перед варінням м’ясо промивають у холодній воді.

* В шашлик замість оцту (якщо вам не подобається його запах) можна до
дати сухого вина.

* Відварюючи птицю, влийте у воду столову ложку оцту, і птиця стане ніж
нішою та швидше звариться.

* В котлети слід класти черству намочену булку чи сухарі, бо свіжа надасть 
їм неприємної клейкості.

* Готуючи печеню, не треба заздалегідь обсмажувати м’ясо на сковороді, 
слід покласти його разом з нарізаною цибулею в утятницю або чавунчик, налити 
'/г склянки води і смажити протягом 10—15 хв; потім долити ще трохи води, 
зменшити вогонь і тушкувати до готовності.

* Коли смажать жирне м’ясо в духовій шафі, слід поливати його лише гаря
чою водою або бульйоном; від холодної води воно робиться жорстким.



* 3 печінки легко зняти плівку, якщо на хвилину занурити її в гарячу воду. 
Яловичу печінку, раніш ніж смажити, добре вимочити в молоці, тоді вона стане 
м’якшою і смачнішою.

* Бульйон краще варити в емальованій каструлі. Кип’ятити м’ясо хвилин 40 
на великому вогні, час від часу знімаючи шумівкою піну. Потім вогонь зменшити. 
Коли бульйон звариться, влийте в нього дві-три чайні ложки холодної сирої води. 
Через півгодини бульйон процідіть.

* Смажене м’ясо буде смачнішим, якщо потримати його над парою.
* Щоб закоптити окіст (окорок), на 10 кг сирого свинячого окосту беруть 

750 т  солі, 10 г селітри, 65 г спецій (лаврового листу, перцю, гвоздики). Сумішшю 
солі, селітри, спецій слід добре натерти окіст, особливо біля кістки. Потім по
класти його шкуркою донизу в добре вимиту і просушену діжку. Зверху притру
сити сіллю, накрити кружком і винести діжку в холодне місце на два дні. Коли 
виступить розсіл, на кружок покласти гніт (чистий камінь). Через два дні окіст 
слід перевернути, а якщо їх декілька, то поміняти у діжці місцями. Необхідно 
стежити за тим, щоб кружок завжди був вкритий розсолом. Через 20 днів окіст 
можна коптити.

Перед копченням його треба добре обмити від розсолу, обтерти і просушити 
в холодному місці. Щоб окіст не забруднився під час копчення, рекомендується 
обваляти його в борошні або у висівках.

М’ясо коптять у димарях або коптильних камерах, які можна влаштувати 
біля димарів. Не можна допускати, щоб вогонь був дуже великий, бо від цього 
стікає жир і м’ясо стає сухим.

Окости та грудинку, залежно від розміру, коптять 24—36 год, лопатки — 
12—24 год.

ОВОЧІ

* Якщо варити овочі в солоній воді, вони втрачають близько 70 про
центів вітамінів. Тому солити їх краще наприкінці варіння.

* Щоб краще збереглися вітаміни, свіжу зелень рекомендується тримати в 
прохолодному місці, в затінку.

* Мити і чистити овочі треба перед подачею на стіл. Коли ж овочі почищено 
раніше, залишати їх у воді не слід, досить закрити вологим рушником.

* Підсмажені на вершковому маслі корені зелені в бульйоні не розваряться 
і віддадуть йому свій аромат.

* Кріп, пастернак, лавровий лист кладуть за 5 хв до повної готовності пер
ших страв, щоб вони не втратили аромату.

* Чистити цибулю слід у мисці з водою, щоб не сльозились очі.
* Покришена цибуля при смаженні не так підгоряє, стає золотисто-жовтою, 

якщо обкачати її в борошні.
* Щоб цвітна капуста при варці не потемніла і зберегла красивий білий ко

лір, коли почне закипати, слід покласти у воду шматочок цукру.
* Коли чистите буряк, не слід відрізати його корінець до кінця, бо під час 

варіння буряк посвітлішає.
* Буряки, на відміну від інших овочів, у солоній воді не варять, бо вони від 

цього стають менш смачними, чорніють. -
* Щоб томатний соус був гостріший, до нього додають лимонну кислоту чи 

сік лимона.
* Якщо ви хочете зберегти квашену капусту в льоху до літа, ранньою весною 

встроміть всередину березову жердинку.
* Лимони добре зберігаються не тільки в холодильнику. Якщо загорнути їх 

в пергаментний папір і покласті в сухий пісок, то вони не зіпсуються протяго» 
кількох місяців.

* Якщо лимон обдати окропом перед тим, як розрізати його, він стане ще 
запашнішим.

* Якщо потрібно лише кілька крапель лимона, не варто розрізати його. Мож
на проткнути лимон сірником, видавити сік і знову дірочку заткнути.

* Картоплю слід зберігати в темному, прохолодному місці, бо на світлі вона 
зеленіє і в ній з’являється шкідлива речовина.



4 Обчищену картоплю не слід довго тримати у воді, бо вона втрачає крох
маль, вітамін С і погано розварюється.

* Щоб картопля не чорніла, додайте у воду трохи оцту.
* Картоплю, зварену «в мундирі», легко чистити, якщо відразу після варіння 

облити її холодною водою.
* 3 молодої картоплі не варто готувати пюре. Краще зварити її цілою, по

лити маслом чи сметаною.
* Пюре буде смачнішим, якщо до нього крім масла, додати гаряче молоко. 

Від холодного — пюре стане сірим.
* Якщо хочете, щоб картопля була рум’яною і хрусткою, перед смаженням 

підсушіть її, обгорнувши рушником.
* Відварюючи картоплю, покладіть 2—3 дольки часнику, лавровий листок 

або сиру цибулину. Картопля буде смачнішою.
* Картоплю смажать на сильно розігрітій сковороді і солять, коли скибочки 

8 усіх боків зарум’яняться. Якщо посолити картоплю раніше, сік з неї витече, 
змішається з жиром, скибочки втратять форму, колір і смак.

Я Й Ц Я

* Щоб перевірити свіжість курячого яйця, досить опустити його у со
лону воду (столова ложка солі на склянку води)— свіже яйце опуститься на 
дно склянки, знесене за тиждень — затримається по середині, а яйце двотижневої 
давності підніметься на поверхню води.

* Надтріснуте яйце можна варити, якщо тріщину легенько змазати лимонним 
соком чи оцтом.

* Щоб яйця не потріскалися при варінні, на дно каструлі слід покласти пере
вернуте блюдце або посолити кип’яток.

* Щоб розморозити яйця, слід покласти їх на кілька годин у солону воду.
* Жовток можна зберегти свіжим, якщо проколоти шкаралупу яйця з двох 

протилежних боків і випустити білок.
* Білок краще зіб’ється, якщо додати кілька крапель лимонного соку і пучку 

цукрової пудри.
* Омлет із яєць стане пишним і смачним, коли перед подачею на стіл додати 

збитий білок.
* Невикористані яєчні білки можна зберегти протягом кількох днів, заливши 

їх холодною водою.
* Яйце, зварене «в мішечок», відразу опустіть в холодну воду, щоб воно не 

переварилося.
* Якщо круто зварене яйце опустити в холодну воду, воно легко обчиститься.
* Варене яйце можна відрізнити від сирого. Варене — крутитиметься, а си

р е— ні.
* Яєшню слід смажити на вершковому маслі лише на легкому вогні.
* Якщо яйця варяться на сильному вогні, білок вийде твердим, а жовток рід- 

ки'л, при варці на слабкому вогні — навпаки.
* Якщо нема холодильника, яйця можна змазати жиром І укласти в ящик 

з вівсом гострим кінцем вниз. Яйця не повинні торкатися одне одного. Можна 
пересипати їх і аухим піском, попелом.

* Надбиті яйця можна варйти в підсоленій воді, загорнутими в пергаментний 
папір. Якщо яйця тріснули під час варіння, влийте у воду трохи оцту і яйця не 
витечуть.

* Гусячі і качині яйця можна вживати лише в тісто.

ГРИ БИ

* Гриби не можна тримати більше доби, бо вони псуються, а це дуже
небезпечно.

* Страви з грибів не варто готувати на кілька днів.
* Якщо гриби неїстівні, опущена у грибний відвар срібна ложна темніе.
* Цибулина, занурена в посудину, де варяться отруйні гриби, стане чорною.
* Якщо на розріз неїстівного гриба насипати солі, вона пожовтіє.



* 3 розломленого отруйного гриба витікає білуватий сік, а м’якуш дуже 
швидко чорніє.

* Не треба брати перерослі гриби, бо в них починається процес гниття і з’яв
ляється отрута.

* Гриби смачні, ароматні й поживні, але вживати їх треба обережно, щоб 
в їжу не потрапили неїстівні.

МОЛОЧНІ П РО ДУКТИ

* Перш за все треба пам’ятати, що молоко розливне і в пляшках 
неодмінно треба кип’ятити перед вживанням.

Для кип’ятіння виділяють окрему каструлю, яку перш, ніж влити молоко, 
ополіскують холодною водою, тоді молоко не пригорить.

* Молоко при кип’ятінні не «збіжить», якщо краї посудини змастити жиром.
* Якщо треба довго зберігати молоко, при кип’ятінні на літр молока всипте 

столову ложку цукру.
* Найбільше поживних речовин в молоці, надоєному вранці.
* У молоко, що пригоріло, додайте трохи солі, поставте в холодну воду і 

повільно злийте в іншу посудину. Молоко знову стане смачним.
* На світлі молоко втрачає вітаміни.
* Каструлю, в якій пригоріло молоко, легко відмити, якщо налити в неї 

холодну воду і вкинути 1—2 столові ложки питної соди, а потім прокип’ятити 
хвилин п’ять.

* Вершки краще збиваютея, якщо їх охолодити.
* Щоб молоко швидко прокисло, покладіть в нього шматочок хліба.
* Якщо сир став кислим, змішайте його з рівною кількістю молока, залиште 

на годину, а потім відкиньте в полотняну торбинку — хай стече. Він стане смачним.
* Якщо нарізаний скибочками Голландський (Російський тощо) сир затвердів, 

підсох — покладіть його на півгодини в молоко.
* Щоб сир не висихав, на тарілку з сиром покладіть шматочок цукру і на

крийте другою тарілкою.
* Бринзу зберігають у розсолі (на літр води чайну ложку з верхом солі). 

А за добу до вживання покладіть її у холодну воду.

СПЕЦІЇ

* М’ясні страви та вироби з борошна стають смачнішими, якщо по
класти імбир. Тушкуючи великі шматки м’яса, досить додати 1 г імбиру на 1 кг 
яловичини чи свинини. В здобу, кекси, пряники на 1 кг тіста кладуть 1,5 г імбиру.

* Готуючи кисло-солодкий чи інший соус, пиріжки чи бабку з сиру, не за
будьте про аніс. Він надасть приємного запаху кренделикам, булочкам чи тістеч
кам. Анісом можна замінити тмін і навпаки. На 1 кг соусу чи тіста кладуть 2 г 
анісу.

* Гвоздика — це чудова приправа до маринадів з овочів, фруктів, ягід. 
Приємного запаху надасть гвоздика компотам із свіжих фруктів. В маринади 
гвоздику кладуть за 15 хв до кінця варки. Не обійтись без гвоздики і при марину
ванні грибів. Додають її в соус до тушкованого м’яса чи птиці. На 1 л соусу 
кладуть 1 г гвоздики (приблизно ЗО шт.).

* Якщо ви надумали спекти булочки, печиво, пряники чи коврижку, неодмін
но покладіть кардамон (0,5 г на 1 кг тіста). Кладуть його і в соус до фарширо
ваної риби —■ 0,5 г на блюдо.

* У продажу кориця буває у вигляді кори, згорнутої трубочкою, або в порош
ку. Корицю кладуть в холодні солодкі супи з свіжих та сушених фруктів, у соуси, 
маринади, в плови, в солодкі страви з сиру, борошняні вироби за 10 хв до кінця 
варкії чи тушкування. Страви з корицею мають приємний запах і специфічний 
присмак.

* Ваніль — це плід тропічної рослини, який має вигляд коробочки-стручка. 
Всередині знаходиться дуже ароматична коричнева маса з дрібного насіння (вані
лін). Крім ваніліну, ваніль містить і інші ароматичні речовини. Щоб ваніль не



висихала і не втрачала запаху, її краще тримати в скляних трубочках. В продажу 
є порошок — ванілін, а також суміш ваніліну з цукром — ванільний цукор. Ваніль 
використовують під час приготування різних солодких страв та виробів з борошна.

О Ц Е Т  — Н А Ш  П О М ІЧ Н И К

* Якщо гірчиця засохла, додайте до неї кілька крапель отгу і роз
мішайте.

* Зів’яла зелень петрушки, селери чи кропу стане свіжою, якщо покласти її 
у воду з оцтом.

* Масло чи м’ясо, загорнуте у змочену оцтом марлю, довго не псується.
* Тримаючи в хаті квашену капусту, накрийте каструлю марлею, складеною 

вдвоє і змоченою в оцті, а зверху покладіть кришку. Неприємного запаху в хаті 
не буде.

* Готуючись чистити овочі, змочіть руки оцтом, не витирайте, а дайте висох
нути, і на руках не буде плям.

'* Запах риби, цибулі чи оселедця зникне, якщо посуд сполоснути водою
* оцтом.

* Почорнілий алюмінієвий посуд можна висвітлити, прокип’ятивши в ньому 
воду, підкислену оцтом.

* Сполосніть кришталевий чи скляний посуд водою з оцтом, і він набуде 
чудового блиску.

С Е К Р Е Т И  С М А Ч Н И Х  П И Р О Г ІВ

* На 1 кг борошна для приготування прісного тіста слід давати ЗО г 
дріжджів, до здобного— 100 г, до тіста жирного, солодкого, де багато яєць — 
150 г.

* Молоко чи воду вливайте в борошно поступово.
* Жир для тіста має бути теплим, але не гарячим.
* Не місіть довго пісочне тісто, бо воно затужавіє.
* Посудина, в якій збивають білки, повинна бути абсолютно чистою. Білки 

з краплинами жиру не зіб’ються.
* Білки краще збиваються, якщо в них додати трохи лимонного соку чи 

щіпку цукрової пудри, а можна й кілька краплин оцту. Охолоджені білки зби
ваються швидше.

* Якщо тісто замішують на маргарині, сіль не додають, бо маргарин під
солений.

* Не слід збивати білки в алюмінієвому посуді — вони стануть сірими.
* Соду і ванілін краще недосипати, інакше пироги будуть несмачні.
* Черстві пироги можна відсвіжити, якщо їх злегка побризкати водою і 

поставити на кілька хвилин у духовку.
* Щоб швидше збити вершки й сметану на пухкий крем, їх слід охолодити.
* Якщо печете пироги з фруктами, розкачане тісто слід посипати сухарями 

з булки, тоді покласти фрукти. Сухарі вберуть вологу.
* Не ставте пиріг відразу в духовку — дайте йому протягом 15—20 хв підійти.
* Дріжджове тісто не липнутиме до рук, якщо змазати їх олією.
* М’яке, липке тісто краще розкачувати, вкривши його пергаментним про

масленим папером.
* Тісто рівномірно сходитиме, якщо встромити в нього кілька трубочок мака- 

роьів.
* Дріжджі довше зберігаються, якщо покласти їх у борошно або дрібну

сіль.
* Дріжджі швидко розійдуться, якщо їх розім’яти і засипати цукром.
* Дріжджове тісто буде м’яке, якщо додати до нього трохи картоплі, натер

тої на тертці.
* Якщо пиріг починає підгоряти з одного боку, поставте під лист миску 

з содою.
* Щоб пироги з капустою були красивими і смачними, не відкривайте 15 хв 

духовку, в якій вони печуться.



* Не ставте пиріг відразу в духовку на великий вогонь, бо верхня кірочка 
відразу запечеться і не дасть сходу.

* Щоб пироги не підгоріли, під лист поставте другий лист, в який насипте 
шар солі.

* Не виймайте відразу з форми спечений пиріг — хай він охолоне. Але й не
залишайте його на листі довго, бо він змокріє, набуде неприємного запаху.

* Гарячий пиріг легше різати, якщо нагріти ніж.
* Пироги довго зберігатимуть смак і приємний запах, якщо тримати їх в ема

льованій каструлі, на дно якої насипати 1 г ваніліну, а зверху накрити целофаном.
* Посуд, в якому було тісто, суміш з яйцями або молочні продукти, треба 

мити спочатку холодною, а вже потім гарячою водою.
* Якщо немає холодильника, харчові продукти при вмілому зберіганні лиша

тимуться тривалий час свіжими.
Так, непрпготовлене м’ясо може зберігатись і день, і два, якщо його загор

нути у полотнинку, добре змочену у міцному оцті. Перед приготуванням м’ясо 
ретельно промивають у холодній воді.

М’ясо, натерте соком лимона, можна лишити відкритим (під марлею або 
друшлаком) у прохолодному, провітрювальному місці. Воно З0ерігатиметься сві
жим і за найбільшої спеки протягом одного-двох днів.

М’ясо і риба тривалий час лишаються доброякісними, якщо їх перекласти 
кропивою і загорнути у вологу полотнинку. Ця порада стане в пригоді особливо 
рибалкам. Риба в корзині з кропивою і за кілька днів не втрачає свого смаку і 
поживності.

Якщо хочете зберегти тривалий час яйця, змажте їх смальцем, загорніть у 
папір, покладіть у корзину і підвісьте в прохолодному, провітрюваному місці. 
Або змажте білком, дайте обсохнути і також покладіть у корзину, загорнувши 
кожне яйце у папір або переклавши стружками.

Масло досить довго буде свіжим, якщо його загорнути у пергаментний папір 
і покласти в добре підсолену воду. Зверху прикрити тарілкою або кришкою. 
Можна загорнути в полотнинку, змочену в суміші оцту і води.

* Щоб сіль не мокріла, слід додати до неї чайну ложечку крохмалю і роз
мішати.

* Сіль, цукор, чай та інші продукти, що вбирають вологу, добре зберігаються, 
коли на дно посуду покласти кілька аркушів промокального паперу.

* Якщо в пересолену страву покласти на 20 сек шматочок цукру, він вбере 
в себе лишок солі.

У  наших 
друзів

Чимало цікавих і корисних видань для ж інок випущено в братніх соціалі
стичних країнах.

Не маючи змоги, за браком місця, широко познайомити вас з ними, по
даємо невеликий розділ: «У наших друзів».



З книжки «Лексикон домашнього господарства» Б. Киселевської та 
Г. Сарновської (переклад з польської) Ви змож ете скористатися порада
ми про організацію , раціональне ведення та економію в домаш ньому го
сподарстві.

Чеський л ікар  М ірка Клімова-Ф ю гнерова у своїй «Книж ці для жінок» 
розповідає подругам середнього віку, як довше зберегти молодість і бадьо
рість, як відсунути старість.

М ожливо, ці поради стануть у пригоді читачкам наш ої книжки.

О РГА Н ІЗА Ц ІЯ  ДОМ АШ НЬОГО ГО С П О ДА РС ТВА *

Д л я  того щоб дома був порядок, слід  не лиш е розумно й пе
редбачливо вести домаш нє господарство, але й провадити систематичні 
записи. Вони допоможуть розібратися у всіх питаннях і дадуть мож ливість 
дотримуватися запланованого бюджету.

Систематичний господарський облік — це кращ ий вид контролю, з до
помогою якого негайно виявляється перевищ ення бюджету, що порушує 
його рівновагу.

Ведення облікових книж ок не повинно забирати  більш е кількох хви
лин на день. При цьому необхідні акуратність і точність.

З домашнім рахівництвом тісно пов’язан а постійна економія коштів. 
Це не значить, що потрібно відмовляти собі в найнеобхіднішому. Еконо
мія коштів вим агає правильного використання різних предметів і дбайли
вого поводження з ними, що забезпечує найтриваліш ий термін користу
вання.

Бю дж ет, тобто планування доходів і витрат на певний час, складається 
так, щоб сума доходу дорівню вала сумі витрати. Побудований таким  чи
ном бю джет дозволить уникнути боргів, що завдаю ть утруднень і неприєм
ностей. Н авіть невеликий борг, якщо ми неспроможні повернути його вчас
но, робить у нашому бюджеті «дірку», заповнити яку може лиш е якийсь 
додатковий заробіток.

Чим скромніший бюджет, тим серйозніш а небезпека порушити його 
рівновагу.

В багатьох сім’ях спостерігається інше. П ісля одерж ання зарплати  
часто роблять закупки, не плануючи бюджету, легковаж но покладаю чись 
на «як-небудь». Природно, що грошей, які залиш ились, не вистачає до 
кінця м ісяця. Доводиться скорочувати витрати на харчування, завдаю чи 
шкоди здоров’ю.

У правильно побудованому бюджеті слід  передусім врахувати постій
ні платежі: квартирну плату, радіо, ясла, дитячий садок, інтернат, навчан
ня; дал і — платежі, сума яких непостійна (плата за газ, електроенер
гію, телефон, прання білизни і передбачувані витрати на харчування 
сім’ї) .

Н айскром ніш ий 'бю дж ет повинен вклю чати певну суму на непередба
чені витрати, а також  суму на сезонні витрати, як і в один місяць були б

* 3 книжки Б. Киселевської, Г. Сарновської «Лексикон домашнего хозяйства»
(переклад з польської).



надмірним тягарем , а саме: плату за паливо, картоплю на зиму, заготівлю 
різних продуктів тощо. Господарка повинна щомісячно купувати зайвий 
кілограм  цукру, щоб мати запас на час заготівлі варення і дж емів на зи 
му. З а  кілька тиж нів до свят слід також  купувати деякі продукти, що не 
псуються, необхідні для пиріж ків і печива.

Щ об переконатися в тому, чи можна в цей місяць зробити якусь 
позапланову покупку (плаття, взуття, пальто тощ о), слід скласти всі 
згадані статті витрат і одерж ану суму вирахувати із загального при
бутку.

П ісля підрахунку може виявитись, що одерж аної таким чином грошо
вої суми не вистачить для наміченої покупки. Щоб не витрачати цю суму 
на дрібні домашні потреби, кращ е внести її разом з іншими, дрібними су
мами, що додатково наді Гнили, до ощ адної каси. Ці, навіть невеликі вкла
ди, що збираю ться протягом певного часу, дадуть можливость придба
ти цінні речі. Або ж  можна внести цю суму першим внеском, взявш и річ 
на виплат.

Доцільно відразу ж після одерж ання зарплати купити на весь місяць 
у меж ах суми, передбаченої на харчування, основні продукти, що не псу
ються, наприклад, макарони, крупи, борошно, чай, цукор, а також  мило, 
зубну пасту або зубний порошок, порошки для білизни, чищення каструль 
тощо. Реш ту грошей слід залиш ити на щоденні покупки. Щ об витрачати 
гроші рівномірно, рекомендується поділити їх на кількість днів, протягом 
яких вони будуть використані, і одерж ану суму помножити на сім. Тоді 
стане відомо, скільки грошей можна витратити на життя щотижня.

Касова книжка. Д л я  планового ведення домашнього господарства доб
ре завести касову книжку. У ній мають бути три розділи: щоденні витрати, 
збереж ення і платеж і. Витрати за день можуть вираж атися в різних су
мах, але треба турбуватися про те, щоб не перевищити загальної суми, 
призначеної на тиждень. Кож ну витрату слід негайно заносити в книжку, 
щоб не забути про неї.

Д л я  ведення касової книжки не потрібно спеціального знання бухгал
терії і не потрібно багато часу. Кож на господарка, безсумнівно, зуміє з а 
писати витрати. Примірний запис щоденних витрат можна подати в такій 
формі:



Щоденне зведення витрат

Дата П родукти Кількість Сума витгат, 
крб. — коп.

1 листопада 

1 Т. д.

Молоко
Сир
Хліб
Овечі
Жир
М’ясо
Копчення
Борошно
Крупи
Цукор
Мило
Інші витрати

В с ь о г о

П ісля кожного надходж ення грошей від членів сім ’ї до початку но
вого витратного періоду (місяця, тиж ня, двох тиж нів — залеж но від тер
мінів одерж ання зарплати) слід у касовій книжці відзначити прибуток 
(наприклад, батько приносить 210 крб. на місящ>, м а т и — 100 крб., син — 
80 крб.). Ведучи касову книж ку регулярно, ви матимете чітку картину 
зроблених покупок, їх кількості й вартості.

Касову книжку можна також  вести спрощеним способом у звичайно
му зошиті, куди вносять дві основні графи витрат — «продукти харчуван
ня» та «інше». Суму щоденних витрат слід записувати поряд з переліком 
закуплених продуктів, а весь рахунок за день підкреслю вати. Щ об одер
ж ати суму витрат за тиждень, треба скласти щоденні витрати, підсумок 
записати внизу, і двічі підкреслити.

Підсумовуючи щ отижневі витрати в кінці м ісяця, одерж уєте загальну 
суму витрачених грошей. Слід її вираховувати з доходу, тобто суми грошей, 
одержаних від членів сім ’ї. Таким чином одержите так  зване сальдо.

Якщо витрати за цей місяць перевищили доход (пасивне сальдо), зн а
чить ваш і підрахунки велися неточно; ви могли помилитися, підсумовуючи 
витрати або надходж ення, чи якась сума, що надійш ла, взагал і не була 
записана.

Якщо з підрахунків виходить, що ви витратили менше грошей, ніж  їх 
V вас було (активне сальдо), то треба перевірити, чи справді у вас зали 
шилося стільки грошей, чому дорівнює сальдо. Якщ о це ие так, значить 
записи були неточні.

В багатьох сім’ях відчутною підтримкою в господарстві є фрукти, кар 
топля та інші овочі з власного городу, а також  м ’ясо кролів і свійської 
птиці. Ц і дані також  слід заносити до спеціальної графи касової книги. 
Записи даю ть' змдгу дізнатися, який доход від підсобного розведення тва
рин, від городу і якою мірою він полегшує утримання сім’ї. Щ об дістати 
про це правильне уявлення слід ретельно записувати кількість викори
станих овочів, фруктів, картоплі від свого Городу. Віднявши суму витрат 
ла насіння, угноєння і корм для птиці від вартості зібраних овочів та



фруктів, а також  м’яса кролів і птиці, одержимо суму, що становить 
доход.

У касовій книзі слід також  відмічатн причини збільш ення витрат, пре
мії і плату за понадурочну роботу. Тоді легше буде орієнтуватися також  
у непостійних витратах і в загальному сімейному доході.

В кінці касової книжки баж ано відмічати суму, що зберігається в 
ощ адкасі, суму наявних грошей, взятих або виданнх на позички. При цих 
записах повинна бути датаї і ясна сформульована примітка, в якій, на
приклад, зазначається термін повернення боргу, призначення збережень 
тощо.

Кож на сім ’я щ омісяця сплачує різні рахунки. Слід це робити систе
матично в перших числах кожного місяця. Забуваю чи або пропускаючи 
термін платеж у, ви нараж аєтесь на неприємності, наприклад, відклю чен
ня телефону.

В кінці касової книжки рекомендується записувати всі щомісячні п ла
тежі, а саме: за радіо, за користування житловою площею, за газ і елек 
трику, за  прання, хімчистку, членські внески, передплата на періодичні 
видання та інші платеж і, наприклад, плата за користування їдальнею , за 
уроки іноземної мови, за  уроки музики тощо. Зверху слід зазначити назву 
місяців.

П ісля внесення платеж ів за даний місяць у відповідній графі слід по
ставити галочку і сплачену суму.

К витанції про плату слід зберігати не менше одного-двох років, це 
важ ливі документи. Якщо вони скріплені і розсортовані в спеціальній 
папці, то у випадку потреби легко буде їх знайти.

К ращ е оплачувати всі рахунки одночасно або принаймні к ілька р а
хунків разом, щоб не витрачати часу в черзі.

Економія не має нічого спільного із скупістю; вона полягає в добре 
продуманому витрачанні грошей на покупки, розумному веденні госпо
дарства, доцільному використанні продуктів господарства і дбайливому 
ставленні до інвентаря та одягу.

Застосовуючи такий метод ведення господарства, намагаючись уник
нути зайвих витрат, зберегти в гарному стані протягом найдовшого часу 
предмети повсякденного вжитку, завж ди  можна досягти хорошого резуль
тату.

Вчасне лагодж ення одягу, правильне користування предметами дом аш 
нього вж итку подовжують термін користування ними.

Купівля доброякісних речей також  є економією, незваж аю чи на вели
ку одночасну затрату, бо одяг, як і інші предмети, служ ить тоді довше, 
рідше вим агає ремонту І пов’язаних з ним витрат. Користування ж  пред
метами дешевими, низької якості обходиться дорого, бо вони швидко 
псуються.

Проте не радимо купувати дорогі тканини для пошиття дитячого одя
гу. Д л я  цього згодяться і тканини нижчої якості, навіть браковані (при 
розкрої дитячого одягу помічені дефекти на тканині м ож на обійти). До- 
пустймо також  купувати красиві тканини, хоч й дешевші, нижчого сорту, 
бо діти часто рвуть одяг і швидко з нього виростають.

Е л е к т р о е н е р г і я .  Виходячи з приміщення, слід гасити світло. 
Якщ о в темному коридорі, в кімнаті хворого або там, де спить дитина, по



винно горіти світло, треба вкрутити електричну лампочку в 15 або в 
25 ватт.

Н айбільш  раціонально вж ивати переносні лам пи з довгим шнуром, 
які м ож на пересувати, як завгодно, і таким чином добре освітлювати міс
це роботи. Верхнє світло найменш економне, бо воно освітлює головним 
чином верхню частину кімнати.

М и л о .  Завж ди  слід мати вдома певний зап ас господарського й туа
летного мила. Сире мило витрачається швидше, н іж  висушене.

М ило, призначене для вж ивання, кладуть на підставку з дірками, че
рез які стікатиме вода. Перебуваючи постійно в воді, мило розм’якш уєть
ся і швидко витрачається.

Д рібні кусочки мила можна збирати, а потім розварити і вжити для 
прання шовку або кип’ятіння білизни.

О д я г  і б і л и з н а  можуть служити довго, якщ о їх акуратно носи
ти, правильно зберігати й систематично лагодити. П лаття з найкращ ої і 
найміцніш ої шерсті швидко зношується, якщ о виконувати в ньому хатню 
роботу.

Знявш и одяг, слід очистити його від пилу й повісити на плічка в шафі. 
Вологий або з плямами одяг спочатку висушують, виводять плями, поки 
вони свіж і і лиш е тоді ховають у ш афу. К ож ну дрібну несправн ість—• 
відірваний гудзик, дірку, відпороту лиш тву від спідниці — слід негай
но полагодити. Зношений одяг для дорослих можна переробити для 
дітей.

В тонких панчохах часто опускаю ться петлі. Тому рекомендується ку
пувати відразу  дві однакові пари. Таким чином м ож на буде їх носити 
навіть тоді, коли одна панчоха з пари розірветься.

Д отрим ання чистоти — також  певна форма економії. Якщо неохайно 
мити руки й витирати їх чистим рушником, то рушник швидше забруд
нюється і його треба частіш е прати.

Н атільну, а також  постільну білизну слід міняти частіше. Цього ви
магаю ть і м іркування гігієни, і доцільність. Сильно забруднену білизну 
важ че випрати, а застосування відбілюючих засобів руйнує волокна тк а
нини.

У м і н н я  к у п у в а т и .  У меж ах загальних витрат на ведення госпо
дарства, крім покупок, пов’язаних із щоденними потребами, мають бути 
передбачені й більш і затрати: на одяг, посуд, необхідні меблі, а також  
витрати, пов’язані з ремонтом квартири.

Ц і витрати слід передбачити в загальном у бюджеті, що складається 
на триваліш ий термін, а покупки робити, керуючись розумною економією, 
тобто, видається мож ливість купувати тканини лише хорошої якості, ши
ти дорожчий одяг у хорошого майстра, предмети хатнього вжитку купува
ти в магазині, що має різноманітний асортимент товарів тощо.

Якщо ви погано знаєтесь на якості товару, порадьтеся з тим, хто знає 
його кращ е. Н асам перед, не треба купувати необдумано. Зимове пальто, 
хороше й міцне взуття, святковий костюм — речі, які повинні служитп 
довго. Ц е значить, що чик вищ а якість товару і кращ а робота, тим ви
гідніш е зробити навіть більш у одночасну витрату; якісне пофарбування 
квартири обійдеться дорожче, зате квартира довше матиме гарний ви
гляд.



Уміння купувати необхідне також  прн повсякденних покупках. Перш 
ніж  зайти в м агазин купити якусь річ, сл ід  добре подумати, чи справді 
вона вам потрібна, що саме ви баж аєте купити і скільки грошей можете 
витратити на покупку. Купувати треба спокійно, не поспішаючи, інакше 
може статися, що ви поспіхом купите річ, яка прн ретельнішому розгляді, 
примірці й порівнянні з іншими виявиться непотрібною. С лід завж ди  у важ 
но оглянути кілька пропонованих вам речей того ж  сорту і якості що й та, 
яку ви хочете купити. Тоді вам легш е буде вибрати річ, що відповідає в а 
шим вимогам.

Маючи намір купити товар, який повинен бути відрізаний від велико
го куска (тканина, клейонка і т. п.), заздалегідь  визначте необхідні роз
міри. Купувати «на око» ризиковано, бо можна купити надто багато або 
ж  на 15—20 см менше, ніж  треба, що в кінцевому рахунку спричинить 
зайві витрати.

Купуючи готовий одяг, слід точно знати, який розмір вам потрібен. 
Перед покупкою слід ще раз перевірити потрібний розмір, бо пізніше не 
завж ди можна його відповідно підігнати. Ц е стосується й меблів. С лід 
знати, які розміри вам потрібні, інакш е куплені меблі можуть не роз
міститися у відведених для них приміщеннях.

С е з о н н і  з а к у п к и .  Восени, як  правило, роблять запаси  овочів і 
фруктів. Вони повинні бути якісні і по змозі одного сорту, щоб могли дов
го леж ати й не псуватися. Цю умову особливо важ ливо дотримувати, ку
пуючи картоплю. Якщо купити картоплю, зм іш ану з різних сортів, то при 
варінні одні картоплини цілком розваряться, в той час як  інші будуть 
тверді. Овочі не повинні бути попсованими, пошкодженими або переспі
лими.

Закупки ці слід робити тоді, коли на ринку даного продукту багато 
і ціна його низька, крім  того, для збереж ення продуктів треба мати в ід 
повідне приміщення, причому зберігання вим агає певної додаткової п р а
ці, тобто періодичного перегляду й сортування запасів.

К у п і в л я  на т и ж д е н ь .  Д еякі продукти харчування м ож на про
тягом короткого часу зберігати в холодному місці, жодною мірою не зни
жуючи їх якості. Тому їх дуж е зручно купувати раз на тиж день у м агази 
нах або на ринку. Цим ви зекономите багато часу, менше будете втом
люватися й хвилюватися. Восени, взимку і ранньою весною можна купу
вати сир, сметану, яйця і м’ясо на весь тиж день. Але влітку недоцільно 
робити запас більше, ніж на два-три дні, якщ о у вас нема холодильника 
чи хорошого льоху.

П еред купівлею слід переглянути запаси, чого нема, і записати на ар 
куші паперу, що вам треба купити.

В домашньому господарстві завж ди  повинні бути, хоч би в невеликій 
кількості, такі продукти, як  борошно, цукор, крупи, макарони, чай, при
наймні по одній банці рибних, м"ясних або овочевих консервів, банка д ж е
му, кусок корейки,— так, щоб можна було приготувати обід, навіть якщо 
чомусь не можна вийти з дому.



П О Р А Д И  Л ІК А Р Я  
Ж ІН К А М  СЕРЕДНЬОГО ВІК У  *

Ч О М У  Н Е  К О Ж Е Н  Ш Л Ю Б  В Д А Л И Й ?

Часто через п’ять-десять років подружні стосунки раптом ста
ють грубими, втрачаю ть характер кохання; м іж  чоловіком і ж інкою відбу
ваються непорозуміння, чуються негарні слова, так  що збоку здається, що 
таке подруж ж я живе разом  лиш е для того, щоб завдати  болю один од
ному.

М ожливо все почалося з того, що інтимне співж иття і докладне знання 
один одного сприяли виникненню помилкової думки, що взагал і нема не
обхідності бути взаємно ввічливими ласкавим и і тактовними. І соромли
вість здається зайвою. Але така  м оральна розпущ еність, супроводж увана 
до того ж  лайливими словами, заглуш ає всі ніжні почуття. Слизькі слова і 
т ака  поведінка, як правило, властиві літнім  чоловікам, але починається 
це ще із зрілого віку. Проте не завж ди саме чоловік втрачає сором, добро
чинність і ввічливість. Т ак само може поводити себе й ж інка, і її пове
д інка не подобається чоловікові точно так  само, як друж ині не подобає
ться поведінка чоловіка. Хоча звичайно винні обоє — не пам ’ятають, хто 
власне почав, ніхто з них не попробував знову налагодити в подружньому 
ж итті культурні тактовні стосунки.

Ж інку  дорікаю ть за  неакуратність, неохайність щодо сам ої себе. П еред 
тим, як  вийти з дому, вона чепуриться, «наводить красу», зате дом а — 
якось обійдеться! Брудне хатнє плаття, халат або занош ена стара кофта 
із спідницею, розпатлане волосся, неприкрашене обличчя, надуті губи, на
суплені брови.

С лід стежити за своєю зовнішністю. П одумайте про відповідне хатнє 
плаття, стежте щоб воно було чистим, будьте акуратною, як  «картинка», 
а коли пройде чарівність молодості, присвятіть хоч би м інімальний час 
гарній зачісці. П ідф арбуйте злегка губи. В ідразу вдома створюється ін
ший настрій — грубі слова якось застряю ть у горлі. Часто ж інка забуває 
свої прямі обов’язки — створення чоловікові й дітям  сімейного затиш ку, 
коли сім ’я  відпочиває фізично й душевно, забуваю чи про будь-які не
приємності. Часто буває, що чоловіка чекає м аса скарг на дітей, на по
гану якість покупок, на сварки дітей або внуків, на надмірну роботу — 
і все це викладається відразу ж  на порозі, перш ніж  він устиг знята 
пальто.

Ви нерозумно ведете себе, коли не рахуєтеся з психологією близької 
вам  людини. Усього можна добитися, слід лиш е вміти підійти до людини. 
Спочатку дайте чоловікові спокійно перевзутися, вмитися, переодягнутися 
в домаш ній костюм, тримайтеся при цьому привітно. Р озкаж іть  йому спо
чатку  приємні новини. Якщо він «не в дусі», не розпитуйте зразу  ж ,, що 
сталося; трохи згодом він усе вам розкаж е сам. Спершу він подумає, в 
якій формі вам це розповісти, а ваш і розпити застаю ть його зненацька. 
Про дітей і про свої неприємності встигнете розповісти пізніше.

* Із книги Мірки Климової-Фюгнерової «Книга для женщин» (переклад 
з чеської).



А чи не забуваєте ви поцілувати чоловіка, коли він повертається додо
му? М оже, ви вваж аєте, що у вас нема часу, що вас не повинні затриму
вати такі дрібниці або що ви для цього надто стара? Як усе це негарно! 
Є сім ’ї, де не вітаю ться і не прощаються.

З  такими поглядами ви сімейне вогнище не створите. Але ви повинні 
його створити, якщ о хочете гарно й спокійно дож ити до старості й за
лишити своїм дітям  найкращ і спогади про себе. Сімейний затиш ок ви по
винні створити і в тому випадку, якщ о ви працюєте. Але влаштуйте це так, 
щоб і вас зустрічали з посмішкою й поцілунками. Ось ви перевзулися, 
переодягліїся, вимились, відпочиньте трохи і лиш е потім беріться за 
роботу. Ми всі добре знаємо, що хатня робота ще недостатньо полегшена 
для ж інок, але при хорошій орган ізац ії роботи, коли в кожного члена 
сім ’ї є свої обов’язки, можна сумістити служ бу й роботу вдома. Всім при
ємно, коли ми виконуємо свою роботу усміхаючись.

Коли вдома затишно, то чоловік і друж ина кращ е розуміють один одно
го, можуть поговорити про роботу, похвалити, сказати  добре слово, під
тримати в сумнівах тощо. П омилки в сімейному ж итті можуть також  ви
ходити, якщ о бракує чуйності.

Початок був прекрасним: любов, сюсюкання закоханих, огидне всім, 
крім них самих, бо воно для них було природним, а потім перше почуття 
«усвідомлення своєї гідності» («нам уж е це не до лиця»), дал і «відчепись, 
ти просто смішний (см іш на)»; через деякий час, дивись, забули поцілу
ватися на прощання, потім уж е обоє розучаться посміхатися один одному, 
ласкаво  заглянути у вічі, йти рука в руку на прогулянці.

Ч оловік нібито в цьому не м ає потреби. Але це лиш е «нібито». Він ні
коли в цьому не признається, але психіатри підтвердж ую ть, що кож на лю 
дина, який би в неї не був «твердий» характер, часом потребує проявів 
ласки. Звичайно, свої почуття не треба виявляти навмисне перебільшено, 
необхідний певний такт, певна боязкість, несмілість і аж  ніяк не сюсю
кання.

Та, з другого боку, не вдавайтеся в іншу крайність — не виключайте з 
ваших стосунків почуття взагал і. Сухе поводження не до лиця жінці, і ра
но чи пізно їй доведеться пошкодувати про таку поведінку.

«Та ви зрозумійте, що повороту до минулого нема, мабуть, уж е багато 
втрачено і не м ож на починати спочатку, я можу мати смішний вигляд! Та



той же мій чоловік взяв би мене на сміх!» — частенько доводиться чути 
подібні заперечення. Але це — надто проста відмовка. Ви безперечно 
знайдете відповідну форму — не дарм а ж  ви жінка! Згадайте, як ви пово
дили себе в молодості! А дж е йдеться не лиш е про нинішнє, а й майбутнє, 
про ваш е подруж нє життя, про збереж ення того, що на старості років має 
стати вам опорою!

Д уж е важ ить у сімейному ж итті взаємне уваж не ставлення. Спочатку 
подруж ж я при кожній нагоді засипаю ть один одного подарунками. Потім 
лишаються тільки хатні туфлі — на іменини і галстуки — на Новий рік. 
Це свідчить про бідність ф антазії того, хто дарує, а ця бідність — знову ж  
таки від того, як мало уваги приділяється чоловікові в сімейному ж ит
ті взагалі.

Знаком  уваги не обов’язково повинен служити подарунок. Увійти в 
становище іншого, коли людина втомилася або не в настрої, приготувати 
Іноді його улюблену страву, при прогулянці сповільнити крок, якщ о ін
ший втомився, і тисячі інших незначних нібито дрібниць, які можуть по
легшити життя.

У всіх цих проявів уваги одне спільне — все повинно проявлятися з 
усмішкою.

Ввічлива форма звертання допом агає людині в тяж кі хвилини життя 
й прикраш ає кращ і. Н е зневаж айте ввічливого поводження, вимагайте 
такого самого поводження від своїх дітей і непомітно — від свого чолові
ка. Зрозуміло, й самі будьте ввічливі.

П овага й любов виявляю ться у всіх тих формах, про які ми говорили 
вище, тобто ввічливості, ніжності, тактовності, соромливості, охайності, 
створенні хатнього затиш ку, прояву уваги. Все це було б нещирим лише 
в тому випадку, якби не було в повній гарм онії з внутрішнім змістом 'ва
шого шлюбу. Якщо ви любите один одного, чому ж  не виявляти свою 
любов?

С Т А Р ІС Т Ь  Н Е  З А  Г О Р А М И

Ми старіємо з дня народження: старість — природний наслідок 
життя. Те, що люди, як правило, називаю ть старістю, це відома, досить 
значна стадія старіння, яку в наш час вдається дещо віддалити.



В ік між  50 і 65 роками в сучасної людини — це лиш е «повістка про 
старість». У цьому віці ж інка ще може бути — і часто буває — міцно», 
працездатною .

Потім иастає «середній вік» старості, приблизно від 65 до 75 років. 
Він не повинен ще означати зміни в зовнішності. Доводиться іноді чути: 
«ця ж інка з роками не змінюється», «вона весь час однакова»,— кажуть 
люди, часто із здивуванням. Зміни, безумовно, є, але вони не дуж е впада
ють у вічі. Отже, навіть цей «середній вік старості» не такий уже страш
ний і нема жодних підстав його боятися.

Починаючи (приблизно) з 75 років, настає вж е справж ня старість, яка, 
проте, не повинна бути старечістю. Ми знаємо вісімдесятилітніх праців
ників у сільському господарстві, промисловості, в науці, у ш кільній справі 
і в торгівлі, які виконують свою роботу, і в них є свої радощ і.

Та не думайте, що цей поділ є якимсь законом. Н авпаки, ми часто по
мічаємо, що справж ній від людинн не співпадає з її біологічним віком, 
тобто із станом фізичних органів і життєвих сил. Тому нам і доводиться 
часто чути: «їй уж е п’ятдесят років, а виглядає на сорок!».

У кож ної людини старечі зміни виявляю ться в різний час, що зале
жить головним чином від оточуючого її середовища, від харчування, ста
ну здоров’я, від роботи, турбот або ж  стану нервової діяльності. Отже, не 
можна точно визначити, в якому віці повинна бути ж інка, про яку можна 
сказати: це стара ж інка або це бабуся. Ш видше можна казати, що іно
ді ви почуваєте себе молодшими своїх років і маєте молодший вигляд; 
іноді ж , навпаки, почуваєте себе набагато старіше. У кожної жінки, і на
віть порівняно молодої, бувають моменти, коли вона має вигляд на два
дцять років старіший.

І все-таки необхідно визнати, що старість існує. Вона виявляється в 
убуванні людських сил. Це може виявитися дуж е пізно, в глибокій ста
рості; буває, що лю дина до самої смерті не відчуває ніяких старечих труд
нощів. Ви можете бути старими, але не повинні бути старезними.

Ви пам ’ятаєте свою бабусю, яку ви любили? Вам, мабуть, не зава
ж ало, що в неї глибокі ямки п ід ключицями або зморш ки на обличчі? 
М ожливо, ви її лю били саме за це. Ви не помічали, що вона негарна, ви 
любили її за усмішку, за доброту, розсудливість, привітність і ласку, а 
можливо, і за строгість та справедливість, загалом, за все те, за що ми лю
бимо й поваж аємо інших людей.

І вас любитимуть та поваж атимуть ваш і діти і взагал і всі оточуючі за 
те, що називається хорошим характером . Зарад и  дітей — і не обов’язково 
ваших власних — розвивайте кращ і якості вашого характеру і забудьте, 
коли постарієте, про зміни у ваш ій зовнішності, які не такі вж е й важ 
ливі і які оточуючі — після певного віку — перестають помічати.

З Р А Д Ж У Є  В А М  П А М ’Я Т Ь ?

З вами, можливо, вж е траплялося, що ви, домовившись про 
щось із своїми домашніми, зовсім про це забули? Ваш  чоловік або доч
ка вам доводять, що ви говорили щось про купівлю певної речі, щось 
обіцяли зробити, а ви навіть не могли згадати, що про щось подібне 
йшла мова.



Лише в тому випадку, коли вони повторять вам ваш і власні слова І 
нагадаю ть усі обставини, ви почнете згадувати. Вас, мабуть, кине в ж ар  
при думці, що ви так  легко забуваєте про дрібниці, але можете забути й 
про важ ливе, про свої обов’язки на роботі, що могло б мати дуж е серйоз
ні наслідки.

Звідси ті незрозумілі для оточуючих вчинки, коли люди у ваш ому ста
новищі по двічі повертаються в квартиру, щоб переконатися, чи погаси
ли газ, чи вимкнутий радіоприймач і взагал і чи зачинена квартира на 
ключ.

Через послаблення ваш ої пам’яті ви іноді потрапляєте в цілу низку 
неприємних положень, ваш і співробітники, а то й домаш ні іноді зловж и
вають цим. «Адже ти сказала, що даси це мені! Знову забула?» І ви зго
джуєтесь, бо не довіряєте своїй пам ’яті. М ожливо, ви це сказали, а може 
й ні — але вас уже кілька разів упіймали на забутливості, а тепер ви ди
вуєтесь: було так чи ні.

В ізьміть себе в руки!
Довго це тривати не може. Забутливі ви чи незабутливі, та, мабуть, це 

з вами зрідка трапляється. Але так  мож е статися з кожним. Не допускай
те думки, що причина ваш ої забутливості — ваш а старість. Адже учень 
так само часто забуває, як і старий! У школі вж е стало приказкою 
«Я це забув», і це повсякденно, що нікому з учителів і в голову не спа
де,— хоча б це сталося сотню разів ,— що забутливість — якась хвороба.

Чому ж  тоді загальна дум ка охоче виправдовує забутливість у моло
дих людей, знаходить для них причини й прощ ає їм, а для старих людей 
залиш ається поблаж лива або насміш кувата посмішка: «Ясно — вік!»

Б О Р О Т Ь Б А  І З  З А Б У Т Л И В ІС Т Ю  —  
Б О Р О Т Ь Б А  З І  С Т А Р ІС Т Ю

Чи означає це, що ми, схильні до забутливості, уж е нікуди не 
годимось і повинні «скласти зброю?»

Рішуче протестуйте проти цього! Забутливість не зв ’язан а зі старістю, 
принаймні у вашому віці. Вона займає своє місце в житті так  само, як і 
пам 'ятливість; якщ о ж  хто помічає, що в нього слабне пам ’ять, він по
винен із цим боротися. Досить це усвідомити! Д л я  старості, для справж 
ньої глибокої старості характерно, що лю дина втрачає здатність боротися, 
втрачає охоту підтримувати духовну активність. Боріться з цим!

Але і в цій боротьбі гірш е за  все, якщ о лю дина впадає в стан безна
дійності. «Я ніколи не могла зап ам ’ятати віршів!» або «П різвищ а і номери 
телефонів для мене — найгірше, ніяк не можу зап ам ’ятати!» Часто так  
скарж аться й молоді жінки. П равда, каж уть про це, усміхаючись як 
про факт, з яким нема сенсу боротися. Ж інка старш а й поготів скаж е: 
«До мене не звертайтесь, я нічого не пам ’ятаю. У мене склероз!» Д о речі, 
цим можна й пококетувати — в чому літні чоловіки й ж інки змагаю ться. 
П равда, гумор згладж ується сумним фактом, що роки біж ать, тягнуть за 
собою убування духовних сил; з гумором усе переноситься легше. Та будь
те обережні, не станьте ледарем. Л інь — це вж е справж ня ознака ста
рості! Ви, мабуть, уж е зледащ іли  і не хочете приділяти уваги важ кому 
процесові напруж ення пам ’яті.



М ожливо, ви взагал і не любите напруж увати пам ’ять? В важ аете, що 
вам  це нідочого? Процес мислення пов’язаний з певним напруженням. 
Вам важ ко думати, обтяжливо.

Ц ілком природно, що нетренована дум ка погано відновлю є факти, що 
сталися, і людина потрапляє в якесь зачароване коло. Якщо ви й справ
ді не хочете старіти, то зробіть усе, щоб не опинитися в цьому зачаровано
му колі. Боріться! Робіть так, як ви радите це робити дитині, якщ о хоче
те, щоб вона зм іцнила свою пам ’ять,— тренуйте її.

Д уж е часто ми забуваємо, що мало уваж ні до оточуючих нас речей. 
Якщо у вас у голові тисяча різних речей зразу, та до того ж  ще й весь час 
кудись поспішаєш, то важ ко приділити увагу чомусь одному, а тому ціл
ком природно, що суть не відбивається в мозку, і в результаті через не
великий проміжок часу ми вж е марно напруж уємо пам'’ять, щоб згадати 
щось. У мозку не залиш илось нічого, бо там нічого й не було.

Н априклад, якщ о ми поспішаємо, виходячи з дому, ми думаємо одно
часно, що треба не забути гроші, сумку, зачинити вікно, прихопити дощо
вик, випустити в коридор кішку, прибрати зі столу хліб, при цьому подум* 
ки ми вж е на базарі чи на служ бі. Отже, не доводиться дивуватися, що 
наспіх закрити кран від  газу  або м айж е автоматично вийняти ключі з 
сумочки так  само, як  і зачинити двері, можна без жодних слідів у вашій 
свідомості.

Пізніш е ви напруж ено згадуєте, чи закрили ви двері, та, на ж аль, 
марно. Все це ви робили стільки разів  на день, на тиж день і зробили вже 
стільки разів у своєму житті, що не можете відразу встановити, чи було 
так  сьогодні, вчора або колись давно.

Як ж е зап ам ’ятати такі часто повторювані дії?
Н айкращ е постаратися відбити в свідомості всі ці дії, тобто чинити 

свідомо, не маш инально. Не треба думати при цьому про щось інше, а 
лише про те, що ви робите в даний момент. Звичайно, це виключає будь- 
яку поспішність. Кож на робота має бути обдумана, організована і зробле
на спокійно.

Б іда в тому, що легко наказувати , а виконувати вж е гірше. Ж иття по
спіш ає, на роздуми часу мало. Все-таки не треба впадати у відчай. Будь- 
яке завдання швидше запам 'ятовується, якщ о його пов’язати  з іншою, 
близькою  до нього дією. Н априклад, закрити газ і перенести каструлю.



Зачинити двері — і покласти на місце доріж ку. А щоб не забути купити 
бодай м ’ясо, зав 'яж іть  вузлик на носовій хусточці. Ц ей  старий «засіб.», 
перевірений неодноразовим досвідом. Випробуйте й ви його.

Д ал і допомагає роками усталена ціла низка звичних дій, що склад а
ється з окремих завдань, виконуваних завж ди  однаково в один і той же 
час. Ц я низка дій настільки укорінюється в життя, що залиш ається в 
підсвідомості: ви можете бути впевнені, що все необхідне буде зроблено. 
Так, наприклад, виходячи з дому на вулицю, ми .знімаємо хатні туфлі 
й взуваємо вихідні. Не може трапитися — хіба що тільки раз у житті, 
в порядку цілковитого винятку — щоб ми забули перевзутися і вирушили 
в театр у пантофлях!

Якщо ми розподілимо своє життя за такими низочками завдань і зви
чок, то можемо бути впевнені, що все буде зроблено без зайвих роздумів 
і що «ні про що не буде забуто». Це ніби страхування. Та будьте обереж 
ні! І воно може підвести!

Н айнадійніш ий засіб  — тренування пам’яті.
Ви ск а ж іте , що ви вж е старі для цього? Щ о ваш у пам’ять не можна 

тренувати? Не вірте старим забобонам. Вони виникли в ті часи, коли со
рокалітня ж інка вж е вваж алася  бабусею і коли після сорока років усе 
ставало байдужим. Та сьогодні ми хочемо залиш атися молодими і після 
ш істдесяти років! Д л я  цього необхідна душ евна свіж ість і нерозривно по
в’язана з нею хороша пам ’ять.

Почніть тренувати пам ’ять з найпростіших прийомів. О бідаєте в гро
мадській їдальні? Згадайте, що у вас було сьогодні на обід! Ви впадаєте 
у відчай, що часто не можете згадати? Та це дрібниці! Згадуйте! Хто сидів 
навпроти вас? Чи говорив він або вона щось про суп? Чи залиш илися всі 
задоволені соусом? Чи доїли ви все? Залиш илось щось на тарілці? Б ачи
те, ви вж е починаєте згадувати. Головне, пригадати всю обстановку, уя
вити собі загальну картину, і ви згадаєте і обід, і все, що було на тарілці.

Спробуйте згадати, кого ви сьогодні зустріли, коли робили покупки, з 
ким розмовляли? П огляньте на стіл, потім заплю щ іть очі й перелічіть усе, 
що на ньому стоїть. М абуть, половина предметів випаде з ваш ої пам ’яті. 
Та після короткого тренування все налагодиться. Ви навчитеся кращ е спо
стерігати оточуюче, воно сильніше вріж еться у ваш у пам ’ять і, отже ви 
швидше все згадаєте.



Б агато  людей мають неприємну властивість — раптом на півслові не 
можуть знайти правильний вираз: «Де оцей, той самий, як  його...» та ін. 
Ц е відбувається тому, що ми забігаєм о своїми дум кам и вперед і не ду
маємо про те, про що в цей момент говоримо. Н адто квапимося! Слід 
трохи уповільнити темп, а головне, дум ати про те, про що говорите. П отріб
ний вираз знайдеться.

Звичайне явище — ви не можете згадати  ім ’я або прізвищ е людини, 
яку зустріли. Якби ви не поспішали і не дум али зразу  про десяток речей, 
то згадали  б дуж е швидко. Побачите, що хвилина спокою і відпочинку —і 
і це ім’я спливе у ваш ій пам 'яті.

Як видно, забутливість — результат недисципліиованого мислення; дум
ка пурхає, не зупиняючись ні на чому. Іноді ж  забутливість — результат 
життя, прожитого ніби наспіх. Р ідко коли забутливість викликана урівнова
женим ж иттям, зі зручностями. Нічого не вж ивати проти забутливості, 
задовольнятися таким становищем теж  неправильно, бо таке пасивне 
ставлення буде свідченням того, що ви здалися — перестали боротися зі 
старістю. Відмовтесь від переж итків минулого і вправляйте свою пам’ять.

Не шкодуйте ні часу, ні праці на ці пригадування і тренування пам’яті. 
А дж е лиш е лю дина з молодою душею бере близько до сердя свою забут
ливість, решті це байдуж е.

Ч О М У  М И  П Р О Т И  В А Ш О Ї П О В Н О Т И ?

Ви скарж итесь, що з  роками у вас зб ільш ується вага? Н а 
ж аль, це часто доводиться чути від  наших жінок. Ц е — неминуче явищ е 
старості? Н і. Н а старості років деякі частини тіла, як  правило, повніють, 
та це не означає, що ви повинні розтовстіти. Типове, наприклад, розширен
ня тал ії. Цим, головним чином, м олода дівчина відрізняється від зрілої 
ж інки, якщ о дивитися на неї в профіль. І тому той, хто хоче довго мати 
молодий вигляд, нам агається зберегти насам перед лінію  ж ивота і талії. 
Д о  певного віку (приблизно до 40— 50 років) це вдається. А ле потім — не 
завж ди. Та засм учуватися не варто! Щ е довгі роки м ож на виправляти та
кі вади — хороший бюстгальтер підніме груди, внаслідок чого ж ивіт і та
л ія  ніби стушуються.

Т а все це ще не справж ня повнота, як а  мучить не одну жінку.
В ага, звичайно, підвищ ується не від  повітря, а від  того, що ви з"їсте. 

П равда, в деяких людей повнота є наслідком неправильного обміну речо
вин, що викликаний гормонами, тобто порушенням внутріш ньої секреції, 
та в більш ості випадків справа не в цьому. Н айчастіш е повнота наших ж і
нок — результат хорошої їж і й напоїв.

Б агато  цукру, багато солодких борошняних страв, багато ж ирів — все 
готується на верш ковому маслі або салі, збиті вершки, я к  тільки випаде 
нагода,— чого ж  дивуватися?

Тут ми зробили крок уперед порівняно з минулим століттям. У наш час 
повнота не ознака достатку, і  вона не подобається не лиш е нам самим, 
але й чоловікам. Ми хочемо позбавитися від неї і готові пожертвувати 
всім — м айж е всім — аби схуднути.

Та нема в нас терпіння, ми хочемо схуднути зразу. Н евистачає також  і 
впертості, а правильний реж им нам дуж е швидко набридає. Д еяк і ж інки



дотримуються строгої дієти, частенько за рецептом, а справа закінчу
ється тяжким- захворю ванням. Ц е основні помилки в нашому прагненні 
схуднути.

О ж иріння — не лиш е косметична вада, а й питання здоров’я, бо воно 
може викликати багато серйозних захворю вань. Н априклад, серце в ож и
рілої людини повинно працю вати більше, ніж  у людини з нормальною в а
гою, пороки серця трапляю ться частіш е і гірше піддаю ться лікуванню . 
Повні жінки набагато більш е страж даю ть від розш ирення вен, склерозу. 
Схильність до інсульту в повних людей також  більш а. О ж иріння погіршує 
й емфізему легень, яка з ’являється у хронічно хворих на запалення брон
хів. Повнота сприяє також  захворю ванню  суглобів: погірш ує або викли
кає плоску стопу.

У повних жінок з ’являється сип, е к з е м а — дуж е неприємне захворю 
вання шкіри. Вони частіш е хворіють на запалення жовчного м іхура і 
жовчно-кам’яну хворобу.

Всі ці і ще багато інших захворю вань вкорочують життя, принаймні 
сильно його ускладнюють.

Отже, кращ е попередж увати ож иріння. Якщо у вас до нього схиль
ність, кращ е почати щось робити проти повноти раніш е, поки не пізно. Ц е 
«щось» — просто правильний режим харчування. П равильного режиму до
сить для того, щоб попередити повноту, а також  і для того, щоб від неї 
позбутися. Лю дина, власне, товстіє в переваж ній більшості випадків від 
того, що їсть зайве, тобто те, що її організм  не встигає витратити.

М ожливо, ви заперечуватимете! бо у вас також  «солідна вага» і ви 
ніколи не переїдаєте, куди там! І їсте навіть менше за всіх із ваш ої сім’ї.

Ну, давайте розберемося! Н айбільш е калорій, тобто використовува
них для організму речовин, м істять жири, трохи менше сахариди (що 
містяться в борошняних виробах, а також  у солодких) і білки (білок 
яйця, м ’яса, стручкової рослини). Виходить, що не байдуж е те, що ми го
ловним чином їмо: якщ о вам три ж інки скаж уть, що вони сьогодні з ’їли 
не більш е 100 г харчових продуктів, то в складі цієї їж і може бути вели
чезна різниця!

Припустимо, перш а ж інка з 'їл а  100 г сала  (771 калор ія), друга — 
100 г ш околаду (409 калор ій ), т р е т я — 100 г неж ирної яловичини (114



калорій). Звідси  цілком ясно, котра з них «кращ е харчується», тобто 
іншими словами, котра нагром адж ує ж ирок — та, яка їсть багато жирів 
і солодкого.

Так що ж  тоді? Голодувати? Куди там! У декого з вас може і є сила 
волі витримати весь день без їж і, але зате на наступний день надолужите 
собі це «прогаяне». Крім усього, голодовка й небезпечна: при ній орга
нізмові не вистачає і тих калорій, які йому необхідні для заміни витра
ченої енергії і спрацьованих клітин окремих тканин, та головним чином 
небезпечна, якщо йому не вистачає біологічного компонента в їж і, це — 
цінність продуктів, що містять вітаміни й мінеральні речовини. Хто го
лодує, той не одерж ує всіх цих речовин, і потім, звичайно, організм зазнає 
голоду від браку їх. Відомі різні хвороби, що виникають при втраті 
опірності до інфекції внаслідок нестачі вітамінів та мінеральних ре
човин.

Н ам це ще важ ливіш е, бо без вітаміну С підвищується небезпека скле
розу! Необхідно все це врахувати і не голодувати, а кращ е організувати 
раціональне харчування.

Ви визнаєте, що у ваш ій їж і не повинно бути багато жирів; доза 10 г 
свіжого вершкового м асла на день дозволяється лише тому, що певні 
його елементи вам необхідні. Але ніяких вершків, здобних тістечок, пе
чив, тортів, жирної свинини, жиру!

Зате в їж і, відрегульованій для попередження повноти (так званій 
редукційній їж і) повинні міститися білки. Організм, перетворюючи їх у 
живильні речовини, витрачає багато енергії, тому товстим людям дуж е 
корисно давати  білки; звичайно, не лиш е виключно білки! У всьому мас 
бути певна міра. Але оскільки відомо, що білки найменш калорійні, то 
для підтримання тканини м 'язів  і органів людини їй необхідно на 1 кг 
ваги 1 г білків.

Д ал і, наша їж а повинна містити менше сахаридів (сахарів), ніж ми 
звикли. Н ам їх потрібно лише стільки, скільки вим агає організм  для 
відновлення затрат енергії. Все зайве організм негайно перетворює в жир. 
Тому намагайтеся зам іню вати кожний кусок цукру в чаї, кофе і т. п. са 
харином або звикайте пити несолодке. Все це справа звички. П ерестань
те також  пити солодкі фруктові соки, солодке вино, сиропи тощо.

До виробів, що містять сахариди, належ ать також  вареники, тістечка, 
бублики, в меншій мірі картопля та хліб і всілякі ласощ і.

Сахариди — сахари, що містяться в продуктах,— дуж е п ож ивн і,-але 
найбільш  поживні жири, і якщо ми з ’єднаємо ці два види продуктів у 
кондитерських виробах, то вийде дуж е концентрована їж а, маленький 
шматочок якої містить 500 і більш е калорій.

Ви, мабуть, побоюєтесь, що при таком у режимі харчування будете 
завж ди  голодною? Вам не подобається «пустий шлунок» або коли смок
че під ложечкою? Це значить, що при ваш ому постійному переїданні ви 
звикли до повного шлунку. Та це не біда! Ш лунок звикне і до меншої 
кількості їж і, причому ця їж а  не обов’язково має бути меншою за об’є
мом! Ш лунок обдурити порівняно легко! З ’їж те скільки захочете овочів і 
фруктів. Такі овочі, звичайно, не можна заправляти  борошном і давати  
багато жиру. Н авчіться готувати овочі натурально — туш кувати у влас
ному соку. Овочі менш поживні. Крім того, вони містять багато непере-



варених волокон із клітковини, що важ ливо для регулю вання кишкового 
тракту. їж а  не затримується в кишках, а тому використовується мен
шою мірою, що для вас також  добре.

К Р А С И В А  Х О Д А  К О Р И С Н А  Д Л Я  З Д О Р О В ’Я

Куди б ви не йшли, йдіть енергійним спортивним кроком. 
Взуйте зручне практичне взуття на напіввисокому каблуку  (ш кідливо 
ходити на високому каблуку щ одня) і крокуйте по бруківці або по ву
лиці ж ваво до ваш ої мети. Щ одня — годину!

Це, звичайно, не значить, що ви повинні поспішати, важ ко переводя
чи подих. Р адж у лиш е прискорити крок — якщ о ви, звичайно, цілком 
здорові. Ви ходите перевалюючись, очевидно, за  звичкою, але її слід по
долати, щоб від ходіння була ф ізична й душ евна користь.

Стежте за своєю ходою!
Недосить лиш е прискорити крок, слід  усунути й інші вади. Часом 

бачиш ж інку — йде незграбно, інш а ж  волочить ноги, ледь піднімаючи 
їх від землі, але не від старості, а від  звички крутитися біля плити в кап
цях. У деяких ж інок тяж к а хода зовсім не від  повноти. Іноді й струнка 
ж інка крокує важ ко, а повна, навпаки, «пливе» легко й плавно. Вихо
дить, важ ливо, хто як ходить, як  уміє носити тягар свого тіла, як навчив
ся ходити.

Ви, мабуть, гадаєте, що пізно на старості років зміню вати свою звич
ку? Н авпаки, ви впевнитеся в таком у віці, як  багато залеж ить від ходи, 
в якій ви відчуватимете потребу ще й через двадцять, тридцять років!

Д авайте розберемось. Спочатку візьмімо взуття; воно повинно бути 
досить широким і вільним, щоб не тиснуло. Хай вас не хвилює величина 
ваш ої ноги, завж ди  купуйте взуття якомога вільніше. Елегантність не з а 
леж ить від маленьких туфельок.

Якщо у вас важ ка й хвороблива хода, сл ід  звернутися до л ікаря-ор- 
топеда, можливо, вона викликана повздовжньою або поперечною плоско
стопістю. Ортопедичні устілки допомож уть вам  виправити цей недолік.

Д ал і зверніть увагу на свої ступні. Ставите ви їх носками широко на
різно чи м айж е паралельно? «Носки нарізно» — це теж  типово для плос
ких ступней, а іноді це просто погана звичка, що призводить до швидкої 
втомп. Н абагато  легш е ви пересуватиметеся, ставлячи ступні паралельно.

Д еяк і лю ди ходять із широко розставленими ногами, що, особливо 
в ж інок, дуж е негарно. Т ака хода, крім усього іншого, погано впливає на 
всю фігуру, на всі суглоби. З  фізіологічної точки зору правильна така 
хода, коли коліна злегка труться одне об одне. Ваш і ступні мають зали 
ш ати сліди зовсім  близько від прям ої л ін ії, якби її  провести по підлозі.

Коли ви звикнете так  ходити, то позбавитеся від ш кідливої звички хо
дити перевальцем, котра з роками дедал і посилюється, що може взагалі 
відняти здатність пересуватися.

Ми вж е знаємо, що ступні слід ставити майж е паралельно, що коліна 
повинні бути близько одне від одного. Та це не все.

Л иш ається ще тулуб, який слід трим ати прямо, не нахилятися впе
ред і не відкидатися назад , як  ходять деякі ж інки, особливо ті, в яких 
виступає живіт.



І, нарешті, не можна ходити весь час з опущеною головою, ніби ми 
щось шукаємо. Так ходять дуж е багато ж інок і зовсім не лише коротко
зорі. Які ж  наслідки такої ходи? Сутула спина, кривий хребет, непово
ротка шия й невралгійні болі! А все це наводить лиш е на сумні думки.

Не вішайте голови! Ж ити вам стане відразу ж  веселіше, відпочине у 
вас хребет, він випрямиться, перестане тиснути на нерви і щезнуть ваші 
болі.

Ви підготовлені? Тоді ходімо, і ви переконаєтесь, що ваш а хода досі 
була неправильна, а значить, завд авала  вам багато шкоди. Щ о н ай важ 
ливіше в ході? Стегнові м’язи. Перший рух при ходінні — підняти стег
на з допомогою тазостегнового суглоба. Він, звичайно, повинен бути до
сить гнучким, щоб зробити цей рух плавно, без ривків. Хто вміє так  хо
дити, той красиво й плавно несе голову, тулуб і таз.

Можливо, спочатку вам буде важ ко правильно ходити. М ожливо, в а 
ші коліна й стегна вж е не такі рухомі. М ожливо, вам  важ ко  входити в 
трам вай і на високу сходинку трам ваю  ви взагал і не можете забратися? 
Ну, тут не залиш иться нічого іншого, як займатися гімнастикою. Коліна 
і всю решту суглобів вашого тіла можна «розім’яти», якщ о ви захочете і 
якщ о у вас вистачить терпіння. В ік тут ні прн чому!

Х О Р О Ш А  Ф ІГ У Р А  Д О  С А М О Ї С Т А Р О С Т І

Іноді люди оглядаю ться і на літню жінку, а не лише на моло
ду! Причини тут можуть бути різні, та  дл я  нас важ ливе одне: «Як вона 
могла зберегти для свого віку таку фігуру?»

Людей це враж ає тим більш е через те, що вони бачать навколо себе 
частіше фігури сутулих жінок, згорблені спини, криві ноги, неохайну ви
правку. Особливо ж  жінки, які в молодості робили все дл я  того, щоб зд а 
ватися високими, в зрілом у віці здаю ть і разом з неохайністю в одягу 
створюють зовсім протилежне враж ення. Ц ілком правильно, що жінки 
вже не псують собі фігуру і здоров’я високими каблуками. Проте враж ен
ня гарно поставленої фігури не залеж ить від каблуків, від високої чи 
низької фігури. Відома танцю ристка Д ункан  була низького росту, але 
видавалася високою. Т ак само балерини, переважно невисокого зросту, 
а мають вигляд порівняно високих.



Чим не пояснюється? Тим, як вони тримаю ть тіло. Д ункан  учила, що 
треба рухатися так, ніби людину підвісили за грудну кістку і тягнуть уго
ру. І справді, якщ о ми собі це уявимо, ми відчуваємо себе раптом якось 
легше, внпростовуємо груди й голову, крокуємо легш е й дивимося вище. 
Якщо ви, не відкладаю чи, почнете регулярно тренуватися, звикнете тс к 
тримати тіло в русі і в спокійному стані, тоді ви матимете вигляд струн
кої і в похилому віці. Річ, звичайно, не лиш е в стрункій фігурі. Н абагато 
важ ливіш е, що наше фізичне здоров’я зв’язано зі станом м ’язів, кісток 
і суглобів. Гарна фігура, правильна постава — правильне навантаж ення 
органів дихання — ніяких болів і утруднень у суглобах і м’язах  на ста
рості років!

Я К  Н О С И Т И  В А Ж К У  Н О Ш У ?

П ід ношею тут розум іється й сітка з 10 кг картоплі, й важ кі 
деталі в цеху, й великі каструлі з водою тощо. Є що носити щодня.

Сітку або сумку з покупками не можна носити інакше, як в одній руці, 
і коли вони важ кі, то часто доводиться бачити: літня ж інка тягне покуп
ки, вся зігнувшись, випнувши бік.

Так носити сумку шкідливо, рано чи пізно це дасть себе знати! Тому 
не купуйте стільки відразу, сходіть за  покупками кращ е кілька разів. 
Щ е кілька слів про сумочку й портфелі: перегляньте їх  вміст і викиньте 
зайві речі! Подумайте над кожною річчю, чи справді вона необхідна. Чи 
не можні без неї обійтись? Якщо ні, то чи не м ож на її  замінити чимось 
легшим? Це справді важ ливо: ви продовжите свою фізичну витривалість, 
якщ о носитимете з собою якомога менше речей.

Не забувайте також  чергувати руки — носіть сумку певний час у пра
вій руці, потім у лівій. Не бійтеся, що л іва  рука «Ближ че до серця» і що, 
виходить, її не можна втомлювати. Ц е абсолютно все одно, в якій руці 
ви несете вантаж . Головне — чергувати руки!

Ви, мабуть, нагадуєте дітям, щоб вони носили ш кільні сумки не в 
руках, а на спині. Різниця м іж  ними й вами лиш е та, що ш колярі молод
ших класів, які хочуть носити портфель у руці, як  тато, калічать собі 
хребет, який у них потім болітиме в зрілому віці, тоді як у нас він болі
тиме вж е тепер. Тому будьте обережні!

Л ітнім  ж інкам  кращ е носити невеликі сумки на ремінці через плече. 
Т ак  зручніше — руки залиш аю ться вільними. Але плечі також  слід чер
гувати!

Л Е Г К О  С К А З А Т И  —  Х О Д ІТ Ь , А  Я К  З І  С Х О Д А М И ?

Б агато  жінок із задоволенням згодилися б ходити, якби не 
сходи. Звичайно, якщ о хтось ж иве на шостому поверсі, то йому доводиться 
обдумувати кожну дорогу, бо ходіння по сходах набагато більш е напру
ж ує серце, ніж  ходіння по рівному місцю.

Перш ніж  спуститися вниз, слід гарненько обдумати, що нам потрібно, 
щоб не ходити за  кожною дрібницею двічі. Д обре було б записувати на 
аркуш і паперу, що потрібно у домаш ньому вж итку. Ц ей аркуш  повинен 
бути десь на видному місці, скажімо, на поличці в передпокої там  ж е по
винен леж ати  олівець; на аркуш ику напиш іть список відсутніх речей, а



кожний член сім"!, виходячи з дому, прогляне записку і позначить «га
лочкою», що він купить: мило, картоплю, вугілля. Прийшовши додому, 
він тут ж е закреслить у списку те, що приніс. Н авчіть цьому всіх членів 
своєї сім’ї або тих, хто з вами живе! Тоді на вашу долю залиш иться 
тільки найлегше, а головне — ви нічого не забудете.

Таким чином, ми скоротимо ходіння по сходах з важ кими сумками. 
Та не завж ди  в літньої людини хворе серце. Ви теж, мабуть, знаєте жінок, 
які ходять не двічі, а двадцять раз  на день і навіть більш е сходами. 
Очевидно, в них гарне здоров’я і ходіння сходами їм не шкодить. Та вони, 
певно, вміють правильно ходити сходами. Ось у чому основна причина.

Ви, мабуть, самі не раз спостерігали, що іноді ви підіймаєтесь схода
ми легко, а часом важ ко і повинні весь час відпочивати. Якщо ми виклю 
чимо душевні причини й причини нервового характеру, залиш ається ос
новна причина — що сходами вгору й униз треба вміти ходити, так  би 
мовити, за всіма правилами науки: рівномірно завантаж увати  суглоби 
всього тіла. А ось ваш а хода не завж ди  відповідає цьому правилу. Д еякі 
люди підіймаються сходами, сильно нахиляючись уперед, а сходять униз 
сутулячись, ніби шукають місце, куди ступити.

Така хода безсумнівно обтяж лива. П іднімайтесь інакше. Підніміть 
голову, тримайте тулуб прямо. П ідніміть одну ногу, зігнувши в коліні і 
стегні, а далі ставте її всією ступнею на наступну сходинку. Д ал і цю ногу 
напруж те в коліні, випряміть і таким  чином перенесіть на сходинку весь 
тулуб, гарненько випроставшись. Н ога ззаду  завж ди допомагає відш тов
хнутися.

Коли спускатиметеся, знову використайте гнучкість коліна, тулуб три
майте прямо. Не нахиляйтеся вниз, а то знову перевантаж ите суглоби й 
завдасте собі зайвого болю від втоми.

Не дивуйтеся, що описанню ходи приділено стільки уваги. Відомо, що 
ви вмієте ходити, але наскільки правильно — можна переконатися саме 
ходячи сходами.

Я К  МИ НАГИНАЄМ ОСЬ?

В господарстві постійно доводиться щось піднімати з підлоги 
й нагинатися. Д еякі види занять також  вимагаю ть частого згинання. 
Отже, вам доводиться часто нагинатися, та рідко ви нагинаєтеся п ра
вильно.

— Ц е дрібниці,— скаж ете ви, я здорова, зі мною не може нічого 
статися!

— Ц е не дрібниці,— скаж е л ік ар ,— бо тверднуть суглоби колін і сте
гон, тверднуть і м’язи, що рухають ними. Н агинатись вам буде дедалі 
важ че й важ че, і нареш ті від болю ви не зможете взагал і нагнутись. 
Потім ви самі переконаєтесь, як вам буде важ ко жити.

Звичайно, знову-таки все залеж ить від того, як ви нагинаєтесь. У б іл ь 
шості випадків так, що ноги лиш аю ться рівними, коліна напруженими, а 
згинаєтесь ви тільки в стегнах і в попереку. Спідниця, звичайно, при 
цьому піднімається ззаду, а спереду торкається землі. Естетики, звичайно, 
в цьому мало. А основне — такий рух не піде ваш ому здоров"ю на ко
ристь!



М ож уть заперечити: «Адже нагинатися треба, а як — це вж е підкаж е 
здоровий глузд». А от і неправда — погана звичка при згинанні завдає 
багато шкоди. Безсумнівно, що «згинання через живіт» негарна звичка, 
особливо вона небезпечна при перших ознаках старості. Х іба з вами не 
траплялось, при різкому нагинанні, що у вас «кров вдарила в голову» і 
«застрибали іскрн в очах»? Ц е тому, що ваш  ж ивіт з роками округлився 
і, коли ви його, згинаючись, стискуєте, стискуються й кровоносні судини 
в животі і в очах, у вас підвищ ується тиск. Р ізке стискання або часто 
повторюване стискання недобре діють на внутрішні органи.

А тим часом так  легко уникнути всього цього! Зам ість того, щоб з і
гнутися « в три погибелі», м ож на присісти навпочіпки. Голову й тулуб три
мати рівно, нічого не стискуючи; хребет зайвий раз не згинати. Лиш е 
такий спосіб згинання правильний. Звикайте до нього, щоб уникнути ін
ших утруднень. ,

Щ е одна важ лива деталь: як  вставати з почіпок? М ожливо, що ви 
заперечите — нам легш е звестися, коли ми зігнуті в попереку з напруж е
ними колінами, а з почіпок піднятися важ ко. Та вихід тут простий: сі
даючи навпочіпки, залиш айте завж ди  одну ногу трохи позаду. Вона вам 
допоможе відштовхнутися, коли ви вставатимете. І ви підніметесь легко 
й плавно.

П равда, для деяких людей буде обтяж ливо так  підніматись — у них 
болітимуть і хрустітимуть коліна, вони навіть можуть втратити рівнова
гу. Та це й стане серйозним попередженням, що слід швидше вдатися 
до гімнастики. Суглоби і м’язи у вас твердіють, бо ви не робите гімнастич
них вправ щоденно; ваш е тіло потребує таких вправ, при яких слід зги
натися.

Тренуйтеся, згинайтеся при будь-якому зручному випадку, наприклад, 
коли вн взуваєтесь і вам ніде сісти або схиляєтесь до дитини. П равильне 
нагинання корисне й естетичне.

Якщо вам потрібно, зігнувшись, ще й щось підійняти, тоді будьТе^обе
реж ні вдвічі! Коли ви піднімаєте дитину чи якусь важку- річ з нахилу 
(зігнувш ись у попереку), ви тим більш е можете тяж ко пошкодити собі 
хребет і таз.

В аж кі речі найкращ е підіймати з почіпок, відштовхнувшись тією но
гою, яка у вас трохи ззаду, напружуючи міцні стегнові м ’язи. Так ви не 
можете завдати  шкоди своєму тілу, а навпаки, зміцните його.

Я К  П ІДГО ТУ ВАТИ  СВОЇ СУГЛОБИ ДО СТАРОСТІ?

Передусім складіть правильний режим. Д л я  сну досить 8 гоя, 
але регулярних. В ідвикніть якомога швидше спати на м’якій постелі. 
М’яка постіль може деформувати ваш хребет, у якого, можливо, уже в 
молодості була схильність до неправильного викривлення або є поранен
ня, або ж  слабкі м іжхребетні хрящ і-диски. Д ротяну сітку в постелі слід 
викласти під м атрацам и дош ками; матраци повинні бути щільними, на
приклад, з морської трави . Тверда постіль добре діє на ваш хребет!

Перевіряйте свою вагу! Ваш і органи руху пристосовані до тієї ваги, 
яка була у вас в молодості, і тому вони «здають», якщ о їх вага зб іль
шиться понад 10 %. Отж е, треба відрегулю вати свою вагу.



Н ам агайтесь попередити захворю вання. О скільки у вас в організмі 
приховані вогнища інфекцій, якими можуть бути, наприклад, хворі зуби, 
хронічне гнійне запалення гланд, запущ ене запалення сліпої кишки, 
запалення жіночнх органів тощо, постарайтесь все вилікувати у своїй 
поліклініці. Н авіть і в тому разі, якщо ці вогнища не викликаю ть ніяких 
інших захворю вань ваш ого організму, вони все-таки ослаблю ю ть його.

ЗАГАРТУВАННЯ КОРИСНЕ

У жінки, яка боїться свіжого повітря, судини шкіри не тре
новані, і вона легко підхоплює будь-яку інфекцію. Вона також  легко 
простуджується, а простуда часом призводить до захворю вань суглобів і 
м 'язів.

А тому загартовуйтесь! Н айлегш е і найшвидше лю дина загартовуєть
ся влітку, повітряні ванни; в зимову пору — рух у легкому одязі в слабо 
натопленій кімнаті.

Вн каж ете, що вж е загартовані? П еревірте це: можете ви переносити 
холодний душ після гарячої ванни чи він вам неприємний? Ось бачите! 
А до нього можна звикнути і в ваш ому віці.

Почніть з ледь теплуватого душу, потім гарненько тріть тіло волоха
тим рушником, поки у вас не почервоніє ш кіра. Ч ерез деякий час ви в ід 
чуєте, що можете витримати і холодніший душ або навіть чергування 
холодної і гарячої води. Головне, не забувайте розтирати досуха тіло руш 
ником. Тоді з вами нічого не може статися, навіть якщ о у вас є схильність 
до «ревматизму».

Загартована людина долає інфекцію в сиру погоду, а тому уникає 
захворю вань м ’язів і суглобів.

А якщо у вас суглоби вж е болять, незваж аю чи на ваш е загартування, 
то в негоду ви не відчуватимете звичних болів.

Отже, варто почати загартовуватися і в ваш ому віці.

Я К  О Д Я Г А Т И С Я ?

Те, як  ми одягаємось, впливає не лише на зовніш ність, а й на 
8доров"я. Ц е особливо повинна врахувати ж інка певного віку, яка в в а 
ж ає, ніби їй уж е не треба звертати на себе увагу і бере до уваги лише 
практичне значення одягу.

Та не потрібно впадати в крайнощі! «У моєму віці це ні до чого»,— 
міркує ж інка після сорока років і перестає за  собою стежити. Донош ує 
старі плаття — свої і своєї дочки — зношені, немодні. І так  зовсім марно 
перетворюється передчасно в стару ж інку, одягнену без смаку, неохайно.

Потрібно стежити за  своїм одягом, і не лиш е за  тим, щоб він був 
завж ди чистим, а й хорошої якості, не треба відставати від моди! Гарний 
одяг надає жінці впевненості в собі, а це необхідно для власного ж  
спокою.

Не потрібно наш ивати багато платтів, досить мати їх к ілька, але зате 
з хорошої матерії. При виборі тканини й фасону не беріть прикладу з мо
лоденьких дівчат. їм  все до лиця — навіть якщ о вони пошиють плаття з 
найдешевшої тканини. Та для вас це не годиться, ви просто не можете



у вашому віці собі цього дозволити! Гарна тканина і гарно пошитий одяг 
лиш аю ться елегантними протягом кількох років, а для вас важ ливе по
чуття, що ви одягнені зі смаком, зручно й практично. Одна сукня на 
роботу, друга на прогулянки, зовсім інша — в театр.

Не бійтеся яскравих кольорів. П равда, існують кольори, як-ось ніж- |  
но-рожевнй або ніжно-блакитний, придатні більш е для молодих дівчат, і 
Л ітня ж інка може надіти рожеву кофточку, якщо вона їй до лиця, так  
само й блакитний светр під чорний сараф ан, але спокійного пастельного ■ 
відтінку. Ви, мабуть, не раз бачили ш істдесятилітню жінку з білим 
волоссям хоча б і в червоному светрі та картатій  спідниці, які були їй дуж е і 
до лиця.

Та колір вимагає смаку. Веселий колір добре впливає на наш на- І 
стрій і на навколиш нє середовище, але треба «передавати куті меду».

А що на голову? Те, що модне, скаж уть ті, хто молодший. Проте для * 
соліднішого віку є свої вимоги. Буває, що на морозі поболюють вуха, на і 
вітрі болить лоб. В таких випадках носіть хустку, ш аль або капелюшок, і  
щоб прикрити найбільш  чутливі місця на голові. Не можна лише упо-  ̂
дібнюватися деяким неохайним ж інкам , які носять постійно на голові ка- і  
пелюшок і хустку не через холод, а тому що їм лінь як  слід  зачесатися. - 
Було б дуж е сумно, якбн ви втратили інтерес до самої себе.

А яку білизну ви носите? Таку саму, як носили в молодості. Але чи 
були ви завж ди розумні в цьому відношенні? Чи відоме вам правило: но- ] 
сити взимку і влітку однаково тонку білизну вкрай нерозумно. Д ля зими 
рекомендується трикотаж на, більш тепла комбінація і трико. Ц ілком до- |  
сить цупких бавовняних трико, у помірну п о го д у — достатньо й простих. З 
Товста білизна для нормальної активної ж інки цілком зайва. , і

Проте нема жодного геройства в тому, щоб у мороз ходити в коротень- ) 
ких силонових трико і в такій  ж е комбінації. Л егко можна простудитися, 
а це призведе до запалення сечового м іхура і сечоводу — частого захво
рювання у ж інок. Ц е дуж е неприємне і болісне захворю вання, що вима
гає тепла й після вилікування.

Щ о носити? Пояс з м атерії чи з гуми? С лід застерегти від тісного гу- \  
мового пояса, який хоча й «тримає фігуру», та це лиш е пасивна допомога, 
що виклю чає функцію м’язів ж ивота. Проте якщ о вам  з якоїсь причини 
не можна займ атися гімнастикою, тоді носіть гумовий пояс, але лиш е ' 
вдень, увечері ж знімайте його, а влітку не носіть взагалі!

Кожній ж інці відомо, що спідню білизну слід міняти не менш як двічі 
на тиж день або принаймні через кожні п’ять днів. Трико міняють щодня. 
На ж аль  не всі жінки й досі вваж аю ть пояс частиною білизни! Ясно, що ' 
він не з тієї тканини, як реш та білизни, тому ми не перемо його щ отиж -І 
ня, а лише раз на два тижні.

Панчохи можна носити на гумовому вузькому пояску або на вільному ' 
широкому поясі. Але в жодному разі не користуйтеся круглими гумовими 
підв’язками. Вони утруднюють циркуляцію  крові, кров застоюється і в 
результаті починається розш ирення вен. В похилому віці розширені вени 
погано постачають кров’ю шкіру на ногах, утворюються берцьові вираз
ки, що погано гояться й болять.

Якщо у вас вени вж е розширені, то керуйтеся порадам и свого л ікаря, 
який призначить вам бинт, гумові панчохи або порадить операцію. Якщо



це можливо, під час роботи підкладайте щось під ноги, або просто під
німайте їх угору; після роботи відпочивайте леж ачи, причому ноги по
винні знаходитися завж ди  вище, ніж  реш та тіла.

Б ереж іть ноги, особливо взимку. Своєчасно переходьте на теплі пан
чохи, а в морози носіть і шерстяні. Байдуж е, що ви звикли лише до тонких 
панчох. В молодості це цілком нормально — ви швидко рухались, не по
мічали холоду. Тепер ж е ви ходите повільніш е, вразливіш і до холоду. 
П риморож ені ноги — дуж е неприємний наслідок такого франтівства. 
Тому надягайте вчасно теплі панчохи!

З Р У Ч Н Е  В З У Т Т Я

Хто-хто, а ви ж  уж е певно знаєте, яка це перевага — зручне 
взуття! Воно добре сидить на нозі, не тисне, не падає, м ає елегантний 
вигляд, і його м ож на легко вичиститиІ Необхідно лиш е знати, чого вима
гають у нашому віці ноги, а також  чого м ож на чекати від того або іншого 
взуття.

Ноги під час клімаксу, як правило, повніють внаслідок відкладання 
жиру й розширення ступні, бо підйом зниж ується. Тому ви тепер надаєте 
перевагу зручнішому, ніж  у молодості, взуттю.

П ізніш е, з віком, нога втрачає підш кірний жир, стає сухішою, худне. 
В ідсутність ж иру робить її кістлявою, взуття тисне більше. Ц е також  
одна з причин, чому ви любите більш м’яке й зручне взуття.

Всім цим вимогам відповідає добротне спортивне взуття на напівви
сокому каблуку або на танкетці. Зручно ходити на каучуковій або гумо
вій підошві. Верх м ає бути з м ’якої шкіри. Взимку добре носити й валян
ки. Влітку ви, мабуть, носите босоніжки, вони справді гігієнічні. В них 
до ноги проникає повітря, вона загартовується, мускули й сухожилля 
працюють у них вільно.

* * *

Щ об бути здоровим і щасливим, слід  передусім бути оптимістом!
П ізнавайте нинішнє, знайомтесь з новими молодими людьми, не об

межуйтесь лише товариством своїх ровесників! Знайомтесь із новою му
зикою, новим живописом і новим образотворчим мистецтвом, новими кни
гами. Бувайте в товаристві, відвідуйте різні лекції, концерти, театри, ви
ставки. Там ви познайомитесь із сьогоднішнім життям, розширите свій 
кругозір, уникните самотності й перед вами відкриється широкий гори
зонт майбутнього. П рацю йте в ім’я молодого; якщ о ви в своєму віці не
здатні ходити на роботу, тоді хоч би цікавтесь, чим живе й дише молодь, 
ц ікавтесь планами свого міста, свого народу, всього лю дства. Лиш е так 
надовго лишитеся молодими, здоровими й щ асливими.
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