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Ми станемо цікаві світу тоді, 

коли будемо оригінальні, 

автентичні та неповторні. 

(Дара Корній з інтерв´ю  
веб-виданню«Український 

інтерес») 
 

 

Дара Корній (Мирослава 

Іванівна Замойська – справжнє 

ім’я) – сучасна українська 

письменниця, журналістка та волонтерка, яка народилася 20 вересня 

1970 року у Волинській області. Середню освіту отримала в селі 

Княже, яке знаходиться у Львівській області. Вищу освіту 

письменниця здобула в Українській академії друкарства на 

журналістсько-редакторському відділенні. На даний час Дара Корній 

проживає у Львові і працює в Львівській національній академії 

мистецтв. Має двоє дітей, дочку Дарину і сина Максима. 

Як Мирослава Замойська стала Дарою Корній? 
За словами письменниці: «Це відбулося несподівано. Взяти псевдонім 

– це була вимога видавця, який сказав, що Мирослава Замойська 

звучить надто пафосно, а треба бути простішим, ближчим до 

людей. За псевдонімом легко заховатися у звичайному житті.» 
Псевдо Дара Корній обрала невипадково: Дариною зветься її донька, 

а Корній – дівоче прізвище мами. «Відтак псевдонім утворився від 

двох найдорожчих мені жінок», – ділиться письменниця. 

Мирослава Іванівна Замойська — так називають Дару Корній хіба 

вдома або ж у Львівській академії мистецтв, де вона викладає. 

Робота зі студентами надихає і допомагає шукати нові ідеї для 

творів, зазначає авторка романів. Незважаючи на справжнє ім’я, 

для своїх читачів пані Мирослава — Дара Корній або ж Мавка, як її 

прозвали після написання роману «Щоденник Мавки». Вона — одна з 

небагатьох авторів українського фентезі. Переконана, що у 

перспективі наші читачі матимуть змогу вибирати і серед якісного 

вітчизняного фентезі, яке буде нарівні зі світовим. До речі, премія 
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«Коронація слова» з 2015 року започаткувала нову номінацію 

«Сучасне українське фентезі» саме завдяки Дарі Корній. 

Перша спроба пера. 

Першу книгу авторка написала «на замовлення» власної доньки. 

Дарина, донька письменниці захоплювалася Стефані Майєр (авторка 

серії “Сутінки”, про любов між вампіром та людиною) і часто 

переказувала сюжети.  

Історія від автора: «Як мама розуміла, що це її захоплення стає 

хворобливим. Вона занурювалася у той світ. Я їй пояснювала, що він 

— вигаданий. Вампірів не існує. Взагалі — це збочення, коли 

закохуються в їжу. “Ти ж не признаєшся в коханні борщу чи 

вареникам”, — кажу їй. А вона відповідає: 

“То напиши краще”. Я зависла і зухвало 

подумала: а чому б і ні? І почала писати 

історію Гонихмарника для одного 

читача.» 

Це була історія з виховною метою, яка 

відбувається в сучасному місті Льовові. 

Прототипи головних персонажів — це 

однокласники моєї дочки, я взяла їх із 

життя і просто описала. Дарина 

прочитала рукопис, їй сподобалися. Але 

змусила дописати щасливу кінцівку. Бо 

твір закінчувався справедливо, але не 

щасливо. Так з’явилася післямова. Рукопис 

читали її однокласники, тішилися, коли 

знаходили себе. Дочка сказала, що книжку треба видати. А я не 

розуміла, як можна прийти у видавництво і казати: “Надрукуйте 

мене”. Але щоб донька відчепилася, ледь не в останній день 

відправила рукопис на Всеукраїнський конкурс “Коронація слова” (це 

був 2010 рік). Й отримала третю премію літературного конкурсу. А 

також отримав відзнаку «Дебют року» від сайту «Друг читача».  

Приїхала на церемонію нагородження, а мене вже чекають 

видавці. Світлана Скляр (тоді — головний редактор видавництва 

“Клуб Сімейного Дозвілля”) каже, що хоче надрукувати мій твір. 

Відмовляюся, пояснюю, що у мене немає грошей. А мені кажуть: 

“Так це ми ще вам заплатимо”. Виявляється письменникам за їхню 
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роботу ще й платять! А коли я вже тримала паперове видання 

“Гонихмарника”, зрозуміла, що вигадування історій може бути 

професією. Моєю професією.  

Жанр:- Міське фентезі- Містичне- Молодіжне 

За лаштунками творчого натхнення  

Дара Корній розповіла як зазвичай відбувається процес 

написання книги: “Я можу писати у дорозі. Тому у моїй сумці 

завжди є блокнот. Інколи бачу дивні сни, як прокидаюсь, тягнусь до 

записника. Ці сюжети можуть бути дуже важливі”, – розповідає 

авторка. 

Проте письменниця зізнається, що ніколи не знає, як закінчиться її 

книжка. Інколи доводиться перероблювати і вступ. 

  Вона любить експериментувати у жанрах та стилях. То 

видасть чотири книжки із сюжетом старослов’янської міфології, 

то збірку надприродних істот, або ж психологічний роман. У її 

історіях переплітається містика, історія, психологія, культурологія. 

Дара Корній дуже серйозно ставиться до всього, що вона робить. Тож 

ФЕНТЕЗІ для письменниці – серйозний 

жанр. 

Через рік виходить другий її роман – 

«Тому, що ти є», роман для більш дорослої 

аудиторії, ідея якого з’явилася через зустріч 

із чоловіком, який втратив дружину в 

наслідок хвороби. Але він не міг це 

прийняти, неначе жив у іншому світі, де 

вона була досі жива. Авторка поставила 

перед героями роману багато моральних 

дилем, наділила їх коханням та розділила 

смертю, прийняти яку й було потрібно 

головному герою, попри всю трагічність 

історії стосунків із дружиною. 

Дара Корній Тому, що ти є  (КСД), 2012.  

В іншому романі, що має назву «Зірка для тебе», смерть також 

межує із любов’ю, адже там від лікарської недбалості помирає вагітна 

героїня. Її чоловік наважується на помсту та вбиває лікаря, який став 

причиною втрати. Але ця історія врешті-решт закінчується 

позитивно.  
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Дара Корній Зірка для тебе ( 2013) 

Це не просто книга, це суміш жанрів і навіть 

форм –. роман у казках, роман у притчах. 

Персонажі – Зоряна, Руфіна та інші – 

розповідають притчі, легенди, казки. Усе це 

органічно вплітається у загалом реалістичну 

оповідь про життя героїв. Доля їх не 

пожаліла – Сергій виріс у дитячому будинку 

і довгий час нічого не знав про своїх батьків. 

До речі, Сергій має прототипа – реального 

хлопця-сироту, чия історія – майже 

ідентична із Сергієвою. Зоряні теж довелося 

нелегко. Її батьки не витримали 

випробування «шаленими дев’яностими» – 

мати поїхала на заробітки, де і загинула, а батько через безробіття 

почав зловживати алкоголем, що привело його до інвалідності. 

Нікому було підтримати дівчину, і вона поволі скочувалася у прірву – 

навіть стала повією. Але все ж таки знайшла у 

собі сили розпочати життя спочатку. У цьому 

їй також допоміг Сергій. Вони покохали одне-

одного, їхня історія вплинула не лише на них 

самих, а й на друзів та рідних. Навіть смерть 

не змогла їх розлучити. І це також – 

фантастика. Також «Зірка для тебе» сповнена 

віршами. Головна героїня Зоряна – поетеса. 

Кожен розділ книги починається з вірша. Над 

поетичним оформленням працювала Люба 

Долик – відома львівська поетеса.  

Дара Корній Зірка для тебе / Автор 

Дара Корній. – Харків:  Вид-во Vivat, 2019   

 

А ще через рік – третя робота «Зворотній бік світла». Обидва 

романи також написані в жанрі міського фентезі та були удостоєні 

«Вибору видавців» на конкурсі «Коронація слова» у 2011 і 2012рр. .  
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Дара Корній про поганство і міфологію 

«Більшість письмових джерел, якими доводиться 

користуватися дослідникам царини української міфології, написані 

духовними особами, котрі в цій справі не могли бути об’єктивними. 

Й уривки давніх міфів, що збереглися, рясно приправлені 

християнськими нашаруваннями, які нелегко розпізнати, щоб зібрати 

й вибудувати струнку систему українського міфу. Саме тому 

українські народні казки, притчі, легенди, перекази, народні звичаї, 

ритуали, замовляння, заклинання, пісні, ігри становлять великий 

інтерес для дослідників. Адже там розкривається історія 

справжнього життя нашого народу. Глибоке вивчення віри наших 

предків, пізнання її через міф сприяє пробудженню і в молоді 

історичної пам’яті та формуванню національної гідності й 

самосвідомості.» 

Дара Корній упевнена, що всі українські притчі – не зовсім 

легенди й у них є правда. Письменниця каже, що не боїться писати 

про інші світи, які для когось, можливо, й трохи моторошні. Жінка 

запевняє, що той інший світ ніколи не прийде до людини, якщо вона 

сама цього не захоче. 

У своїх книжках Дара Корній використовує різні замовляння, 

однак каже, що вони не справжні. Для читачів вона спеціально їх 

переписує. На думку Корній, з кожною людиною можуть трапитися 

містичні речі, які вона не зможе пояснити. Але більшість воліє про це 

просто не думати. 

«Колись в українській міфології не було чіткого поділу між 

добром і злом, – зазначає мольфарка слова. – Світ сприймався 

багатогранно. У давнину, коли люди йшли на війну, то зверталися до 

темного бога. А коли треба було задобрити вищі сили на щедрий 

врожай, зверталися до добрих богів. Тоді світ був урівноважений. 

Зараз з’явився поділ між злом та добром. У нашому світі ця межа 

стирається. Якщо дуже довго людям утовкмачувати, що канібалізм 

– це добре, то з часом вони у це віритимуть і зло стане добром. Тому 

не треба піддаватися на спокуси. Бо вибір є завжди». 

Наступними її творами, пов’язаними із міфологією, є 

«Зворотній бік світла», «Зворотній бік темряви», «Зворотній бік 

сутіні» та «Зворотній бік світів». У них авторка піднімає із забуття 
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праслов’янську міфологію та робить її простою та доступною для 

звичайного читача.  

Дара Корній розповіла про те, як писала нові книги: 

– Коли мені на голову звалився «Зворотній бік світла», я дев’ять 

місяців збирала матеріал. Я зрозуміла, що науково непідготовлена, 

щоб писати про нашу праслов’янську міфологію так, щоб це було 

доступно і кожен із нас, читаючи, розумів, що це не просто казочка, 

вигаданий світ. Це цілий світогляд. Я спочатку соромилася 

звертатись до науковців за допомогою, але зараз я цей бар’єр 

успішно подолала. Я пишу листи, телефоную, перепитую. Розумію, 

що мушу це робити, тому що фантастика не є легкий жанр. Щоб 

вкласти інформацію в обгортку літературного твору, потрібно 

перечитати багато наукової літератури, що я і стараюся робити. 

Мені це подобається, тому, що я перебуваю в процесі навчання. Я 

постійно вчуся. 

Дара Корній Зворотний бік світла (2012) 

 Жанр: Фентезі- Містичне 

Світло не може існувати без темряви, а 

інколи вони навіть закохуються одне в 

одного: Птаха — світла безсмертна, Стриб 

— темний. А от Мальва ще не визначилася, 

більше того — дівчина донедавна й гадки 

не мала про своє покликання і про те, чия 

кров тече в її жилах. До сімнадцяти років 

Птаха берегла її як зіницю ока, та вже час її 

квіточці розпускати пелюстки — чорні чи 

білі, новонароджена безсмертна обиратиме 

сама! 

Зазирніть у чорну душу темного 

безсмертного — і ви побачите там кохання, яке виточило лють. 

Сутінки спустилися на світ Чотирьох Сонць, коли лихий Стрибог, 

стоячи на Дівич-горі, віддавав накази нищити, палити все, що було 

дорого Птасі — на той час безпорадній дівчинці. Це згодом вона 

стане найсильнішою зі світлих безсмертних і… пробачить йому, і 

покохає, і приборкає звіра… Але чому надзвичайну дитину ціною 

власного життя йому народить звичайна смертна жінка? 
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Дара Корній Зворотний бік темряви 

(2013). Жанр:  Міське фентезі 
 

Юна Мальва, тільки-но здобувши статус 

безсмертної, змушена йти у світ темних, і 

невідомо, чи витримає вона гідно це 

випробування. Як і герой «Варти» Сергія 

Лук’яненко, Мальва мусить обрати бік 

сили. Знання безсмертної зростають із 

кожним днем, і темний бік приваблює 

своєю силою й обіцянками цілковитої 

влади, адже її батько Стрибог — 

наймогутнішій темний. Але на світлому 

боці у неї залишилися близькі люди та 

коханий… Від того, чи витримає Мальва 

випробування, залежить доля багатьох світів, однак не варто 

недооцінювати підступність темної сили… 
 

Довгоочікуване продовження пригод Мальви Задорожної — 

сімнадцятирічної школярки, яка одного дня дізнається про те, хто 

вона є насправді, і переноситься в світ безсмертних прадавніх богів. 
 

Дара Корній Зворотний бік сутіні (2016) 
Жанр: Фентезі- Українська міфологія 
 

Здавна між Темними та Світлими немає 

миру. Стриб покинув рід свого батька, 

володаря Тьми, заради Світлої жінки. Та 

вона пішла й заборонила шукати себе. А ось 

його доньку, Мальву, полюбила як рідну. 

Минули роки. Разом зі своїм батьком 

Мальва перейшла до світу темних. Вона 

повинна сама зробити вибір, на чиєму боці 

їй залишитися. Сили дівчини зростають...Та 

світ міняється. Заклопотані боги не одразу 

помічають постать у сірому каптурі. Чи 

зможуть Світло і Пітьма здолати сіре 

павутиння Сутінок? 



«ДАРИ Дари Корній» 
 

 
10 

 

Дара Корній Зворотний бік світів (2016) 

  

     Жанр: Фентезі- Українська міфологія 

Усе на світі має свій зворотний бік, свою 

протилежність, свою опору… Палке 

кохання і жагуча ненависть, запальна 

юність і мудра старість, крижана зима і 

буйне літо, світ і темрява, добро і зло. Але 

занадто довго хтось талановито смикав за 

мотузки почуттів безсмертних. І тепер не 

завжди друг – друг, а ворог – ворог. Світлі 

боги підступно зраджуватимуть, а темні 

будуть жертвувати собою заради порятунку 

світів, які зупинились над прірвою Хаосу. І, 

засліплені, готові зробити ще один крок… 

 

 Містично-любовний роман «Щоденник Мавки» Дари Корній, 

сповнений таємниць, пошуків та прихованих надій. Книга спокусить 

та зачарує найвибагливішого прихильника 

притч, казок, легенд і невигаданих життєвих 

історій. Перед читачем відкриється 

дивовижний світ жіночої душі, що вистояла на 

хвилях буремного життєвого моря в момент, 

коли, здається, втратила все і вже нічого не 

вдасться повернути, бо стоїш на самісінькому 

краєчку безодні, котра готова поглинути тебе 

щомиті… Роман про самотність серед людей, 

самотність та відчайдушну Любов зрадженого 

жіночого серця, а може, й не лише жіночого?   

«Щоденник Мавки» – це роман про людей і 

для людей, котрі хочуть віднайти гармонію, 

спокій та умиротворення власної душі, знайти 

своє покликання у такому, часто ворожому, 

сучасному суспільстві.  Дара Корній Щоденник Мавки (2014)  
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***** 

 Дилогія "Місяцівна" була написана, як 

одна закінчена історія, на одному видиху. І яку 

ми з редакторами вирішили розділити на дві 

повноцінні історії, котрі можуть читатися 

(обійтися) одна без одної. То як напівповня, і 

разом з тим є одним цілим, як дві половинки 

одного яблука. (пост зі стор.Fb Дари Корній) 

https://www.facebook.com/mvolynlviv  

Дара Корній Сузір’я Дів: роман /Д.Корній. – 

Харків : Vivat, 2018. – 288 с.  

Є таке сузір’я, в якому кожна жінка від 

народження має свою зорю. Є така й у 

Василини — представниці давнього 

шляхетного роду Коморовських. Мабуть, ця 

зоря й оберігає дівчину в складні моменти. А може, її захист — то 

старовинний оберіг, подарований бабусею Терезою? Чи то сама 

бабуся, яка душею-зіркою-птахою прилинула до онучки, щоб 

уберегти її від чогось лихого? «Сузір’я Дів» — то плетиво жіночих 

доль, пов’язаних давнім амулетом, фатальним прокляттям і родинною 

історією, яка рясно скроплена моторошними таємницями, лукавими 

інтригами, безневинною кров’ю, підступними зрадами, безоглядною 

самопожертвою, справжнім коханням, що густим шлейфом тягнеться 

за Василиною від XVІІІ століття і до наших днів. 

Дара Корній Місяцівна : роман /Д.Корній. – 

Харків: Vivat, 2019. – 352 с.                                  
 

Терезу кличуть Місяцівною за незвичну 

зовнішність, бо таких, як вона, — альбіносів 

— називають людьми Місяця. Мама 

Василина, прагнучи врятувати її після 

автомобільної аварії, передає старовинний 

оберіг — лунницю, що багато століть 

супроводжує жінок із давнього шляхетного 

роду Коморовських. Однак після цього життя 

Терези кардинально змінюється: з настанням 

повні щось лихе наче вселяється в дівчину — і 

https://www.facebook.com/mvolynlviv
https://book-ye.com.ua/authors/dara-kornij/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-7fe2c186-15f9-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
https://book-ye.com.ua/authors/dara-kornij/
https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-7fe2c186-15f9-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
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вона опритомнює на старому сокальському цвинтарі з кров’ю під 

нігтями та присмаком крові в роті. Щоб здолати зло, Терезі 

доведеться пройти курс реабілітації в психлікарні, розплутати 

вузлики страшних родинних таємниць, зазирнути в очі власному 

майбуттю, повернути на місце чорне серце темного янгола та знайти 

своє призначення там, де гори підпирають небо. 
Тепер читачі вперто наполягають на продовженні Місяцівни. І 

наче всі вузлики в історії розв'язано, і чорного янгола ув'язнено, і 

героїню врятовано... Але не дає спокою запитання, котре і мене 

мучить - що далі? Що буде робити юна дівчина з тим подарунком від 

якого не відмовилася, а пустила у своє серце. Рятуючись від однієї 

пастки потрапила в іншу, чи не так?  

Дара Корній Чарівні істоти 

українського міфу : Духи природи 

/Д.Корній. – Харків : Видавництво Vivat, 

2017. — 320 с. 

Жанр:Українська міфологія. Бестіарії
*
 

 Ця книжка — чарівна. Ви не просто 

погортаєте її сторінки — ви поблукаєте 

стежками правічного лісу, почуєте його 

дихання, подивитесь в очі старенькому 

лісовикові, послухаєте чугайстрову 

сопілку. Може, вам щось прошепоче мавка 

або побалакає з вами поважний цар Ох… 

Ви постоїте біля річки — заскочите 

русалок за їхніми пустощами, а звідти 

недалеко й на гостину до суворих болотяника й болотяниці. А далі — 

прогулянка полем і луками, де вас зустрінуть і польовик, і спориш, і 

луговик… Та й вітри з повітрулями супроводжуватимуть вас під час 

мандрівки. І насамкінець свої таємниці відкриють духи пір року. 

Перед вами постане величезний і дуже цікавий шар культурної 

спадщини давніх українців, химерний світ чарівних істот 

праукраїнської міфології, досліджений і опрацьований Дарою Корній.   
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Дара Корній. Чарівні істоти 

українського міфу. Домашні духи / 

Дара Корній; худ. А. Канкава. — Х. : 

Віват, 2019. — 352 с.  
 

Загалом у книзі «Чарівні істоти 

українського міфу. Домашні духи» 

дослідниця описала майже 4 десятки цих 

створінь, а також подала "Список 

літератури для додаткового читання". 

Це для тих, хто хоче знати трішки 

більше аніж написано в книжці. 

Працюючи над виданням, жінка відкрила 

для себе кілька нових духів, про яких 

раніше взагалі нічого не чула. 

Є чарівна істота щастя, є обряд, який досі працює в одному із сіл 

на Хмельниччині, який допомагає принадити щастя до хати, – каже 

пані Дара. – До речі, щастя постійно волочиться, тому довго не 

затримується на одному місці. На Гуцульщині досі вірять, що духа 

хованця  – помічника на господарці можна самому зробити чи 

купити. Деякі господарі мали в себе на служінні не одного хованця. Є 

багато різних рецептів, як його зробити. Відкриттям для 

дослідниці став і хмелун. Праукраїнці вважали, що пристрасть до 

алкоголю дуже згубна, тому старалися з цим боротися, так виник дух 

хмелун. Вперше дізналася Дара Корній і про трьох сестер судниць, 

які з’являються людині в день її появи на світ і приносять три свічки 

– дату народження, дату смерті і життєві випробування.  
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Дара Корній поведе вас у самобутній і 

моторошний світ, у якому уява наших 

пращурів пояснювала всі негаразди й 

болячки втручанням «нечистої сили». Ви 

помандруєте українськими теренами й 

дізнаєтесь, що це нічниці крадуть у дітей 

сон, злидні та хвацько однооке відбирають 

у родини достаток, а літавиця й перелесник 

— душевний спокій; пересвідчитесь, що 

сестри-лихоманки приносять хвороби й 

моровиці, насилають голод, а лиха 

удільниця може наперекір долі позбавити 

людину життя. Перед вами постане 

величезний шар культурної спадщини 

давніх українців, який може видатися надто 

похмурим. Разом із тим він повчальний, адже покликаний не 

налякати, а застерегти людину від необдуманих учинків, лихих 

намірів, підступу та зради. Тож цікавої мандрівки примарним світом 

праукраїнського міфу!  

     Третя книга «Чарівні істоти українського міфу. Духи-шкідники» 

має такі розділи та казки:  

Родоначальник усіх шкідників життя  

Чорт (Казка про золото );  

Позапросторові шкідники життя: Злидні та примхи (Почвари із 

синьої пляшки )та інші; Нічні істоти та дитячі страшки : 

Бабай .(Дід з мішком , Гава, каба, кука, бука ) та ін..;Персоніфіковані 

болячки : Лихоманка (Казка про трьох синів та сліпого царя ), 

Гикавка (Казка про несподіваний подарунок ) 

Всього за задумом авторки має бути чотири книги. 

 

 

____ 

(*Бестіа рій (лат. bestiarium, від bestia — «звір», «тварина») — збірник 

відомостей про тварин; виниклі за античності, бестіарії набули поширення в 

середньовіччі як збірники зоологічних статей з ілюстраціями, в яких докладно 

описувались різноманітні реальні та вигадані тварини в прозі та віршах, 

головним чином, з алегоричною і повчальною метою.) 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Збірники 

Майстриня українського фентезі не перестає приємно дивувати 

своїх читачів. Саме такою приємною 

несподіванкою став її роман «Зозулята 

зими», написаний у співавторстві з Талою 

Владмировою (Таміла Тарасенко) із 

Запоріжжя. Як зізнається Дара Корній: 

«роман писався завдяки соціальним 

мережам», оскільки саме там спілкувалися 

письменниці, обмінювалися думками. 

Письменниці "розібрали'' персонажів і 

працювали кожна зі своїми героями, але їм 

вдалося створити спільну історію. Детектив 

переплітається з містикою, зима тісно 

переплітає світ живих зі світом мертвих... 

Роман складається з семи розділів, 

всередині яких ведуться розповіді від 

головних персонажів. Всі дії відбуваються взимку в маленькому 

провінційному містечку (авторки вирішили залишити його 

безіменним). Зима це не тільки панорамне тло твору, а й ніби ще 

однин окремий персонаж. А власне зозулятами виступають померлі 

діти. От і маємо відповідь на питання чому така назва. 

Напередодні Нового Року містечком прокочується ціла хвиля 

смертей. Усіх їх пов’язує те, що жертвами стають ті, хто винні в 

смерті дітей. Як виявляється помсту здійснюють… оті померлі 

діти. Здавалося б усе просто: злочинці покарані за свої злодіяння, але 

письменниці вирішили піти далі. Померлі діти лише виявилися 

знаряддям помсти в руках особи, яка займається некромантією. Всі 

описані в романі потерчата, упирі навіть у порівняння ніяке не йдуть 

з людиною. 

Дара Корній, Тала Владмирова Зозулята зими (2014)  
  
Дара Корній й Тала Владмирова пропонують читачам 

зануритися у вічну філософську боротьбу Світу й Темряви, 

роздивившись кожну з цих сторін в усіх деталях. Так влаштований 

світ, що одне не існує без іншого, і кожен з нас вибирає те, що йому 

ближче. Проте світлим янголом стати не так просто – треба 
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навчитися жертвувати собою заради блага інших. Чорним ангелам 

жити простіше, і спокуса поповнити їхні 

ряди дуже велика. 

Якщо ви зустрічаєте людину, від якої 

відчуваєте якесь тепло і світло, в неї за 

спиною стоїть світлий янгол. Проте існують 

і темні створіння, і навіть ті, які ще не 

визначилися – янголи з сірими крилами. До 

останньої групи належить і головна героїня 

повісті “Крила кольору хмар” Аделаїда. 

Починаючи читати книгу, не бачиш в 

сюжеті жодної містичної ниточки. Ада 

вчиться на психолога й підробляє 

офіціанткою в клубі з цікавою назвою 

“Темний янгол”. Вона живе з бабусею та 

нічого не знає про своїх батьків. Вона 

навіть не здогадувалася, що народилася в сім`ї янголів і стала 

вигнанницею, сірим янголом. Ні добро, ні зло не беруть її на свій бік. 

Дара Корній, Тала Владмирова Крила кольору хмар (2015) Жанр: 

Міське фентезі 

 

Львів. Кава. Любов : Збірка оповідань 

/[укладач Ніка Нікалео]Галина 

Вдовиченко, Вікторія Гранецька, Дара 

Корній, Ніка Нікалео, Тетяна Белімова, 

Гурницька Наталія, Олендій Леся, Хомин 

Ірина, Долик Любов, Деркачова Ольга. – 

Харків : Клуб сімейного дозвілля(КСД), 

2015. – 272 с. 
 

Це історії про закоханих та покинутих, 

про щасливих і тих, хто загубив себе, про 

романтику та буденність, про жінок і 

чоловіків, про тебе й про мене. Деякі з цих 

оповідань солодкі, як збиті з ваніллю 

вершки або справжнє кохання. Інші — гіркі, як свіжозварена кава або 

спогади про доленосні події нашого недалекого минулого. Треті ще 
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довго залишають по собі аромат цинамону, мускатного горіха та 

містичних збігів... 

Думками, які народжуються за горнятком кави, діляться Наталія 

Гурницька, Галина Вдовиченко, Вікторія Гранецька, Дара Корній та 

інші автори. 
 

Україна в мені.   Ukraine within me : 

Двомовна збірка есеїв та оповідань 

/[укладач Ніка Нікалео; 

Переклад:O.Трухан]; Ніка Нікалео, 

Вікторія Гранецька, Дара Корній, 

Тетяна Белімова, Деркачова Ольга, 
Гурницька Наталія, Олендій Леся, 
Долик Любов, Хомин Ірина.– Львів: 
Апріорі, 2015. — 100 с.                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

Залізниці, потяги, вокзали : Книга для 

тих, хто (не) боїться подорожувати 

/[Дара Корній, Міла Іванцова, Галина Ів, 

Наталя Гук].– К.: КМ Books, 2016. — 240 

с.  

Збірка різножанрових творів 17 сучасних 

українських авторів, об'єднаних темою 

потягів, вокзалів, подорожей. Правдиві, 

ліричні, фантастичні, смішні і серйозні - 

історії ці не стільки про потяги, скільки 

про людей, про нас із вами. Про наші 

емоції, проблеми, почуття, мрії, пригоди, 

печалі і радощі.Рекомендовано для 
читання широкому колу читачів, 

особливо рекомендовано для читання в 

дорозі.Формат - покет-бук. 
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Калейдоскоп життя /[Дара Корній, 

Кононенко Євгенія, Доляк Наталка, 

Деркачова Ольга]. – К.: КМ Books, 2016. — 

320 с.  

 Оповідання п’яти уже відомих читачам 

українських авторів, написані ними в різні 

роки, не поєднані спільною темою. Вони 

показують багатогранність нашого життя, а 

також багатогранність таланту авторів 

збірки. В оповіданнях є радість і сум, іронія і 

жарт, кохання і непрості життєві ситуації, є 

чоловіки, жінки, діти, тварини, фантазії 

автора, вигадані істоти, проза життя і високі 

переживання. В них багато людської 

мудрості, ненав’язливої і ліричної. Але немає безвиході, навіть коли 

сльози навертаються на очі. Ця збірка - про наше життя, яке триває і 

дуже залежить від нашого з вами ставлення до світу, до людей, до 

самих себе.   Для широкого кола читачів. 

 

Львів. Смаколики. Різдво. /[Дара 

Корній, Ніка Нікалео, Тетяна Белімова, 

Анна Хома, Вікторія Гранецька, Нікуліна 

Анастасія, Доллик Любов]. – Харків: Клуб 

сімейного дозвілля (КСД), 2016. — 256 с.  

Збірка оповідань відомих українських 

авторів. У кожній з цих історій – 

народження… Нового почуття, нової надії, 

нового змісту, нових спогадів… У 

святковій різдвяній колотнечі на площі 

Ринок вони можуть раптово опинитися 

поряд з вами – герої цих оповідань, що 

кохали, страждали, раділи. Це наче уривки 

сповіді, випадково підслуханої у затишній 

кав’ярні за філіжанкою духмяної кави та теплим марципаном… Наче 

святковий львівський пляцок, де яскравими начинками, з любов’ю 

зібраними добрими чарівницями-господинями, українськими 

письменницями Вікторією Гранецькою, Дарою Корній, Тетяною 
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Белімовою, Нікою Нікалео та іншими, стануть надія, романтика, 

вірність та віра в народження нового життя. 

 

Львів. Вишні. Дощі. /[Дара Корній, 

Тетяна Белімова, Ніка Нікалео, Анна Хома, 

Долик Любов, Рогашко Алла, Долик Любов, 

Ліщинська Наталя].– Харків: Клуб сімейного 

дозвілля (КСД), 2017. — 192 с.  

Нова збірка від улюблених авторів — 

про неймовірне кохання і красу весняного 

Львова. Коли природа пробуджується після 

зимового сну, люди переживають разом з 

нею повороти долі, несподівані зустрічі, нові 

відчуття… 

Дощі розказують старій бруківці підслухані 

на небі думки та побачені на землі історії про 

жагучу пристрасть; вони захлинаються від 

обурення, оповідаючи про зраду й підлість.  

 

Місячне насіння / Дара Корній. – К.: 

Країна мрій, 2017. — 296 с.  

 

«Місячне насіння» — це перша окрема 

збірка оповідань сучасної української 

письменниці Дари Корній. Раніше деякі її 

оповідання виходили друком лише у 

збірках поруч із творами інших авторів, 

але при цьому дуже полюбилися читачам. 

Попри те, що авторку цієї збірки читачі 

вже давно і небезпідставно вважають 

метром українського сучасного фентезі, її 

оповідання теж мають багато 

прихильників. Адже вони про нас із вами, 

про життя, про любов і зраду, мудрість і марнославство, про високе і 

нице, тобто — про важливе у будь-які часи... Для широкого кола 

читачів. 



«ДАРИ Дари Корній» 
 

 
20 

 

Корній Д. Поруч з тобою /Д.Корній, 

Н.Доляк, М.Іванцова. – Харків: «Книжковий 

Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2018. – 

224 с. 
 

Проникливі оповідання від 

популярних українських письменниць! 

Юра був першим коханням Юлі. 

Хлопець зі шляхетної львівської родини, 

інтелігентний принц з іншої епохи. А вона 

— дівчинка з райцентру, що покохала до 

нестями. Доля розлучила їх, розкидавши по 

різних континентах, щоб потім подарувати 

несподівану зустріч — на війні.  

(Дара Корній, «Морельковий чай») 

Дві подружки в холодному байдужому місті. Мрійниці, які так 

хотіли мати бодай шматочок тепла й любові. Однак час минав, а 

жодна з них досі не знайшла свого щастя. Раптом їм трапляється 

«щасливий£ трамвайний квиток. І життя починає змінюватися… 

(Наталка Доляк, «Щасливий квиток») 
Сергій та Іра були коханцями. Вони вважали це просто грою і 

аж ніяк не вірили, що між ними існує щось більше за звичайну 

пристрасть. Несподівано Сергій відчув, що боїться втратити Іру. 

Однак запізно… (Міла Іванцова, «Оповідання без назви») 
 

Література для дітей 

Дара Корній Казки для слухняних 
малят–Київ, Український пріоритет, 2013. 

— 32 с. 

Збірка казок-вигадок для слухняних 

малят. 

Проілюстрована донькою авторки. 

Уривок з книжки: 
-Який чарівний та гожий літній ранок! - 

маленький Сонячний Зайчик з 

замилуванням дивився на Затишну долину, 

http://avtura.com.ua/writer/143/
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грайливо гойдаючись на пухнастій хмаринці-Іринці. 

І раптом вражено помітив білу цяточку на бездоганно-зеленому обрусі 

землі. 

- Що воно таке? – дивувався Зайчик і вирішив полетіти й подивитися на 

з'яву. 

Це була квіточка. Біленькі шовкові пелюсточки, мов клавіші піаніно, 

але без темної барви. Розкішне жовте пухнасте сонечко посередині. 

Квіточка тільки-но народилася й зачудовано дивилася на світ. 

Блакитнооке небо, чемні усмішки шовкових трав… Ромашка 

почувалася поки що самітною в цьому зеленому морі. Її сестрички ще 

не прокинулися. Вона народилася першою. І раптом здивовано відчула 

чийсь ніжний дотик до своїх пелюсточок. 

Це був Сонячний Зайчик. Йому так сподобалася квіточка. Зайчик 

радісно застрибав на своїх пухнастих лапках пелюстками Ромашки. Як 

весело! Набавившись досхочу зайчик приліг перепочити і раптом 

заледве не випав з квітки. Щось з барвистими окатими крилятами сіло 

йому на голову. Це була Павине Око, метелик, яка вважала себе 

найвродливішою в усій долині. Замилувавшись власною красою й не 

запримітила, що товчеться по чиїйсь голові. І тільки-но зібралася 

поласувати солодким нектаром, як несподівано почула зовсім поруч 

набридливе гудіння. 

- Я так і знала! – роздратовано замахала крилятами. 

- Дж-дж-дж! Доброго ранку, добродійко! Дж-дж-дж! 

- І навіть не думай, люба! – сердито затремтіли вусики метелика. – Це 

моя квітка! Я її побачила. Вірніше, це вона вражена моєю пречудовою 

вродою від втіхи розпустилася. 

Дара Корній Петрусь Химородник. – 

Вінниця: Теза,2016. – 256 с.  

Жанр: фентезі,українська міфологія  

У найчарівнішу пору року, на Івана 

Купайла, коли сходить на землю Сила 

Сварожа, коли превеликої моці набувають 

духи, добрі й лихі, Петрусеві доведеться 

шукати чарівну квітку папороті. І під час 

того іспиту від його мужності залежатиме 

доля не тільки людей, а навіть самих богів. 

http://avtura.com.ua/writer/143/
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Проти нього постане лихе воїнство підступної Мари. І пропав би 

Петрусь, згинув би… але ж серед його друзів – Домовик Дрім і 

Лісовик Пугач, Віла Жива й сестра її Стрига. Але ж так хочеться 

повернутися додому, та він не простий дванадцятирічний хлопчик, 

він — химородник. 
 

Диво на Різдво /Укладач Д.Корній; Ред. 

О.Рибка; Ілюстр. Я. Фефелова –Харків:Vivat, 

2018. – 64 с.  
 

У різдвяну ніч стаються дива: зорі сяють 

яскравіше, зимове повітря набуває казкового 

присмаку, починаються найцікавіші пригоди. 

Завжди хочеться подовжити цю радість, 

вловити невагомий, особливий різдвяний 

настрій. Зробити це дуже просто — різдвяний 

дух є в кожному оповіданні цієї збірки. 

Поряд з її героями відчуваєш красу і магію 

свята. Вони залюбки стають провідниками у 

світ, сповнений добра та любові. Ці історії 

солодкі, як мандаринки, зігрівають, як імбирний чай з медом, 

дарують надію, як перша різдвяна зірка.  Щасливого Різдва! 

Довідка 

«Золоті письменники України» — 

українська літературна відзнака 

започаткована у 2012 році. Відзнака 

вручається українським письменникам-

романістам які надруковали твори 

українською або в перекладі українською 

мовою у форматі паперової книжки 

сукупним накладом понад 100 тис. 

примірників за період від початку 2000-

го року до теперішнього часу. 

16 червня 2016 року, під час урочистої 

церемонії нагородження переможців 

"Коронація слова - 2016" також відбулося вручення 

літературної відзнаки "Золотий письменник України".  

https://book-ye.com.ua/catalog/vydavnytstva/filter/vidavnitstvo-is-7fe2c186-15f9-11e7-80c5-000c29ae1566/apply/
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У 2016 році її отримали 8 літераторів:  

1. Тимур Литовченко 

2. Сергій Пономаренко  

3. Любко Дереш  
4. Дара Корній  
5. Володимир Лис  

6. Алла Сєрова  

7. Ганна Чубач  

8. Сергій Ухачевський  

 

Спеціальна відзнака від Дари Корній та Тали Владмирової 

«Українське сучасне фентезі». 

    2015 рік – до Дари Корній звернулися організатори «Коронації 

слова» з пропозицією започаткування нової номінації — «Сучасне 

українське фентезі». Автор погодилася, залучивши до суддівства 

свого співавтора Талу Владмирову, молоду талановиту запорізьку 

письменницю.  

Історія створення відзнаки. 

-“Вже третій рік поспіль я беру 

участь у журі конкурсу 

«Коронація слова» в номінації 

“Сучасне українське фентезі” і 

я зрозуміла, що треба 

придумати якийсь 

оригінальний приз не схожий 

ні на що інше. Тому разом з 
відомим львівським 

художником Романом 

Дмитриком ми створили 

надзвичайний, фантастичний приз, який буде вручатися переможцю у 

цій номінації”, – розповіла письменниця історію номінації та 

відзнаки. 
Розмова з Дарою Корній відбувалася біля входу до Львівської національної 

академії 
https://photo-lviv.in.ua/vidznaka-suchasne-ukrajinske-fentezi-otrymala-formu-v-

hutnij-pechi-video/ 

https://photo-lviv.in.ua/vidznaka-suchasne-ukrajinske-fentezi-otrymala-formu-v-hutnij-pechi-video/
https://photo-lviv.in.ua/vidznaka-suchasne-ukrajinske-fentezi-otrymala-formu-v-hutnij-pechi-video/
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   Після довгого планування художник вирішив зробити таку кульку з 

крилами, яка б нагадувала лилика чи сквош з «Гаррі Поттера». Ідея 

отримала непоганий розголос і її вручення з 2017 року стало вже як 

традицією. 

Як в гутній печі створювалась відзнака «Сучасне українське 

фентезі»  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=FS-V2mpUQlc 
 

Лауреати Спеціальної відзнаки від Дари Корній, Тали Владмирової 

«Українське сучасне фентезі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Артур Закордонець «Відунський сокіл» :роман (Хмельницька обл.) 

Ярина Каторож «Алхімія свободи»: роман (Львів) 

2016 

Маркусь Богдан  «Сила трьох» : роман (Київ) 

Марина Смагіна « Волковиці» : роман (Київ) 

2017р 

Любов Відута  «Ловці думок»: роман (Львів) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=FS-V2mpUQlc
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2018 

Антон Івахнов «Остання душа»: роман (Біла Церква) 

2019 

Ольга Фира «Заповіт Всежителів» : роман (Хмельницький) 

2020 

Анна Багряна «Вітряна гора» (Київ-Софія) 

Інтерв´ю: відео про книги 

Читаю українське: потужний соціальний роман від Дари Корній 

(Сузір’я Дів)         https://www.youtube.com/watch?v=RERdmivB-Ns  

«Полтава – місто, яке потребує неквапливості», - письменниця Дара 

Корній          https://www.youtube.com/watch?v=Pfn0qkD1vIs 

Телеканал ЛОТ.(Луганське обл..телебачення) Підйом.Дара Корній                    

https://www.youtube.com/watch?v=cRuH1JEx1rI 

Львів. Смаколики. Різдво. Це збірка оповідань, коротких історій, які 

оповиті передчуттям зимових свят.  

https://www.facebook.com/watch/?v=1025820060879937 

«Объектив-Позиция». Українська міфологія: які духи природи живуть 

на Слобожанщині?     https://www.youtube.com/watch?v=Lyw123xkvEA 

"Отражение-Віддзеркалення" 30.11.2018 - Дара Корній 

https://www.youtube.com/watch?v=gkIGJDPzfs4 

Бібліотечні історії з Дарою Корній (друга частина) 
https://b-

911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D

0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-

%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-

%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-

%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-

(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-

%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/ 

Дара Корній "Зворотний бік сутіні". Львів. Книгарня 

"Є"(презентація книги) 

https://www.youtube.com/watch?v=Y8zLpkxMy5w 
Буктрейлери за книгами Дари Корній 

Буктрейлер до книги Дара Корній "Гонихмарник" 

https://www.youtube.com/watch?v=cLdEyg1ZHNs 

https://www.youtube.com/watch?v=RERdmivB-Ns
https://www.youtube.com/watch?v=Pfn0qkD1vIs
https://www.youtube.com/watch?v=cRuH1JEx1rI
https://www.facebook.com/watch/?v=1025820060879937
https://www.youtube.com/watch?v=Lyw123xkvEA
https://www.youtube.com/watch?v=gkIGJDPzfs4
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://b-911.ru/video/j1LcRB7H6pI/03_%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%B7-%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%8E-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B9-(%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0)/
https://www.youtube.com/watch?v=Y8zLpkxMy5w
https://www.youtube.com/watch?v=cLdEyg1ZHNs
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Буктрейлер на книгу Дари Корній "Гонихмарник" 

https://www.youtube.com/watch?v=HfvhyXck_S4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GIFjeNGtWlg&feature=share&fbclid=IwAR2-
KDOfTVjtvSLvXL18VXiKiwlC2yxDvn2-GHZzgMeo_hC0MUfHgR2Ld8A 
 

Буктрейлер на книгу Дари Корній "Тому, що ти є" 

https://www.youtube.com/watch?v=nNaw5r8MWhw 

Дара Корній "Тому, що ти є". 

https://www.youtube.com/watch?v=HmBAI3AHQ_Y 
 

ЩОДЕННИК МАВКИ 

https://www.youtube.com/watch?v=3jGPGfVGdZE 

Відео огляд книжок видавництва "Клуб сімейного дозвілля". 

Дара Корній "Зірка для тебе" 

https://www.youtube.com/watch?v=TB9Ioq-fegg&feature=youtu.be 

Дара Корній, Тала Владмирова "Зозулята зими". 

https://www.youtube.com/watch?v=fu8nl81A4yw 
 

Дара Корній, Тала Владмирова "Крила кольору хмар" 

https://www.youtube.com/watch?v=bo5FxnoyqY4 

Дара Корній, Тала Владмирова "Крила кольору хмар" 

https://www.youtube.com/watch?v=bo5FxnoyqY4&feature=emb_logo 

Петрусь Химородник 

https://www.youtube.com/watch?v=V6O2zGSYpF4 

Чарівні істоти 

https://www.youtube.com/watch?v=n7-ifBU8Unc 

Дара Корній «Чарівні істоти українського міфу. Духи природи» 

https://www.youtube.com/watch?v=BH2C0P2TLMw 

Аудіокнига 

Д. Корній. Гонихмарник (Аудіокнига) 

https://www.youtube.com/watch?v=136-s0PulYM 
Джерела : 

URL:https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Dara_Kornij/ 

ДАРА КОРНІЙ: ВІТЧИЗНЯНЕ ФЕНТЕЗІ ВИДАВЦІ НЕ ДУЖЕ 

ШАНУЮТЬ https://www.umoloda.kiev.ua/number/2709/164/94873/ 

https://www.youtube.com/watch?v=HfvhyXck_S4
https://www.youtube.com/watch?v=GIFjeNGtWlg&feature=share&fbclid=IwAR2-KDOfTVjtvSLvXL18VXiKiwlC2yxDvn2-GHZzgMeo_hC0MUfHgR2Ld8A
https://www.youtube.com/watch?v=GIFjeNGtWlg&feature=share&fbclid=IwAR2-KDOfTVjtvSLvXL18VXiKiwlC2yxDvn2-GHZzgMeo_hC0MUfHgR2Ld8A
https://www.youtube.com/watch?v=nNaw5r8MWhw
https://www.youtube.com/watch?v=HmBAI3AHQ_Y
https://www.youtube.com/watch?v=3jGPGfVGdZE
https://www.youtube.com/watch?v=TB9Ioq-fegg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fu8nl81A4yw
https://www.youtube.com/watch?v=bo5FxnoyqY4
https://www.youtube.com/watch?v=bo5FxnoyqY4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=V6O2zGSYpF4
https://www.youtube.com/watch?v=n7-ifBU8Unc
https://www.youtube.com/watch?v=BH2C0P2TLMw
https://www.youtube.com/watch?v=136-s0PulYM
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/Dara_Kornij/
https://www.umoloda.kiev.ua/number/2709/164/94873/
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Дара Корній Чарівні істоти українського міфу. Домашні духи 
https://www.chytomo.com/book/charivni-istoty-ukrainskoho-mifu-domashni-dukhy/ 

Письменниця Дара Корній:українцям варто любити своє 
https://uain.press/accents/pysmennytsya-dara-kornij-ukrayintsyam-varto-

navchytysya-lyubyty-svoye-864875 
«Мольфарка слова» Дара Корній 

https://www.volynnews.com/news/society/molfarka-slova-dara-

korniyzapliushchuiu-ochi-y-bachu-inshi-svity/ 

Світлана Патра,журналіст Імідж-центру Університету 

«Україна», Дара Корній: «Потрібно вжитися у свого героя. Тоді 

люди будуть тобі вірити»  http://ukrainka.org.ua/node/766 

Дара Корній розповіла про нову книжку та “кухню” письменника 
https://uain.press/culture/dara-kornij-rozpovila-pro-novu-knyzhku-ta-kuhnyu-pysmennyka-810146 

Презентації: 

Дара Корній https://www.youtube.com/watch?v=7KN_RsDkrNA 

Містичні істоти  https://www.youtube.com/watch?v=ZylD_M21bmQ 

Про важливе. Дара Корній  

https://www.youtube.com/watch?v=OOCdp4CW7eM 
Фото  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2506520769378201&set=pcb.250652141

9378136&type=3&theater 

фото на палітурці   http://avtura.com.ua/writer/143/ 

Посилання на джерело:   
https://te.20minut.ua/Kult-podii/pro-domashnih-duhiv-z-ukrayinskih-mifiv-10981773.html 

 

      Пропонуємо вам до ювілейної події провести Бібліотечний нон-

стоп «Дари Дари Корній». До заходу обов’язково готується 

віртуальна виставка «Книжковий арсенал Дари Корній», «Творчий 

всесвіт української коронованої письменниці фентезі» з розділами -  

І. Від «Гонихмарника» до «Місяцівни» (фентезі міське, молодіжне) 

ІІ. Коронована майстриня  про давню культуру народу 

( Цикли творів «Зворотній бік … світла, темряви, сутіні, світів», 

«Українські чарівні істоти…») 

ІІІ Зірка яка об’єднує всіх (Збірники творів за участі Дари Корній) 

4 Література для дітей 

https://www.chytomo.com/book/charivni-istoty-ukrainskoho-mifu-domashni-dukhy/
https://uain.press/accents/pysmennytsya-dara-kornij-ukrayintsyam-varto-navchytysya-lyubyty-svoye-864875
https://uain.press/accents/pysmennytsya-dara-kornij-ukrayintsyam-varto-navchytysya-lyubyty-svoye-864875
https://www.volynnews.com/news/society/molfarka-slova-dara-korniyzapliushchuiu-ochi-y-bachu-inshi-svity/
https://www.volynnews.com/news/society/molfarka-slova-dara-korniyzapliushchuiu-ochi-y-bachu-inshi-svity/
https://www.volynnews.com/news/society/molfarka-slova-dara-korniyzapliushchuiu-ochi-y-bachu-inshi-svity/
http://ukrainka.org.ua/svitlana-patra
http://ukrainka.org.ua/node/766
https://uain.press/culture/dara-kornij-rozpovila-pro-novu-knyzhku-ta-kuhnyu-pysmennyka-810146
https://www.youtube.com/watch?v=7KN_RsDkrNA
https://www.youtube.com/watch?v=ZylD_M21bmQ
https://www.youtube.com/watch?v=OOCdp4CW7eM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2506520769378201&set=pcb.2506521419378136&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2506520769378201&set=pcb.2506521419378136&type=3&theater
http://avtura.com.ua/writer/143/
https://te.20minut.ua/Kult-podii/pro-domashnih-duhiv-z-ukrayinskih-mifiv-10981773.html
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 Головний спікер (ведучий) в Інформ-бюро розповідає про 

ювіляра, автора багатьох цікавих книг: досьє та Книжковий огляд 

(book-look)/або віртуальна виставка. Для знавців творчості Дари 

Корній можна провести міні-вікторину: 

Дара Корній, автор-символіст, якщо можна так висловитися, в 

кожному творі простежується лінія квітів-символів. Тобто в 

кожному романі квітка супроводжує головного героя протягом 

всього сюжету. Тому пропонуємо вам міні-гру Квіткова корона для 

Дари Корній (знайди пару) 

https://learningapps.org/watch?v=p3dmuky4519  
  

Бібліотечний нон-стоп немає вікових обмежень, тому що 

творчість Дари Корній зацікавить різні верстви: від малюків до юні, 

від молоді до дорослих. Теми буття, кохання, людських стосунків 

актуальні в різні літа. 

 Потім заходи поділяються за віком :  

«Галявина казок та Різдвяних див» для дітей – 

- художнє читання уривку казки,  

-намалювати героїв казки та розповісти власні історії з цими героями. 

-«Дива на Різдво»-показати м/фільм «про Різдво». 

 Мультфільм "Різдвяна Зіронька" - З любов'ю до дітей 
https://www.youtube.com/watch?v=K46_QCZfDf0 

Мультик про казкове Різдво | Мультфільми для дітей українською 

мовою   https://www.youtube.com/watch?v=ozs8MJ63xnA; 

«Галявина чарівних істот та казкових пригод» для підлітків – 

Сучасна письменниця, Д.Корній в своєму творчому арсеналі має 

книжки присвячені українській міфології (бестіарії) «Чарівні істоти 

українського міфу.Духи природи» та «Чарівні істоти українського 

міфу. Домашні духи».  

- Світ чарівних істот природи (фото-вікторина за книгою 

«Чарівні істоти українського міфу. Духи природи.» Дари Корній)  

https://learningapps.org/watch?v=pbhscsmc520  

Майстер-клас з малювання домовика 

- Как Нарисовать Буба | Рисуем Домового Бубу поэтапно 
https://www.youtube.com/watch?v=aiVFKoaHabU 
 Перегляд мультиплікаційних фільмів 

https://learningapps.org/watch?v=p3dmuky4519
https://www.youtube.com/watch?v=K46_QCZfDf0
https://www.youtube.com/watch?v=ozs8MJ63xnA
https://learningapps.org/watch?v=pbhscsmc520
https://www.youtube.com/watch?v=aiVFKoaHabU
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Дядюшка Ау (1979). Кукольный мультфильм | Золотая коллекция  
https://www.youtube.com/watch?v=mfnJ01pHJHU  

 

«Допоможи Петрусю джурою стати» 

(пригодницька гра за мотивами твору Д.Корній Петрусь химородник)  

Сюжетна лінія твору.  

    В одному мальовничому українському селі жив-був хлопчик на 

ім’я Петрусь. Він був незвичайним бо народився в сім’ї козака-

характерника. Козак-характерник – це сміливий й витривалий 

чоловік, який всі перешкоди під силу здолати, може навіть 

перевтілюватися та спілкуватися з чарівними істотами. 

Петрусь також був хлопчиком–химородником. До 12 років малюк 

навіть не здогадувався, що може бачити й чути 

домовиків, лісовиків та інші духи природи. 

Було це напередодні свята Івана Купала всі в селі 

готувалися, чепурилися, прибирали оселі, а у вечері всі 

збиралися біля багаття. Дівчата пускали віночки за 

течією річки, молоді пари перестрибували багаття, на 

останок спалювали опудало Мари. 

(Перегляд буктрейлеру Петрусь Химородник) 

https://www.youtube.com/watch?v=V6O2zGSYpF4 

 Йшов час наш славетний хлопчик зростав в 

рідному селі в родині химородника батька. Щоб стати джурою йому 

потрібно пройти випробування. Петрусь у нас хлопець сміливий та 

кмітливий. Кожен юнак у віці 15 років проходить іспит на мужність, а 

Петрусь має підтвердити звання характерника (химородника), сина 

звитяжного батька. Батько покликав сина і сказав, що всі юнаки й ти, 

Петре, будете змагатися за почесне звання Джури. (ДЖУ РА — в Україні 

XVII— XVIIIст. — зброєносець у козацької старшини, довірена особа 

військового керівника, помічник, товариш, що ходив разом з козаком у походи й 

на битви.)   

http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0 

–Ти ж, сину мій, особливий, тож матимеш особисті завдання.  

Три роки тому, Петре, ти цвіт папороті знайшов й Мару переміг. Але 

тоді ти був не один (лісовик допомагав у лісі, болотяник 

змилостивився і захистив від мавки та кікімор. Жива також була з 

тобою й дала чарівну колісницю.) Цього разу Петрусю, доведеться 

https://www.youtube.com/watch?v=mfnJ01pHJHU
https://www.youtube.com/watch?v=V6O2zGSYpF4
http://ukrlit.org/slovnyk/%D0%B4%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B0
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самому пройти цей шлях без допомоги. Довести свою сміливість, 

обізнаність, кмітливість.  

Батько дає дорожню мапу з позначеними місцями.(Прадавній ліс та 

прадавній дуб, болото, Калиновий міст з Триголовим Змієм, Віла 

Жива). 

 
Петрусь вирушає в дорогу. 

Сценарій пригодницької гри. 

І. Випробування:Прадавній ліс. 

Петрусь з однолітками вирушив до 

Пралісу на пошуки Прадавнього 

дуба, де на них чекають перші 

завдання.  

А) Як орієнтуватися в лісі.? 

(Найбільш тіньова сторона дерев і каменів переважно північна, на ній 

ростуть мох та лишайник. З північного боку дерев менше гілок, з 

південної – більше, річні кільця з Південного боку більш потовщені в 

порівнянні з північною. 

Б) Як визначити сторони горизонту за зірками? 
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 (Безхмарної ночі можна 

орієнтуватися за яскравою Полярною 

зіркою. Полярна зірка – найяскравіша 

зірка у сузір’ї Малого Воза  (Малої 

Ведмедиці), вона розміщена поблизу 

Північного полюса. Для її 

знаходження спочатку визначають 

сузір’я Великого Воза (Великої 

Ведмедиці), яке нагадує за формою 

«ківш»(4 зірки) і «ручку ковша» (3 

зірки). Уявно продовжують лінію, що 

з’єднає дві крайні зірки «Ковша», і на 

п’ятикратній віддалі від них по 

прямій знаходять яскраву зірку в 

сузір’ї Малого Воза (Малої 

Ведмедиці) – Полярну. 

В)На якій стороні горизонту мурахи будують мурашник?  
(Похилий схил мурашника переважно звернений на південь, більш 

крутий – на північ. Крім того, мурашки з 

південного боку каменів, дерев, пнів.) 

По виконанню завдання (умовно) Дуб дає 

конверт з дороговказом (Йди на мелодію 

пісні) та дає зазглавну літеру «Д». 
(Музичний супровід на весь термін 

проходження завдань «ЛІСУ». ЗВУКИ ЛЕСА. 

Звуки природы, Сосновый лес, Релакс, покой 

https://www.youtube.com/watch?v=uqkB5ekrqZI  ) 
ІІ. Випробування:Царина Болотяного.  

(Музичний супровід на весь термін проходження завдань 

Атмосфера болота: кваканье 

лягушек,жаб, звуки насекомых 

https://noisefx.ru/skachat-

zvuki-bolota.html ) 

Болотяник: Вітаю вас, юні 

випробувачі долі! Ви 

вирішили пройти шлях 

Петруся-химородника. Серед 

вас я відчуваю сміливців і 

https://www.youtube.com/watch?v=uqkB5ekrqZI
https://noisefx.ru/skachat-zvuki-bolota.html
https://noisefx.ru/skachat-zvuki-bolota.html
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розумників тож випробуємо вас зараз з русалкою. Сумної пісні 

співають мої русалоньки. Набридло. Хочу навчитися козацьких 

пісень та грати веселу музику. Отже перше завдання :  

А) Навчити Болотяника козацьких пісень «Ой на горі та й женці 

жнуть». Співають пісню. 

 Ой на горі та й женці жнуть - Українська народна пісня 
https://www.youtube.com/watch?v=ZCq2uFNJieQ 

-Бачу ви, хлопці-молодці,  добре співаєте. А чи також добре знаєте 

світ, в якому живемо ми – Болотяник, лісовики та інші чарівні істоти. 

Про нас пишуть книжки Д.Корній «Чарівні істоти…». А ще можу 

нагадати, що майже 110 років минуло як з’явилася феєрія про 

кохання дівчини, що жила в лісі та хлопця. Батько дівчини був 

володарем лісового царства. Здогадалися про яку драму кохання йде 

мова. Так, драма-феєрія «Лісова пісня» Лесі Українки.   

Б) Розгадати кросворд Образи драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі 

Українки. При вірному розгадуванні кросворду у виділенному 

стовчику повинно бути назва музичного інструменту, на якому грав 

юнак. 

По горизонталі 
1. Жіноча міфічна 

істота водойм. 2. 

Дух, великої 

водойми. 3. Він 

залицявся до 

доньки царя лісу. 

4. Господар 

лісового царства. 5. Ім’я юнака, який грав на музичному інструменті.  

6. Донька лісовика 7. Ім’я дружини Лукаша 

Відповіді: 1. русалка 2. Водяник 3. Перелесник 4. Лісовик 5. Лукаш  

6. Мавка 7. Килина 

Болотяник: Хочу мати сопілку, але не знаю як зробити. 

Розкажіть та допоможіть зробити.  

В) завдання : Намалювати сопілку та розповісти про її різновиди 

Сопі лка — народний духовий музичний інструмент, в Україні 

відомий з княжих часів. Виготовлявся із калинової  гілки, бузини, 

X X X 
1        X X X X X 

X X X X 
2        X X X X 

X X X X X 
3           

X X X X 
4        X X X X 

X X X X X 
5      X X X X X 

X X 
6      X X X X X X X X 

7       X X X X X X X X X 

https://www.youtube.com/watch?v=ZCq2uFNJieQ
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ліщини, очерету та ін. Довжина сягала 30-40 см, у нижньому кінці 

просвердлювали 4- 5-6 дірочок. 
 Сопілка — один з 

найрозповсюдженіших 

у музичному побуті 

України інструмент. З 

глибини тисячоліть 

дійшов він до нас із 

багатьма назвами: 

сопілка, денцівка, 

флояра, зубівка, 

теленка... За кожною 

назвою криється принципова конструктивна відмінність, а отже й 

нові специфічні прийоми видобування звуків і різноманітна музична 

палітра. 

У верхній отвір невеликої дерев'яної трубки вставлено свисток у 

вигляді денця з прорізом, уздовж трубки — п'ять-шість отворів для 

пальців. На Гуцульщині така сопілка зветься денцівкою. Звук у неї 

соковитий, насичений. 

А ось флояра. Від звичайної сопілки вона відрізняється тим, що не 

має свистка, а обидва кінці трубки відкриті. Отже, звуки на ній 

видобувати важче. Сріблясто-витончена мелодія флояри більше 

відповідає мальовничій природі Карпатських гір, її швидких 

грайливих струмків. 

Серед різновидів сопілки є й такий, що зовні являє собою звичайну 

трубку, у якої обидва кінці відкриті, а ігрових отворів немає. Звуки 

змінюються засобом передування повітря. Це — теленка. 

Дві спарені одночасно сопілки називають денцівкою або 

жоломійкою. Зубівка, коса дудка, скигля — у кожної своя 

конструкція і відповідне забарвлення звука. Одна виспівує 

пронизливим високим голосом, друга — густим, оксамитовим, третя 

плаче, скиглить сумним, тужливим голосом. 

 Болотяник по виконанню дає підказку наступного випробування 

(цвіт калини, ріка, міст) та другу літеру «р» - Русалчина пісня завела 

на болото.  
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ІІІ. Випробування: Калиновий міст й Триголовий змій. 

В казках до наших часів дійшов 

відгомін обрядів, з яким тісно 

пов'язаний образ Калинового 

мосту. Обряд мусили пройти 

хлопчики перед тим, як їм надавали 

статус парубків та право 

одружуватися разом з новим, 

дорослим іменем. Для цього підлітків 

відводили в ліс, де залишали в будівлі 

(іноді подібній до тотемного звіра), 

відповідно настроювали, часом давали 

випити напої з трав. Підліток на деякий час символічно «помирав» (у 

цей час здійснюючи уявну подорож до «того світу») і «повертався» 

зі світу мертвих вже з новим ім'ям. Деякий час ті, що про  

йшли обряд, жили в лісі. 

Останнє найскладніше випробування  бій з Триголовим 

Змієм 

Перша голова: Тактична бліц-вікторинка 

1.Що в перекладі з тюркської мови означає слово 

«козак»? 

а)захисник планети; б)мешканець степів; в)вільний 

озброєний. 

2.Перша згадка про козаків: 

а)Х ст.; б)ХХ ст.; в)ХV ст.. 

3.Булава – це… 

а)символ України; б)символ гетьманської влади; 

в)найвища нагорода козаків. 

4.Продовжити рядки вірша: Козаку найперше –воля 

                                              Козаку найперше – … 

а)доля; б)слава;в)честь. 

5Вставте пропущене слово в козацьке прислів’я «Хортиця – наша 

мати, а … – наш батько. 

а)Богдан Хмельницький;б) Дніпро; в)Великий Луг. 

6 Джурою козаки називали свого…: 
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а)коня; б)командир;в) ординарець-помічник 

7.Козаки вірили в Бога. Хто був охоронцем-покровителем козаків? 

а)Святий Миколай; б)Покрова Св.Божої Матері; в)Ісус Христос 
 

Друга голова :  Козаки характерники 

Петрусь-химородник і батько його також завзятий 

козарлюга. 

–Хочу дізнатися у вас кого ви ще знаєте з такими 

здібностями.? 
 

Характерники – козаки, які володіли 

екстрасенсорними фізичними властивостями. Серед 

запорізького козацтва вони овіяні легендами і 

розповідями. Навіть у наш час в українському селі десь 

та й почуєш: "З ним не заводься. Він характерник... "В народі їх 

також називали галдовниками, химородниками. Що ми знаємо про 

них? 

Козаки-характерники були обраними воїнами, елітою 

війська. Могли наводити різну ману на своїх ворогів. Що таке мана? 

Це коли в реальному житті люди починають бачити нереальні образи. 

Наприклад, в історії були зафіксовані такі випадки. Наприклад, 

женуться ляхи і ніде сховатися, тоді козаки-характерники ставлять 

серед поля списи по колу і зусиллям волі і духу входять в особливий 

психоенергетичний стан, коли їх намір стає дійсністю. І ляхи бачать 

серед поля дубовий гай... Зупиняються і повертаються назад. Це і є 

Мана. Такі ірраціональні речі не раз рятували козаків від ворогів. 

Кажуть, після таких зусиль козаки могли три доби поспіль спати, 

таким чином відновлюючи сили. 

Відомі характерники: 

Козацькі полководці Северин (Семерій) Наливайко, Петро 

Сагайдачний, Іван Богун, Максим Кривоніс, Іван Сірко, Іван 

Золотаренко, Семен Палій, Максим Залізняк та багато інших - 

належать до характерників.  

Існує легенда, що кошовий Війська Запорозького Низового Іван 

Сірко заповідав по своїй смерті відрубати і засушити його праву руку 

і завжди брати її з собою в козацькі походи. Перемога гарантована. 
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Нова легенда стверджує, що і в наш час цю руку шукають 

«зацікавлені кола»... 
Характерники - одвічні хранителі нашого роду 

Джерело: https://spadok.org.ua/charakternytstvo/charakternyky-odvichni-

chranyteli-kozatskogo-rodu  Культурно-історичний портал СПАДЩИНА 

ПРЕДКІВ  

Третя голова : Бойовий гопак. 

–Ви вже знаєте, що «козак» – це озброєний 

вільний, а озброєний має знатися на бойових 

вправах. Козаки були вправні у бою: рухи чіткі 

та влучні як у танці. Що ви знаєте про цю 

бойову майстерність. Назвіть цей танець? 

Бойовий гопак – це унікальна бойова 

система духовного і фізичного вишколу, 

відтворена на основі елементів традиційного 

козацького бою та рухів, що збереглися в народних 

танцях (гопак, аркан, козачок, метелиця). Бойовий гопак - це 

лицарське мистецтво українського народу, яке достойно конкурує з 

японським карате, китайським кунг-фу, грецьким панкратіоном, 

французьким саватом, американським кік-боксінгом, бразильським 

капу-ейро, тощо.  

Коли козак потрапляв на Січ, його одразу скеровували на 

навчання – читати-писати, грати на музичних інструментах і  — 

танцювати. В наш час останній пункт здається трохи дивним. Однак 

лише на перший погляд, насправді під час танцю козаки 

відпрацьовували основні бойові елементи — блискавичну 

швидкість, потужні удари рук і ніг, сталеву стійку й тактику, 

характер і емоційній заряд. Це був імпровізаційний танець для 

відображення благородного двобою – один чоловік приймав виклик 

іншого, і вони починали “вистрибувати”, “робити 

вихиляси”, “витинати голубці”, “забивати гопака” та “сідати гайдука” 

– хто кого перетанцює. 

У бойовому гопаку діють 7 рівнів майстерності, три з яких 

дають право бути виховником. Перші три рівні - учнівські: Жовтяк, 

Сокіл, Яструб. Проміжний, що відповідає кандидату в майстри 

спорти - Джура. Мистецькі - Козак, Характерник. Волхв - є 

найвищим ступенем, де йде перехід від чистої фізичної роботи в 

https://spadok.org.ua/charakternytstvo/charakternyky-odvichni-chranyteli-kozatskogo-rodu
https://spadok.org.ua/charakternytstvo/charakternyky-odvichni-chranyteli-kozatskogo-rodu
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площину духовну та енергетичну.  Починати займатися бойовим 

гопаком можна з 3-х років - такий наймолодший вік деяких 

спортсменів. Верхня вікова межа не обмежена. 
Джерело: https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak  

Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ 
 

10 фактів про бойовий гопак 

Джерело: https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-

gopak Культурно-історичний портал СПАДЩИНА ПРЕДКІВ 
 

Триголовий Змій після інтелектуальної битви віддає три літери 

«ж», «у», «а».  

Щойно отримаєте літери ви побачите красиву галявину, де на вас 

чекала Віла (Жива).  
 

ІV. Віла Жива 

Жи ва — за дохристиянськими 

віруваннями, головна богиня 

життя, Велика Богиня; за 

повір’ям, приносила людям перше 

зерно жита; у деяких слов’янських 

народів — міфологічне жіноче 

божество, що втілює життєву силу 

на противагу смерті.  
Віла Жива: Люба моя, молодь, Я 

чекала на вас та хвилювалася за 

виконанням вами всіх випробувань. 

Отже, всі перепони було вами подолано й це є підтвердженням вашої 

кмітливості, сміливості та цілеспрямованості. Впевненно можна 

кожного з вас обирати  помічником дорослого козака. – Нагадайте 

мені, як звати помічника козака?. Якщо ви не впевнені у відповіді, то 

складіть літери отримані від чарівних істот. 

– А тепер щоб повернутися додому з чарівного світу разом скажімо  

відомий пароль козаків «Пугу-Пугу! Козак з лугу!». 

Гра закінчилася ведучий з журі проводить нагородження 

(Потім нагороджує почесним знаком-емблемою «Джура») 

Ця почесна відзнака надає можливість отримати в бібліотеці 

новинки з подовженним терміном на 7 діб користування. 

https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak
https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak
https://spadok.org.ua/kharakternyky/10-faktiv-pro-boyovyy-gopak
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Кому цікаво, як Петрусь по папороті цвіт ходив в прадавній ліс, 

може взяти книгу Д. Корній Петрусь химородник або інші книги з 

козацької історії України (В.Рутківський Джури характерники).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 ААА 
  

 
 

Довідка  
 

Джурами на Січі називали хлопців-підлітків, що були 

помічниками і зброєносцями в досвідчених запорозьких козаків і 

військових старшин, проходячи при них школу військового 

мистецтва та фізичного й духовного загартування, переймаючи їхній 

бойовий досвід.  

Січ для хлопця-джури—краща, найсправжня школа козацтва. 

Доречі, крім навчання козацькій майстерності, на Січі існувала 

справжня козацька школа, яка готувала не тільки вояків, але 

грамотних, освічених людей, що могли працювати писарями або 

займати інші керівні посади. Навіть співи і гру на музичних 

інструментах викладали у козацькій січовій школі. 

Крім навчання, джури виконували багато роботи, допомагали 

січовим козакам. Вони куховарили, доглядали за хворими та 

пораненими, служили у церкві. 

Але головним було, все ж таки, навчання козацькому мистецтву. 

Вправно володіти зброєю, бути фізично витривалим, вміти доглядати 

за знаряддям, надати першу медичну допомогу. 

Саме джури в майбутньому ставали справжніми захисниками 

своєї Батьківщини, носіями українських звичаїв і традицій. 
 

«Галявина символів та прадавньої міфології» для поціновувачів 

міфології: 
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   Міфічна година «На гостини до прасвіту»(про богів давнього світу) 

за сагою-тетралогією Д.Корній «Зворотний бік…»  

   Пантеон прадавніх Богів України (за книгами Д.Корній 

«Зворотний бік … світів» ) – знайти прадавнього бога 

https://learningapps.org/watch?v=piu32rvj520  

Прадавній світ: подружні пари (за книгами Д.Корній «Зворотний 

бік … світів») – поєднати подружні пари 

https://learningapps.org/watch?v=pqemc27u320  

Боги кохання та їх рослинні символи (вгадай слово) 

https://learningapps.org/watch?v=pqswoz1dc20     
 

«Галявина «Чари кохання»»  

(наприкладі творів «Гонихмарник» та «Сузір’я дів» й «Місяцівна». 
 

«Струни серця: кохання та вірність, зрада й підступність»  

(Епіцентр думок) 
 

Теми для обговорення: 

1. Доля жінок й Кохання крізь роки :  

а) Історія кохання Ірини, матері Аліни (Гонихмарник), та  історія 

кохання Василини, матері Місяцівни (МІсяцівна); 

б) Кохання –  почуття яке окрилює на вчиники. Чи змогли б ви так як 

Аліна заради кохання зануритися у чарівний світ. 

2. Мудрість предків (знахарство, мольфарство та народні казки) 

А)Знахарство та мольфарство: ваше бачення та ставлення до людей зі 

здібностями -– відчувати Природу. 

Б) народні казки( «Небесні коні», «Шовкова косиця» Гонихмарник) 

Повчальна мудрість казок. 

3. Що поєднує ці твори?  Ваші враження від творів Д.Корній 

«Гонихмарник» та дилогія «Сузір’я дів». 
 

Дерево вражень «Зворотний бік заходу»  

    На інформаційному стенді розмістити умовно дерево з листочками- 

відгуками. На стікерах з клейкою смужкою читачі, відвідувачі заходу 

залишають свої враження та емоції. Цей зворотний зв’язок надасть 

можливість отримати миттєво оцінку заходу, його ефективністі та 

змістовності й корисності. 

https://learningapps.org/watch?v=piu32rvj520
https://learningapps.org/watch?v=pqemc27u320
https://learningapps.org/watch?v=pqswoz1dc20


«ДАРИ Дари Корній» 
 

 
40 

 

 

 

науково-практичне видання 
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Дара Корній – українська 

письменниця. «Дара Корній» – це 

письменницький псевдонім, справжнє 

ім'я авторки – Мирослава Іванівна 

Замойська.  

Місцем народження цієї непересічної  

письменниці стало село Секунь 

Волинської області, а датою –  

20 вересня 1970 року.  

Після школи Мирослава вступила до 

Української академії друку в місті Львів, 

на журналістсько-редакторське 

відділення.  

На даний час Дара Корній проживає у 

Львові і працює в Львівській 

національній академії мистецтв. Має 

двоє дітей, дочку Дарину і сина 

Максима.  

 
 


