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Музей – це минуле, історія, душа, серце наших предків, а для нас – 
величавий храм, куди ми повинні входити з побожністю, а 
виходити з глибокою повагою і любов’ю до всього того, чим 

жили наші батьки, діди і прадіди. 

• Невеличкий осередок 
українського життя та 
побуту – музей 
Народознавства - 
створений у нашій школі в 
січні 2000 року спільними 
зусиллями небайдужих 
вчителів, батьків і учнів.  

• У ньому представлені 
різноманітні експозиції - від 
українських старовинних 
побутових речей до 
сучасних символів нашої 
Батьківщини.  



• Музейна кімната нагадує 

селянську хату: у кутку 

красується справжня 

українська піч-годувальниця з 

комином, «щелепами», 

закуттю, прикрашеною пишно 

збитими вишитими 

подушками. Вона – центр 

житла, його душа. Де тепло – 

там і добро, і достаток, і 

злагода. А біля печі - мисничок 

з полив’яними та 

неглазурованими глечиками, 

іншим кухонним начинням.  

• Як до живої істоти зверталися 

українські жінки до печі, коли 

випікали хліб: «Наша піч 

регоче, короваю хоче, а 

припічок заливається, короваю 

сподівається». 



• У добре освітленій 
частині житла навпроти 
печі розміщений стіл.  

• У давнину за ним 
працювали, їли, 
відзначали урочистості 
чи сумували.  

• Великий стіл уособлював 
у собі ідею єдності, 
родинної міцності та 
злагоди. 



• У музеї представлена багата колекція давніх гончарних виробів  
та кераміки (горшки, глечики, макітри, ринки, гладущики, дзбанки 
тощо) - понад 50 екземплярів. Цим виробам із глини сто і більше 
років. 



• Є тут також покуть – чільне місце з іконами та 
лампадками у кутку, традиційні обжинкові снопи і 
дідухи.  



• Неподалік печі – лава. Вона 

слугувала робочим місцем 

для господині, а поруч 

притулилася механічна 

прядка, яка з'явилася в 

Україні в ХІХ ст., значно 

прискорювала, а головне – 

полегшувала прядіння, 

оскільки приводилася в рух 

ногою.  

• Пряли на ній переважно 

конопляні та лляні нитки.  

• Поряд з прядкою - необхідні 

знаряддя прядіння: праник, 

терниця, дергальна і 

чесальна щітки, снівниця для 

перемотування ниток. 



• Значною є колекція тканих 
предметів, що використовували в 
повсякденному житті 
представники нашого старшого 
покоління. 
   Найяскравішою ілюстраційною 
сторінкою зібраних народних 
скарбів, гордістю нашого музею є 
виставка вишиваних українських 
рушників. 



 
 
 

Кожен народ, кожна нація на землі має певні, тільки їй притаманні 
риси, свій неповторний характер. Своє бачення буття люди з давніх-

давен передають через народне мистецтво, зокрема, вишивкою. 
Тому в нашому музеї зібрано колекцію українських вишиванок. А 

також традиційний жіночий та чоловічий одяг. 

  



• Чільне місце займає  
куточок, присвячений 
Великому Кобзарю -  
Тарасу Григоровичу   

     Шевченку. 



• Завданням нашого часу і 
нашого покоління є 
збереження та передача у 
спадок майбутнім 
громадянам України 
неоціненних багатств, 
створених нашим 
багатостраждальним 
народом за свою віковічну 
історію.  

• Традиційні народні 
ремесла, знаряддя праці, 
одяг, фольклор, свята і 
обряди – ось неповний 
перелік того, що потрібно 
віднаходити, збирати, 
шанувати, берегти. 

• Саме для цього ми 
створили для наших учнів 
народознавчий музей. 

 


