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 Профіль музею (напрям екскурсії) – етнографічний. 

 Назва екскурсії  “Як тепло у батьківській хаті…” 

 

 



Мета, завдання та зміст роботи 

музею 
 Залучення школярів до вивчення предметів побуту 

українського народу, збереженні традицій, 

формуванню національної свідомості та поваги до 

традицій. 

 Заохочення учнів до вивчення та збереження 

культурної спадщини українського народу. 

 Допомога педагогам у проведенні уроків у 

нетрадиційній формі. 

 Збір учнями експонатів та матеріалів про предмети 

побуту кінця ХІХ  початку ХХ століття. 



Експозиції музею 

 « Як тепло у батьківській хаті» предмети побуту 

українського села кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

 «Я дарую тобі оберіг».  

 «Дивлюся мовчки на рушник». 

 «Вишиваю. Вишиваю душу…» Національний одяг. 

 «Зачаровані куточки краю…» Яворівщина. 

 «Зачаровані куточки краю» Гуцульщина. 

 «Різдво приходить…». 

 Кераміка  кінця ХІХ – початку ХХ століття. 

 Сучасні керамічні вироби. 

 



« Як тепло у батьківській хаті» 
 ЯК ТЕПЛО У БАТЬКІВСЬКІЙ 

ХАТІ 
РЕГОЧУТЬ ДРОВА У ПЕЧІ. 

НА ДВОРІ Ж МОРОЗИ 
КУДЛАТІ 

ПОТРІСКУЮТЬ ВДЕНЬ І 
ВНОЧІ. 

 В ДУШІ МОЇЙ ТАК, НІБИ 
СВЯТО. 

НЕМА НІ ТУРБОТ, НІ ТРИВОГ. 
ХВАЛА ТОБІ БАТЬКІВСЬКА 

ХАТО, 
НЕХАЙ БЕРЕЖЕ ТЕБЕ БОГ. 

 



Тут пряли пряжу, отримуючи нитку… 



ткали полотно, прасували його залізком… 



шили одяг. 



«Я дарую тобі оберіг» 

Над дверима висів оберіг. Дуже  

різноманітними були обереги… 



та головним оберегом завжди була  

ікона покрита рушником 



«Дивлюся мовчки на рушник…» 

Старовинні рушники 

 (початок ХХ-ого ст.) 



Рушники  

Яворівщина та Гуцульщина 



Рідна мати моя, ти ночей не 

доспала,  

Ти водила мене у поля край села,  

І в дорогу далеку ти мене на зорі 

проводжала,  

І рушник вишиваний на щастя 

дала. 



«Вишиваю. Вишиваю душу…» 
 Вишиваю. Вишиваю душу 

В хрестики на білім полотні. 
Я собі зізнатись чесно мушу, 
Що від цього радісно мені. 
Радість щедро закладу в узори, 
Що виходять із-під рук моїх. 
Ласку, доброту й любові море 
Заплету поміж узорів тих 
Цю роботу подарую дітям. 
Пройде час, а потім і життя. 
Може, колись серце їм зігріє 
Мамине стареньке вишиття.  

                               Ольга Береза 
Костюм жіночий  

кінець ХІХст. 



 
Одягнімо друже вишиванки –  

наш чарівний український стрій. 

Не для когось, не для забаганки,  

а для себе, вірний друже мій. 

Сорочка чоловіча  

вишивка 70-х років  

ХХ-ого ст. 

Сорочка жіноча  

кінець ХІХст. 



“Я – маленька українка…” 

 Я маленька українка 
В мене коси по 
коліно 
До барвистого 
віночка – 
Вишиваночка-
сорочка, 
Фартушок і чобітки 
І різноколірні 
стрічки. 

 



 «Зачаровані куточки краю» 

Яворівщина 

Шкатулка  Сільничка  Тарілка  



«Зачаровані куточки краю» 

Яворівщина 

Кухонні дощечки Ваза  



«Зачаровані куточки краю» Гуцульщина 

 Красо  моя,  п'янка  чарунко  мила, 
Гуцульщино,  розумнице  моя! 
Смарагдами  лісів  тебе  обвила 
Щаслива  доля  й  пісня  солов'я. 

 Чумацький  Шлях  вгорі  могутні  крила 
Розкрив  для  тебе  й  вранішнія  зоря 
Твою  будуччину  благословила, 
Де  будемо  щасливі  ти  і  я. 

 Тож  крізь  ряди  поранених  і  вбитих, 
В  обіймах  літ  знедолених  і  ситих 
Іду  до  тебе  і  кладу  до  ніг 
Усе,  що  ми  з  коханою  надбали, 
І  що  засіяли,  і  що  зорали, 
Й  що  для  людей  в  житті  я  приберіг.  

                                                    Нестор Чир 



Гуцульщина 

Шкатулка  

Сама модна сумочка!  

Чи не так – дівчата! 



«Різдво приходить…». 

 Готуємось до Різдва Різдвяна Зірка 

 

 
 

Підсвічники 





Коли ти сядеш за Різдвяний стіл 
 Коли ти сядеш за Різдвяний 

стіл, 
Щоби спожити ці дари 
Господні, 
Згадай за тих, хто в люту 
заметіль 
Орду московську стримує 
на Сході... 

 Проси у Бога ворога 
спинить 
Щоб Він "Гради" замовчати 

змусив, 
Щоб воїни відчули хоч на 
мить  
Великий день Народження 

Ісуса.  



Кераміка- це рукотворне диво, застигла 

мрія і душі політ, з шматочка глини 

створений правдиво… 

 Всі люди створені із глини 
тому гадаю недарма 
коли творю із неї виріб  
він в серці в мене ожива 



Кераміка різних часів 

Миска  

Глечик   

Чашка   

Кінець ХІХ століття 



Кераміка різних часів 

Гаверецька кераміка 

(чорна глина ХХІ ст.)  
Набір чайний  

(80-ті роки ХХ ст.)  

Друга половина ХХ століття 



Подарунок музею  

(сучасні майстри) 

“Лебеді” 

(вишита картина) 

Надія Солук 

Ікона 

(зроблена з використанням  

кольорових дротиків) 



Подарунок музею  

(сучасні майстри) 

Фляшка для води 

Ковалевич О. П. 
Вази для квітів 

Олійник Л. О. 



Ткацький верстат 

(зроблений власноруч) 

Автори – учні 8-Г класу:  

Юхимчук М. Штурипіта В. 



“Майстер-клас” ткатство. Хлопці зробили 

верстат, а дівчата пробують себе у ткатстві,  

ніби виходить… 

 

На перши й погляд це зовсім  

не складно!  

Головне – гарний настрій! 



Рушник вишивка  
Павлишин Марія 8-Г клас  

2016р. 

Дерев'яні вироби 
 (хлопці 7-Б класу  

2017р.) 



Висновок  

Основною ідеєю роботи музею школи  є 
використання різних видів роботи, яка 
вчить мислити, вміти знаходити та 
аналізувати інформацію, розуміти для 
чого вона потрібна, застосовувати її у 
повсякденному житті, вміти приймати 
адекватні рішення, сприяти заохоченню 
школярів до вивчення та збереження 
культурної спадщини українського народу, 
берегти і шанувати його традиції. 

 



 


