
 

З метою поглиблення розвитку та формування в учнів національної 

свідомості педагогічним та учнівським колективом з ініціативи Кравчук 

Галини Олександрівни у 1990 році був створений музей етнографії 

«Берегиня». У 2008 присвоєно звання «Зразковий музей». 

 Основні завдання музею: залучення ліцеїстів до краєзнавчої та 

пошуково-дослідницької діяльності; дбайливе ставлення до історичної 

спадщини краю; формування почуття гордості за свій рідний край. У музеї 

знаходяться 349 експонатів, зареєстрованих у інвентарній книзі. Фонди 

музею систематично комплектуються відповідно до тематики і поповнюється 

завдяки експедиціям та туристичним походам класних колективів ліцею. 

Завдяки базовій пошуковій групі «Берегиня» зібрані оригінальні експонати: 

пам’ятки історії та культури.З гончарського мистецтва-горщики «близнюки», 

глечики з чорної глини. Вражає цікава вишивка старовинної сорочки (ХIХ 

ст.) та рушників із сюжетним орнаментом церкви, ангелів, побутових сцен 

життя. Ведеться інвентарна книга обліку відвідувачів музею,книга 

відгуків,екскурсій, лекцій, масових заходів, навчальних занять. Музей 

співпрацює з Нововолинським історичним музеєм, музеями шкіл 

м. Нововолинська, шкільною бібліотекою та бібліотеками міста.Тривалість 

екскурсії від 30-45 хвилин.  

Найцікавіші  тематичні екскурсії: «Козацтва та Покрови Пресвятої 

Богородиці»,«З бабусиної скрині»,Немає майбутнього без минулого»,»Не 

забути пісню,батьківську традицію», «Українські вечорниці». 
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Експозиції відображають особливості побуту та народної творчості 

нашого краю. Серед експонатів чільне місце посідають предмети селянського 

побуту, меблі, зразки одягу, знаряддя праці, рушники, килими, картини. 

Українська хата оспівана в піснях, описана в казках та інших літературних 

творах. Отож, давайте погостюємо в українській хаті, дещо самі дізнаємось, а 

багато чого розкажемо і покажемо. Музей має такі експозиційні розділи: 

українське національне вбрання, вишитий рушник, інтер’єр української 

господи, знаряддя праці та предмети побуту, мистецтво вишивки картин. 

Експозиція « Українське національне вбрання». Археологічні 

розкопки свідчать, що український народний костюм з'явився ще в часи 

Київської Русі. 

Жіночий костюм. Основою костюма є жіноча вишиванка. Поверх 

сорочки одягали запаску або плахту, корсетку, юпку, кожух. Плахту 

обмотували навколо талії, прив'язуючи зверху поясом. Поверх вишиванки 

одягали намисто або буси. У жінок 100 років тому сорочки були додільними 

себто, сягали долу. В короткому вважалося ходити не пристойно. У багатьох 

жіночих старовинних сорочках не було вишивки на грудях, бо одягали 

зверху корсетки. У святкові дні дівчата одягали на голову вінок, а на шию 

якомога більше різнокольорових прикрас. Українські стрічки   були не лише 

окрасою,але і оберегом.   Хустина-символ жіночої душі, прихильності й 

любові, вірності в коханні. Хустина все розкаже про свою господиню:дівчина 

вона чи молодиця, до роботи зібралась чи в гості, у веселощах ходить чи у 

смутку. 

Чоловічий костюм. Традиційний чоловічий одяг українців – це 

конопляна або льняна сорочка, вовняні штани, безрукавка, кожух, жупан, 

пояс. Сорочка часто використовувалася як верхній одяг. Чоловічі 

вишиванки могли бути з низьким стоячим або широким відкладним коміром. 

Штани, або шаровари, закріплювалися на тілі за допомогою поясу або 

шнурка. Українські чоловічі штани були дуже широкими, особливо у козаків. 

На голову влітку вдягали солом’яні брилі, взимку – хутряні шапки.  

http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/catalog_zhenskie-vyshyvanki/
http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/catalog_muzhskie-vyshyvanki/
http://etno-vyshyvanka.kiev.ua/uk/catalog_muzhskie-vyshyvanki/
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Експозиція «Вишитий рушник» Орнаменти рушників – це 

своєрідна народна пам’ять про сили землі та сонця.Рушник є водночас 

знаком-символом у святах та обрядах і предметом побуту. Відповідно до 

функціонального призначення рушники мали назви –

 «посудний», «стирок», «утирач», «утиральник». Широко використо-

вувалися рушники і в декоративному оздобленні інтер’єру хати. В минулому 

їх вішали над іконами й називали рушник – «покутний», «божниковий», 

«наобразник», «іконний». 

Експозиція «Інтер’єр української господи». Хата – не просто дім в 

якому проживала сім’я, це окремий всесвіт, де народжувалися, росли, 

закохувалися, одружувалися, господарювали та помирали. Найважливіше 

місце в хаті – покуття. Тут завжди вішали вишиті рушники. З прийняттям 

християнської віри на Русі саме на покутті почали розміщувати домашній 

іконостас, оздоблюючи ікони тими ж вишитими рушниками, які слугували 

доказам поваги та важливості віри в Бога.  

 У народі кажуть: «Піч – наша рідна мати». Як мати зігріває своїх 

теплом і ласкою, так і піч дає багато тепла.Тут господиня готує їжу,пече у 

печі паляниці духмяного хліба,навчає поратися коло печі доньку.Після 

вечері,по закінченню хатньої роботи,часто збиралися на печі бабусі й 

онуки,робили іграшки,вишивали.А найбільш любили діти слухати бабусині 

казки,оповідки.Поряд із піччю – рогачі, коцюба, хлібна лопата, кочерга, 

мисник із посудом. 

Колиска – невелике ліжечко для спання і колисання дитини.  Форма 

колиски була подібна до кола (овалу). І форма колиски, і пісня «колискова» 

були надійними оберегами для дитини від злих сил. Колиску кріпили до 

сволока на гачку чотирма мотузками, які символізували чотири сторони світу 

і також були оберегами. 

 За звичаєм скриню ставили на видному місці.  Сюди складали одяг, 

рушники, полотно, прикраси – все найцінніше для господині.Тут зберігалося 

придане нареченої.Виходячи заміж дівчина забирала скриню,котра 
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символізувала працелюбність нареченої та родини,бо все що в ній було, 

виготовлялося власноручно. 

Експозиція «Знаряддя праці та предмети побуту». Тут представлені 

археологічні знахідки, які розповідають про ремесла наших пращурів, спосіб 

їх життя, повсякденний побут від найдавніших часів до кінця 19 ст. Доволі 

багата колекція знарядь праці та предметів господарського вжитку. Тут є 

різблені рублі і залізко (металеві праски), решета, жорна, млинок для 

розмелювання зерна, масничка з котушкою, дерев’яні вила, ціпи, солом’яник 

для зберігання зерна, ночви, ярмо, мотовило, вертушка, постоли. А ще 

необхідні знаряддя прядіння: праник, терниця, чесальна щітка, макет 

ткацького верстата, начиння для ткацького верстата.  

Ночви – це дитячий сміх, це запах свіжого тіста,запах любистку і 

ромашки.В них місили тісто,купали немовлят. 

Гончарство-одне з найдавніших занять людини.Воно бере початок з 

епохи пізнього палеоліту,з тих пір,як люди стали вживати варену їжу. Перші 

глиняні вироби ліпили руками.Пізніше,з появою ручного гончарного круга, а 

потім і ножного, гончарі стали виготовляти речі більш вишуканої форми. 

Майже з ХV ст.відома в Україні старовинний ковороток (прялка), 

домашній верстат, призначений для ручного прядіння. Проводилась вона в 

рух ножним або ручним приводом. 

 Ткацтво-виготовлення сурових текстильних тканин на ткацькому 

верстаті шляхом їх взаємного переплетення.В Україні виробляли скатертини, 

рушники та інші побутові речі. 

Соломоплетіння – одне із найдавніших народних ремесел. Соломою 

вкривали житло, використовували на корм і підстилку худобі. З неї 

виготовляли найрізноманітніші речі – головні убори, плетені сумки, корзини, 

іграшки, прикраси, солом’яники, предмети побуту.  

Експозиція «Мистецтво вишивки картин». Народна пісня, хоровий 

спів, народна музика, різні види мистецтв,виховують глибокі естетичні 

почуття. Тому в жовтні 2010 року, за ініціативою Г.О Кравчук, в школі було 
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створено галерею вишитих картин.  Вони були зібрані в селах Волинської 

області. В оселях ще не було світла, але довгими осінніми та зимовими 

вечорами при світлі гасової лампи жінки вишивали ці витвори мистецтва. 

Ниток для вишивки ще не було, тому розпускали старі в’язані речі, 

фарбували нитки рослинними барвниками.Сюжети цих вишивок прості, 

доступні. Вони бралися з побуту, казок, народної творчості. Присутні 

рослинні орнаменти, пейзажі, портрети. 

Розмови з дітьми, батьками принесли бажані наслідки. Ми уже маємо 

для нашої хати десятки рушників, сорочки вишиті ще прабабусями, гончарні 

вироби, гребні, начиння для ткацького верстата. В ході пошукової роботи 

учні багато чого дізналися і про звичаї нашого народу, про історію 

шанування родинних реліквій. 
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На базі музею проводиться певна просвітницька робота в 

різноманітних організаційних формах – екскурсії, бесіди, уроки, лекції, 

родинні свята, стаціонарні та пересувні виставки, міські та обласні семінари. 

Про роботу музею відгукуються ліцеїсти в місцевій газеті «Наше місто», 

висвітлюючи та популяризуючи його діяльність.Залучається до роботи в 

музеї учнівська та студентська молодь. Учні та випускники ліцею, теперішні 

студенти, беруть участь у конференціях, роботі Малої академії наук України, 

наукових товариствах тощо. Так, будучи ученицею ліцею, Климук Людмила 

написала наукову роботу по техніку розпису писанки і отримала призове III 

місце. Зараз вона є випускницею Київського інституту декоративно – 

прикладного мистецтва і у своїй роботі використовувала музейні матеріали, 

що є в ліцеї з теми «Мистецтво вишивки». Випускниця 2008-2009 н. р. 

Істоміна Наталія, використовуючи архівну базу та експонати музею, 

захистила наукову роботу на тему «Символіка стародавньої української 

вишиванки» та зайняла ІІ місце на обласному конкурсі захисті наукових 

робіт.  

З метою виявлення вихованців, які цікавляться історією, кожен клас 

отримав науково – дослідне завдання з краєзнавства. Крім того створено три 

групи екскурсоводів, які на основі історичних джерел розкривають цікаву й 

складну історію нашого краю. Головні завдання, які ставлять перед собою 

керівник музею Посельська О. Л. рада музею та педагогічний колектив – 

виховання любові до України, збереження пам’яті про далеке і минуле. Це 

сприяє вихованню формуванню особистості на засадах духовності, виховує 

повагу до батьків, жінки-матері, культури та історії свого народу.



 


