
Роль шкільного музею у 
національному вихованні 

учнів 





Українсько-вірменська 
онлайн  - конференція  

   “ Пасхальні традиції ” 

Як добре, що молодь сьогодні 
повертається до немеркнучих 
Христових заповітів, які 
возвеличують душу, наповнюють її 
благодаттю й надією  у торжество 
справедливості.  



Не забувати свою історію і не 
втрачати самоідентичність – це 
справа честі й обов’язок перед 
предками як для українського, так і 
для вірменського народу.  



Майстер-клас 
 
“Виберу найліпші з усіх квітів 
Душу квітів можна прочитати 
І вінок найкращий в світі 
Будемо ми з вами виплітати ” 



Експозиція  «Піч» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Піч — символ  материнського першопочатку;  святості ; 
непорушності сім'ї ; неперервності  життя українського 
народу ; рідної хати, батьківщини ; босоногого світлого 
дитинства ; поетичний символ  народної  обрядовості. 



Експозиція  “Мисник ”   

МИСНИК - це місце зберігання посуду, як 

кухонного і столового, так і святково-

обрядового та декоративного. 

Символізує чистоту і порядок у господі 

та злагоду і мир між домашніми. 



 

Експозиція  “Млин” 

Вітряк - символ  

українського хліборобства 



    Експозиція  “Криниця” 

  

КРИНИЦЯ – символ святості, чистоти й високої  духовності, а також 

спадкоємності поколінь  і  традицій.   



. 

Експозиція  налічує 48 експонатів, 

всі речі мають похилий вік  – їм  

біля   200  років. 

Експозиція “ Предмети побуту  

         і праці наших предків “ 



Здавна в Україні ставлення до одягу 

було дбайливим і шанобливим. Матері, 

вишиваючи одяг своїм дітям , вкладали 

всю свою ніжність і молитву до Бога 

про збереження дорогих чад.  

 

 

Експозиція “ Одяг“ 



Експозиція  

“ Рушники “ 

Рушники — це символ 

України , відбиття 

культурної пам'яті 

народу, в їх узорах 

збереглися прадавні 

магічні знаки, символ 

щасливої долі, злагоди і 

подружньої вірності, 

чистоти почуттів і 

найщиріших побажань. 



 

Експозиція  “Покуть “ 

Покуть або червоний кут – це кут в 

українській селянській  хаті , розміщений 

по діагоналі від печі. 

 Найсвятіше і найпочесніше місце в домі.  



Експозиція  присвячена  Т.Г.Шевченку 



 

І мене в сем’ї великій, 
В сем’ї вольній, новій, 
Не забудьте пом’янути 
Незлим тихим словом. 
                                        Т.Г.Шевченко 



 
Експонати музею,виготовлені майстрами,дбайливо і трепетно збережені не одним покоління. 

Це наш духовний спадок від нащадків ,що передає стихію українського села, розкриває душу, 

традиції, звичаї, вірування, світогляд цілого народу - першоджерела нації. Тому ми і назвали 

наш музей  “Джерело.” 


