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                                                               Садківської ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

 



Проєкт  «Мій рідний край»  
Ідея проєкту: «Досліджуючи коріння свого роду – я відрощую собі крила» 

Актуальність полягає у вихованні в учнів любові до рідної неньки – України, інтересу до культурної 

спадщини нашого народу на прикладі власних предків, у формуванні прагнення глибше вивчати та 

пізнавати історію країни через вивчення історії своєї родини, історії рідного краю; виробленню в учнів 

умінь і навичок пошукової роботи; розширенню кругозору та формуванні світогляду школярів; у 

вихованні любові і поваги до минулого своїх пращурів, нашого народу, його історії, звичаїв і традицій, 

якими пишається народ. 

Мета і завдання проєкту: створити сприятливі умови для формування елементарних знань про 

історію рідного краю; виховувати почуття гордості за свій край, за своїх предків; сприяти формуванню 

розуміння учнями важливості внеску земляків, в розвиток держави, розуміння значущості власної 

особистості у розбудові країни в майбутньому; сприяти формуванню свідомого громадянина, творчого, 

активного; формування національної свідомості, моральної особистості, активізація взаємодії батьків з 

дітьми,  учителем, інтеграція засобів громадського та сімейного виховання школярів, заохочення учнів 

до вивчення історії, розвивати бажання працювати на благо своєї держави, реалізувати індивідуальний 

підхід до особистості, розвивати творчі та організаційні здібності учнів; створити сприятливі умови для 

взаємодії батьків і школярів з метою подальшого співробітництва. 

  

Тип проєкту: дослідницький, практично-орієнтований, творчий. 

Термін дії проєкту: 14.09.2020- 22.12.20  



Виконавці: учні 7 класу. 

Очікувані результати: 

участь у проєкті сприятиме формуванню ціннісних орієнтирів, а саме: 

-ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави; 

-патріотизму, повазі до українських звичаїв та обрядів, відчутті своєї належності до України; 

-національної самосвідомості, віри в духовні сили та майбутнє; 

-волі до праці на користь народу;  

-формування розуміння учнями важливості внеску кожного роду для поступу нації, в розвиток 

держави;  

-розуміння значущості власної особистості у розбудові країни в майбутньому;  

-згуртування класу шляхом змістовного спілкування, яке відбуватиметься в неформальній обстановці. 

  

Форма завершення: відеоролик «Мій рідний край», альбом «Мій рідний край». 

 

Шляхи реалізації проєкту: 
 

I. Підготовчий етап: 

 

-Створення творчої групи 

-Розподіл обов’язків 

-Заохочення учнів до активного пошуку матеріалів 

-Збір матеріалу 

 

 

 



II. Основний етап : 

 

1. Дослідницько-пошукова робота (використання  досвіду батьків та інших членів родин для пошуку 

інформації про предків, їх діяльність, походження, місця проживання). 

2. Пошук цікавої інформації про Житомирщину. 

3. Підготовка родинних  інформаційних карт для створення альбому «Мій рідний край». 

4. Створення відеоролика «Мій рідний край». 

 

 

III. Заключний етап: 

 

Підведення підсумків проєкту 

Захист проєкту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Частина 1 
Дива Житомирщини 
(матеріал для відеоролика) 

Житомирщина – наш рідний край, благословенна земля, що має   давню,  мінливу та здебільшого 

драматичну історію, та видатних людей, які прославили наш край в своїй країні та в усьому світі.  
Перші писемні згадки про Полісся належать «батьку історії» - давньогрецькому вченому Геродоту. 

Перші відомості про розселення наших пращурів містяться у «Повести временных лет» - найдавнішій 

писемній пам'ятці XII ст. 

За площею Житомирська область займає 5 місце серед усіх регіонів нашої країни і займає площу 29 832 

км². Це більше за площею таких, наприклад, країн, як Вірменія, Ізраїль та Іран. 100 тисяч років тому на 

території  Житомирської області вже мешкали первісні люди. Житомирщина – одна з колисок 

слов’янства і українського народу. Про це говорить золотий нитяний хрест у гербі краю, що символізує 

традиції християнської духовності. 

Житомирщина – Батьківщина нашої національної валюти. Саме у Житомирі  Центральна Рада 

прийняла закон про введення грошової одиниці – гривні,  а Малинська фабрика виробляє банкнотний 

папір для всієї Європи.  Подібних підприємств  лише 50 у світі. 



Через Житомирщину проходить найстаріший та найдовший торговий шлях –«Королівський шлях». Він 

об’єднує 8 європейських країн та існує вже понад 2 тис. років. 

Житомир був третім містом України, в якому з’явився трамвай. Спочатку він був грузовим, та за 

десятки років цей вид транспорту став на стільки популярним, що у Житомирі діяло 5 трамвайних 

маршрутів. 

Свято-Василівський собор – діючий православний храм у місті Овручі – один із найдавніших 

українських храмів з легендарною понад 1000-літньою історією. 

 Паперова фабрика у Радомишлі колись займалась виготовленням паперу для Києво-Печерської лаври. 

Крім того, що папірня виконувала виробничу функцію, вона також служила оборонною 

фортецею.Сьогодні це  Історико-культурний комплекс «Замок Радомисль»   – єдиний в Європі Музей 

української домашньої ікони. 

Житомирська область займає перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів, які становлять 750 

тисяч гектарів (а це 3 держави Люксембург!) Житомирщина – край з унікальними рослинами. У селі 

Червонка можна побачити вражаючі зарості скельного дуба, а унікальна чорна береза росте недалеко 

від села Городець. На території Словечансько-Овруцького кряжу можна зустріти дивовижні зарості 

азалії . У Черняхівському районі біля села Вишпіль росте старий дуб. За переказами, якщо 

доторкнутися до гіганта зі словами «до тебе торкаюся, здоров’я набираюся», можна вилікуватися від 

хвороб, проти яких безсила медицина. 

На Житомирщині знаходиться геологічний заказник «Кам’яне село» – одне з неймовірних чудес 

України, створених самою природою. Величезні кам’яні брили розташувалися на території площею 15 

гектарів.  А Словечансько-Овруцький кряж – унікальне місце, якому  півмільярда років. 



Неподалік від села Купище Коростенського району Житомирської області посеред лісу знаходиться 

поляна, якій місцеві жителі дали назву Громовище і вважають містичною. За легендою колись тут жив 

жорстокий заможний пан. Але одного разу блискавка вбила пана й спалила його садибу. З тих самих 

пір блискавки б’ють у  Громовище під час кожної грози. 

Одне з провідних місць у світі Україна посідає за запасами нерудних корисних копалин. І це виключно 

завдячуючи Житомирщині! Якщо говорити про надра і родовища коштовного і напівкоштовного 

каміння– це знову Житомирщина. Якщо про унікальні родовища титанових руд – теж наш край. 

Мармур, який видобувається на Житомирщині, має особливий малюнок надзвичайної краси. 

 

Кожна третя пачка морозива в Україні – житомирська. 300-кілограмовий топаз зберігається на 

Житомирщині. На Житомирщині встановили рекорд за найбільший в Україні прапор Європейського 

союзу. Можна дуже довго розповідати про   розмаїття  багатств Житомирщини, але головним 

багатством у всі часи лишаються люди. 

Житомирщина об’єднує понад 100 національностей. Про людей Житомирщини говорять кольори 

прапору краю. Червоний – символ любові та мужності. Лазуровий – втілення чесності, вірності, 

досконалості, духовності. Золото означає віру, справедливість, милосердя, багатство. Срібло – це 

чистота, справедливість і шляхетність. 

У всьому світі знають  славетних дітей Житомирщини:  

Юлія Олішевська –  Юлія Єлістратова - Тетяна Рябченко –  Марія Шаталова –  українські спортсменки 

– чемпіонки Європи та України. Володимир Демчук  – чемпіон світу, Європи та України з кікбоксингу.  

Руслан Маліновський та Олександр Зінченко – українські футболісти, які відомі на міжнародній 

спортивній арені.  

 



 Відома українська співачка, народна артистка України, Герой України – Ніна Матвієнко.  Сергій 

Корольов – учений, конструктор і організатор виробництва ракетно-космічної техніки і ракетної зброї, 

засновник практичної космонавтики. 

Українська письменниця, перекладач, культурний діяч Леся Українка. 

Джозеф Конрад – один із найвидатніших англійських прозаїків – народився в Бердичівському районі. 

Митрополит Іларіон, він же Іван Огієнко, – український вчений, митрополит УАПЦ, політичний, 

громадський і церковний діяч, мовознавець, лексикограф, історик церкви, педагог. І це далеко не 

повний перелік імен  доньок та синів Житомирщини, які славили колись та славлять сьогодні нашу 

землю! 

 

Іван Іванович Огієнко, котрий вимушено опинився далеко від рідного краю, писав: «Немає в людини 

нічого милішого над свою Батьківщину, над свою рідну землю. Де хто народився, де провів свої 

безтурботні дитячі роки, до тієї землі прив'язується він усією душею своєю на ціле життя. … Рідний 

народ наш займає свою рідну землю, і цю рідну землю ми зобовя'зані любити всією душею, й берегти її 

всіма силами». 

 

Кожен із нас повинен знати історію свого народу, своєї держави. Освічена 

людина завжди розуміє, що без минулого немає сучасного, без традиційного немає нового, без 

колишнього немає теперішнього. Хто з нас, не знаючи історії, зможе пояснити, чому українці так 

шанують землю, а працю на ній називають священною; чому вінок і писанка мають таке 

глибоке символічне значення для нашої культури; чому наша мова послуговується літерою «ї», якої 

немає в жодній іншій мові світу? Той, хто не знає національної історії, ніколи не зможе зрозуміти свого 

народу й діяти на його благо… 

Житомирщина дивовижна, треба її не лише вивчати, але й знати, щоб розповідати всьому людству про 

наш чудовий край, його людей та їх творіння. 



Частина 2 
Я, моя родина, Житомирщина. 
      Поліщуки́ — етнографічна група українців. Основним місцем проживання поліщуків були 

басейни Прип'яті та Горині, що нині включає північні 

райони Волинської, Житомирської, Київської та Рівненської областей в Україні. Сім’я як спільність 

людей, пов’язаних подружніми стосунками, взаєминами батьків і дітей, веденням домогосподарства, 

існує як первинний осередок суспільства з важливими соціальними функціями й посідає особливе 

місце в житті кожної людини. Сім’я є унікальним соціальним інститутом, посередником між 

особистістю і суспільством, через неї з покоління в покоління передаються головні цінності, у першу 

чергу моральні. 

        Родина є могутнім джерелом культурного, морального та духовного оновлення як суспільства в 

цілому, так і конкретної особистості. 

       В Україні завжди панував культ родини, рідної домівки, глибокої пошани до батьків та свого 

роду.  Коріння української родини сягає в сиву давнину. Адже сім’я з її побутом, сукупністю виховних 

звичаїв і традицій складалася упродовж багатьох століть і зміцнювалася в процесі історичного розвитку 

людства. Найбільш характерною та звичною для українського етносу є велика сім’я, яка звалася родом. 

Це була суспільна група – нечисленна, але дуже суцільна, пов’язана кровними зв’язками й 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%27%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


спільними інтересами. За своїх членів рід солідарно заступався, обороняв їх від кривд. Згодом рід 

утратив давню сутність і розпався на малі, самостійні родини. Традиційна родинно-побутова культура 

українців відзначається особливою одухотвореністю. Ця тенденція виявлялася в ній ще у 

дохристиянський період, коли уявлення про світ ґрунтувалися здебільшого на міфології. З давніх-давен 

українці розглядали сім’ю і рід як святиню, а виховання у ній – як святий обов’язок батьків. Тому ці, як 

і всі інші особливо важливі об’єкти, мали свої опікувальні божества – Рід і Рожаницю –уособлення 

роду, єдності нащадків одного предка, утвердження необхідності продовження людського роду. Цікаво, 

що ці божества йшли безпосередньо за головними слов’янськими богами. Отже, найхарактернішою 

рисою української родини з перших її кроків історичного становлення і розвитку стало високе 

одухотворення, коли союз чоловіка і жінки підносився майже до рівня святині. Ця тенденція втілена в 

образі богині шлюбу – Лади, одне ім’я якої свідчить про те, що найвищою цінністю вважався лад у 

сім’ї. Людину, яка не знала історії свого роду, вважали безрідною. 

       Рід мав свої традиції, шанував предків і в цій пошані виховував молоде покоління. 

Новонароджену дитину у світ приймали особливим обрядом. Великою різноманітністю відзначалися 

колисанки, забавлянки, примовки для дитини. Майже кожна жінка знала декілька десятків колискових 

пісень. Ще не розуміючи слів, дитина вже відчувала ніжність і ласку своєї матері, вчилася пізнавати та 

сприймати цей світ. У родинах існував своєрідний культ матері. Без її благословення не орали землю, 

не засівали поле, не входили в нову оселю, не вирушали в дорогу . Діти називали батьків на “Ви”, 

зберігаючи певну дистанцію поваги. Батьки, своєю чергою, повинні були у всьому подавати добрий 

приклад дітям, розвивати у них доброчинні цінності, привчати їх до глибокої моралі. Наприклад, 

увечері дитина повинна була розказати батькам, що доброго вона зробила за день. Так змалку діти 

вчилися виконувати посильну для них роботу. Сім’я вважалася святинею духу, благородних емоційних 

переживань, любові та вірності, співпереживання, вдячності, родинної солідарності. Родинні 

обряди охороняли цінність сім’ї, зберігали святість людських стосунків. Своєрідна цінність виховання в 

українських родинах полягала в його здійсненні на ґрунті рідної мови й звичаєвої родинно-побутової 

культури, підпорядкуванні свого змісту і духу самобутній природі української дитини, 



забезпеченні її належного тілесного, духовно-морального й інтелектуального розвитку, повній 

відповідності прагненням й корінним інтересам батьків і народу загалом, а також ідеалам української 

педагогіки у формуванні довершеної особистості українця. 

        Багатовіковим людським досвідом доведено, що, по-перше, рівень родинного виховання 

зумовлюється станом самої родини. По-друге, родинне виховання має національний характер. Недарма 

кажуть, що коли міцна родина, то й держава сильна. По-третє, оптимальним вихованням є у родині 

традиційній, за умов державної самостійності народу.  Українська сім’я – хоронителька національних 

ідеалів, які органічно поєднуються з християнськими морально-етичними цінностями. 

      Кожна родина робить важливий 

внесок у розвиток рідного краю, 

виконуючи свої родинні та суспільні  

обов'язки.  

      Важлива роль старшого покоління 

полягає в тому, щоб передати своїм дітям 

знання, якими вони володіють, 

прищепити їм родинні цінності, 

розвивати у них пізнавальний інтерес до 

історії  виникнення їхнього роду, історії 

його духовного, соціального становлення 

у розрізі часів та історичних подій у 

суспільстві.   

 

 

 

 

 



Важливо знати особливості побуту своїх пращурів, щоб не втрачати повагу до праці своїх батьків. 

 

        
    
 
 
 
 
 
 



Важливо пам'ятати про випробування, які перенесли старші покоління, щоб не повторити їхніх 

помилок. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Важливо зберігати народні традиції, щоб не втратити своєї національної унікальності та автентичності. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Важливо знати свої права, виконувати свої обов'язки, щоб бути гідними дітьми свого краю. 
 
 
 
 
 
 
 

 



Види ремесел, якими займались наші предки на Житомирщині 

Хліборобство 
        На етнічній території України населення здавна займалося хліборобством. У давні часи 

трипільської культури , ще чотири тисячі років до н.е., вирощування злаків посідало чільне місце серед 
інших видів господарських занять — таких, як мисливство, збиральництво, рибальство, до певної міри 
тваринництво. Сприятливі кліматичні умови, погідний ландшафт, родючі чорноземи спонукали до 
праці у полі. Минали тисячоліття, відбувалися переміщення давніх хліборобських племен з місця на 
місце, і все ж хто б не оселявся на тій землі — неодмінно відновлював традиції вирощування хлібних 
злаків. У результаті безпепервної протягом століть хліборобської діяльності на сучасній території 
України створилися багаті народні традиції у плеканні зернових культур. 
        Хліборобству притаманна внутрішня структура. Його цілість становлять знаряддя праці, 
технологічний процес вирощування культурних злаків, плодів, а також ціла низка обрядово-ритуальних 
дій. Перед тим, як взятись за чепіги плуга, щоб провести борозну і засіяти зерно у добре підготовлений 
грунт, господар молився, проробляв різні предковічні ритуальні й магічні дії задля успішних результатів 
праці. 
    Незалежно від того, які хліборобські культури вирощувались — городні, зернові чи просапні, 
насамперед потрібні були знаряддя праці. Першим знаряддям для обробітку грунту, в яке запрягали 
робочих тварин, було рало. Плуг. Це знаряддя, що здатне перекидати пласти грунту. Соха відрізнялась 
від рала саме робочою частиною, якою була двозуба плаха — на зуби набивались асиметричні сошники 
— замість однозубого ральника. До цього орного знаряддя була прилаштована полиця у вигляді 
лопатки, яка давала  змогу  не  тільки  відгортати  відкраяний  грунт, а й перекидати його. 



Тваринництво 

      Тваринництво належить до важливих господарських  занять,   які   існували в Україні з давніх-давен. 

Хліборобство   не   могло   успішно  розвиватись, якби не були приручені тварини, що забезпечували   мешканців   
нашого краю молочними і м'ясними продуктами, використовувались як тяглова сила.   Добрий  урожай   отримували 
тоді, коли для посіву був якісно підготовлений  грунт.   Без   відповідних  упряжних  знарядь  для  ефективного 
застосування у господарстві тяглової сили цього досягти неможливо. Найпростіше  рало,   знайдене  у  степовому 
Подніпров'ї (курган «Висока могила»),  археологи датують початком  II тис. до н.є.  Звідси  і  припущення:  уже  в  
той   час використовувалась  сила  одомашнених  тварин, зокрема  вола,   у   процесі  обробітку поля. Кістковий 
матеріал з розкопок культури трипільських племен (IV— II тис. до н.е.) свідчить про активне використання   в   
господарстві   саме великої рогатої худоби, а також малих тварин — свиней. 
    Ландшафтні умови Лісу та Лісостепу, де переважно розселялись древні поселенці, були досить сприятливі для 
розведення тварин. У лісостеповому Поділлі, Середньому Подніпров'ї, у лісових Поліссі, Волині чи Карпатах 
розводили тварин однакових видів. З-поміж великої рогатої худоби це були бики і корови, а з дрібної — свині, кози, 
вівці. Писемні джерела з середини І тис. до н. є. свідчать про «велику кількість різної худоби». У той же час арабський 
автор X ст. Ібн-Руста помітив, що в господарствах випасають «свиней, як ми овець». 
           Безумовно, що віддавна виробилось особливо шанобливе ставлення до вола як основної тяглової сили. З волом — 
і в поле тягти плуг, і в ліс по дрова; на волах' відпроваджували покійника в останню путь. Воли на подвір'ї — на добро 
і достаток. В українській сім'ї завжди дбайливо піклувались про корову — свою годувальницю. Різними магічними 
засобами намагалися вберегти її від «лихого ока» та ворожок, які могли «забрати» від неї молоко. Тому виробилося 
чимало традиційних способів, які начебто відвертали від корови злі сили. Кінь у господарстві служив як транспортна 
тяглова сила. 
 
 



 
Бджільництво 

 
       Бджільництво належить до найдавніших занять українців. Про поширеність його свідчать збережені донині 

давні назви сіл: Мединичі, Мединівка, Бортне, Бортники, Уборть тощо. Мед та віск завжди широко 
використовувалися як продукти харчування, а також служили оброком при зборі данини, були важливим предметом 
експорту до Західної Європи. 
        В ущелинах скель, у лісових хащах наші далекі предки знаходили гнізда бджіл і найпростішими засобами добували 
так званий «дикий мед», цілком знищуючи бджолині сім'ї. 
        Дикі бджоли роїлися природним способом у лісах, на висоті 4—6 м у дуплах дерев, які називалися бортями. 
Звідси походить й назва промислу — бортництво. Це заняття було досить примітивним: знайшовши гніздо і 
прорубавши до нього потрібний отвір, мед повністю вибирали, а бджіл винищували.  
       Праця   біля   бджіл   завжди   вимагала   великого   досвіду — вміння «відчитувати» бджолині міграції, знання їх 
дій та   способів   приборкання   тощо.   Тому   пасічниками  най частіше були літні люди, поважані на селі особи. 
  

 

 

 



Ковальство 

        Ковальство — обробка металів способом гарячого кування. На території України сформувалося ще у 

давньоруський період. Майже в кожному селі були розташовані, як правило на околиці, кузні— звичайно зрубні, 

вкриті гонтом або дошками будівлі, у яких були горно, закріплене на вертикальній колоді кувадло, точило, корито з 

водою для гартування та охолодження виробів, стояк для підковки чобіт. Біля кузні влаштовувалось пристосування 

для шинування коліс, а також інколи стовп для прив'язування коней, коли їх підковували.  

        Процес кування відбувався так: коваль розігрівав до червоного кольору шматок металу в горні, де горіло деревне 
вугілля (горіння підсилювалося роздмухуванням полум'я за допомогою міхів), далі брав кліщами залізо, клав його на 
кувадло та бив по ньому молотом, падаючи предметові потрібної форми. Часто ковалеві допомагав помічник — 
звичайно підліток, що виконував обов'язки молотобійця. Викувавши річ, її кидали у корито з водою для 
загартування.Ковалі здавна виготовляли зброю та різноманітні речі господарського призначення (сокири, ножі, 
молотки, лопати, сапи, лемеші, цвяхи, замки, клямки, залізні ворота й огорожі, стремена тощо). Важливими видами 
ковальства були підковка коней, а також оковка возів і особливо натягування залізних шин на колеса. Серед гуцулів 
поширеним були бляхарство — виготовлення прикрас та інших дрібних побутових речей із кольорових металів. 
Українські ковалі вміли плавити мідь та інші благородні метали, володіли майстерністю не тільки загартування 
металів із відпуском, а й цементації та зварювання. 
       Селяни з великою пошаною і водночас із певною упередженістю ставилися до ковалів як до чарівників-добродіїв, що 
володіють складним і таємничим мистецтвом перетворення металу на ті чи інші речі. В них бачили захисників від 
нечистої сили, "ковалів людської долі". Кузня на селі звичайно була місцем зібрання чоловіків, своєрідним клубом. 

 

 



Ткацтво 

       На Україні льон, коноплі, а також вовну здавна використовували як ткацьку сировину.  
Вирощування тих прядивних культур залежало від природно-кліматичних умов. Так, на півночі (Полісся) сіяли 
переважно льон. Терміном сівби волокнуватих рослин згідно з народним календарем вважався досить тривалий 
період — від Благовіщення (25 березня за ст. ст.) до середини червня. Сіяти бажано було на повний місяць, після 
теплого рясного дощу. 
      Льон та чоловічі стебла конопель (плоскінь) збирали у серпні, жіночі стебла (матірку) залишали дозрівати на 
сім'я. Достиглі рослини в'язали у горстки та сушили на сонці. Сім'я із головок льону та матірку били праником, льон 
частіше — цепом. Після биття рослини вимочували у воді, м'яли й тіпали, аби позбавити волокно від терміття. 
Останнє робили на бетельні, терниці, трапачці, використовували рубель, тіпали об стовп або будь-що. 
       Наступним етапом було розчісування кожної прядки волокна (микання мичок). Для цього призначалися 
дерев'яний гребінь, який встромлявся в спеціальний отвір в ослоні чи припічку. Остаточне очищення волокна робили 
за допомогою чесальної (начісної) щітки зі свинячої щетини, кінського волосіння або тонких цвяхів. Одночасно 
проводили сортування волокна за якістю. Для ткання високоякісного полотна призначалося найтонше й найдовше 
волокно —кукла, для снування основи, ткання буденних тканин —миканка, тобто залишки, які вибирали з чесальної 
щітки. Останок на дергальній щітці — вал — ішов на виготовлення мішків, тканин суто господарського 
призначення. 
        Готове до прядіння повісмо волокна знову накладали на гребінь або навивали накужіль (куделю). При прядінні 

повсюдно вживали веретено, а також механічну прядку.Для перемотування ниток використовували мотовило — 

стрижень 1,5 м завдовжки з ріжками на одному кінці та. Намагалися не мотати вночі, бо біля хати буде мотатися 

нечистий. 

 



Деревообробка, різьбярство.  

       Дерев’яні вироби на Україні відомі теж із найдавніших часів, особливо поширились на територіях, де деревина 
була основним матеріалом. З дерева виробляли посуд, знаряддя праці, човни, господарське хатне начиння тощо. 
Найдавніші способи обробки деревини, що збереглись і до наших днів, - випалювання та видобування. Так виготовляли 
дріжки, ступи, ложки, човни тощо.  Із заготовки, виструганої ножем чи вирубаної сокирою, випалювались ті 
частини, які не можна було видалити іншим способом. Пізніше виникли досконалі техніки із застосуванням багатьох 
інструментів, на основі яких розвинулись такі ремесла, як бондарство (виготовлення бочок) та стельмахівство 
(виготовлення возів і саней). З деревиною працювали теслі (груба обробка деревини для будівництва) та столяри 
(тонша робота з матеріалом, а також виготовлення знарядь праці). 
       Найтоншу роботу по дереву виконували різьбярі. Різьблення – народне мистецтво, яке розвинулось з 
деревообробних ремесел як допоміжне. Вид прикрашення хати, воза чи саней до шедеврів народного мистецтва – 
різьблених меблів, скринь, теренів, рахв, топірців, шкатулок, люльок тощо пройшло різьб’ярство довгий шлях, доки не 
виділилось в окреме ремесло. Різьбярі застосовували методи випилювання, випалювання, художньої різьби для 
нанесення художніх візерунків на вироби, які, крім утилітарного призначення, мали й естетичні функції. 
     До роботи з деревом можна віднести й лозоплетіння, яке особливо поширилось на Поліссі та Західній України. З 
кори берези чи липи, з вербової лози плели коробки – сівалки, кошики для збирання ягід і грибів виготовляли личаки. 
Плетіння із соломи поширилось на Поділлі, на Півдні та Сході України. Із соломи плели мати (циновки), коробки для 
зберігання зерна, брилі тощо. Сьогодні більшість із цих промислів збереглись як види народно-вжиткового мистецтва. 

 

 

 

 



Вчитель  

        Професія вчителя є однією з найдавніших. Саме завдяки спеціально організованій педагогічній діяльності 
оволодівають усіма іншими професіями. Необхідність передавання нагромадженого суспільного досвіду новим 
поколінням, підготовка їх до життя і праці зумовила виокремлення навчання і виховання в самостійну суспільну 
функцію. У шумерських джерелах, датованих 3500 р. до н. е., було зафіксовано першу згадку про школу. У Давньому 
Шумері навчальний заклад називали "будинок табличок", а вчителя - "батько будинку табличок" (давні шумери писали 
по мокрій глині на глиняних табличках, звідси й назва закладів для навчання). 

Україна має давні традиції освіти, витоки якої сягають Великокняжої України-Русі. Князь Київський 
Володимир Великий, за словами літописців «почав брати у визначних людей дітей й давати їх у книжну науку». 
Перші школи були утворені при кафедральних церквах, вчителями й вихователями ставало освічене духовенство. У 
школах вчили читати, писати й рахувати. Основними книгами в школах були богослужебні книги, найчастіше 
Псалтир. Порядок навчання передбачав спершу освоєння абетки, потім окремих складів, слів, надалі йшло читання 
прози і поетики, в кінці переходили до вивчення граматики, вчили числа. Однак в математиці не йшли далі чотирьох 
арифметичних дій, які практично необхідні для лічби. Світська освіта була нижчою за релігійну, бо остання 
вимагала досконалого освоєння Святого Письма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Форма завершення: відеоролик «Мій рідний край» 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



    
 
 
 



 
 
 


