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Історія створення музею хліба
Виховання
національної
свідомості громадянина нашої держави
можливе лише на високих ідеалах і
традиціях
українського
народу.
Однією з них є шанобливе ставлення
до хліба.
Одним із напрямків освітньої
роботи
Комунального
закладу
Сумської міської ради – Сумський
міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (ЦЕНТУМ, Центр) є розвиток творчої особистості
на основі поєднання вимог часу і національної духовної спадщини. Тому у 2000
році в закладі створено експозиційно-виставковий комплекс з народознавства,
який включає два напрями: краєзнавчо-етнографічний («Українська хата») та
історичний («Музей хліба»).
У 2007 році музей хліба набув зареєстрованого статусу (свідоцтво від
06.12.2007 р. № 19-168 «Про реєстрацію музею при навчальному закладі, що
перебуває у сфері управління міністерства освіти і науки України»).
Основною метою роботи комплексу є виховання національної свідомості
громадянина України, успадкування молодим поколінням духовних надбань
українського народу, формування розвиненої духовності, моральної,
естетичної, інформаційної, трудової, екологічної культури, популяризація
бережливого і економного ставлення до хліба.
Виховання учнів на трудових традиціях, примноження звичаїв, обрядів
нашого народу пов'язаних з хлібом, проведення профорієнтаційної роботи,
виховання поваги до хліборобської праці, до людей, зайнятих
найвідповідальнішою місією – вирощуванням хліба, є основними завданнями
діяльності музею.
Ініціатива педколективу Центру про створення музею хліба знайшла
підтримку у представників ВАТ «Сумський хлібокомбінат» (директор
Соловйов І.С.), ДАК «Хліб України» (директор Соболевський Ю.М.).
Керівництво цих підприємств надало допомогу в обладнанні музею, зразки
своєї продукції для експозицій. Працівники ВАТ «Сумський хлібокомбінат»
(виробничий відділ, лабораторія якості, майстри-пекарі) провели консультації з
питань технології випікання хліба та його збереження.
Очолила роботу по створенню музею хліба педагог ЦЕНТУМ Василець
Раїса Василівна.

Опис експозиції музею хліба
У музеї наявна наступна документація: інвентарна книга, акти прийому
експонатів до музею, Положення про музей хліба Комунального закладу
Сумської міської ради – Сумський міський центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, уніфікований паспорт музею, свідоцтво про
реєстрацію, тексти екскурсій, фондова картотека.
Для ознайомлення відвідувачів з експонатами музею хліба створено
експозиційні розділи: інформаційний, історія хліборобства та хлібопечення,
колекція зернових культур, зразки хлібобулочних виробів, колекція продуктів
переробки зерна, Голодомор 1932-1933 років.
У музеї зібрані експонати, які
розповідають про історію хліба, його
значення для людини, походження основних
зернових культур.
Нікого з відвідувачів музею не
залишають
байдужими
інформаційні
матеріали, які розміщені на стендах за
розділами: початок землеробства, хліб
революції, хліб війни, подвиг хліборобівцілинників, видатні селекціонери, зернові
хлібні
культури
Сумщини,
центри
походження зернових культур.
Експозиційні
матеріали
дають
можливість школярам дізнатися про особливості випікання хліба в давнину. На
основі історичних джерел надається дітям інформація про хлібні злаки, про
археологічні знахідки зернових культур; зародження землеробської культури в
нашій країні, про майстерність слов’ян – хліборобів.
Викликає цікавість у відвідувачів давнє знаряддя праці хліборобів,
пекарів: серп, ціп, решето, лопата, коса, рогач, пікна діжа, макітра та інший
керамічний посуд (16 експонатів).
Для формування у дітей цілісного уявлення про послідовність і
необхідність різних трудових процесів на шляху, по якому приходить до нас
хліб: зерно – рослина – зерно – борошно – хліб, оформлена експозиція зернових
культур – пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи, гороху, окремих харчових
продуктів (близько 44 експонатів). Для ознайомлення учнів з хлібними злаками
є виставковий блок, який представлений стендовим матеріалом (7 шт.)по
ознайомленню з центрами походження хлібних злаків по групах: І група –
пшениця, жито, ячмінь, овес; ІІ група – кукурудза, просо, рис, сорго; ІІІ група–
горох, сочевиця, чина, квасоля, люпин, соя.
Багата і щедра земля Сумщини. На її полях визрівають золота пшениця,
жито, овес, просо та інші зернові культури. Життя людей тісно пов'язане з
ними. Пшениця, кукурудза, ячмінь, просо – це найдавніші рослини. Людина їх
почала вирощувати дуже давно. Зернові культури – джерело білка, крохмалю,
вітамінів, незамінних у харчуванні людини і тварин, їх широко використовують

для виробництва різних продуктів і речовин у харчовій, хімічній, парфумерній
промисловості, про що і розповідає експозиція (20 фото).
Для ознайомлення представлені зернові культури нового покоління такі
як: тритикале, пшениця сорту «Катюша», гречка сорту «Сумчанка».
Тритикале є проміжною між пшеницею і житом формою рослин. Цінні
ознаки – крупне зерно з високим вмістом білка, комплексний імунітет до
грибкових
захворювань, висока зимостійкість, великий
потенціал
продуктивності. Гречки «Сумчанка», «Крупинка», «Іванна» стали
національним надбанням України. Гречка «Сумчанка» занесена в світову книгу
рекордів сільськогосподарських досягнень за урожайність. Ці зернові культури
музей отримав від Сумського інституту агропромислового виробництва с. Сад,
який існує на базі науково-дослідної сільськогосподарської станції, а деякі
злаки вирощені вихованцями на навчально-дослідницькій ділянці ЦЕНТУМ.
У експозиції музею представлено 70 зразків російського, польського,
швейцарського, італійського, вірменського і німецького хліба. Різноманітні
лаваші, східні солодощі та інші закордонні ласощі.

Повсякденний хліб вітчизняного виробництва різної форми з домішками
(родзинками, маком, повидлом, висівками, кмином) представлений 110
експонатами; 65 зразків булочних виробів, 33 короваї Сумщини – символів
родючості, щедрості нашої землі, достатку, добробуту і гостинності; 220 видів
печива та 4 види галетних виробів для воїнів ООС; 2 хлібних вироби для
космонавтів; 33 зразки ритуальних хлібів; 18 зразків пряників; 17 сувенірних
виробів.
Експозиція музею, присвячена голодомору 1932-33 років представлена
30 видами хлібів, їх замінниками та близько 15 друкованих матеріалів (тексти
бесід, виховних годин, заходів).
З кожним роком поповнюється
колекція хлібних виробів. У експозиції
представлені нові зразки хліба з інших
областей України, національні види хлібів
Росії, Грузії: лаваш месхетинський, лаваш
трапезний,
лаваш
бердзнулі,
булка
«Горбушка»; хлібні вироби, виготовлені за
німецькими і французькими рецептами,
окремі вироби українських пекарів: хліб

гречано-медовий, хліб «Бокато з фруктами», хліб «житньо-пшеничний», хліб
«Житній бездріжджовий», хліб «Слобожанський», хліб «Косівщинський», багет
«Солодовий», хліб «Зерновий», калач «Волинський», хліб «Карелія» та
«Станичний».

Мета, завдання, напрями роботи музею
Активна діяльність музею організована на принципах музейної педагогіки
і спрямована на:
проведення навчальних занять з вихованцями закладу і учнями шкіл
мікрорайону;
підготовку і проведення народознавчих свят;
проведення оглядових і тематичних, рекламних і навчальних екскурсій
для різних вікових категорій, досліджень вихованців у межах всеукраїнських
конкурсів;
організацію виставок до ювілейних чи визначних дат у житті
українського народу;
облік, систематизацію, збереження, популяризацію та опис експонатів;
удосконалення та поповнення існуючої експозиції.
Для успішного формування у дітей чітких і усвідомлених уявлень про
працю людей, завдяки якій ми завжди маємо на столі смачний хліб і
найрізноманітніші хлібні вироби, для виховання інтересу і поваги до праці
хліборобів, пекарів співробітники музею проводять тематичні бесіди, масові
заходи різної тематики, музейні заняття, уроки-реквієми, оглядові, навчальні та
тематичні екскурсії, вікторини, конкурси малюнків та творів, зустрічі з
цікавими людьми. Ці заходи передбачають не лише розвиток у дітей творчих
здібностей, формування любові до природи, пізнавальних, етичних, естетичних
уявлень, професійної орієнтації, а й, насамперед, залучення молоді до вивчення
духовної спадщини свого народу, його національної культури, історії, традицій,
звичаїв, закладання основ цілісного внутрішнього змісту особистості, її
національної самосвідомості та світогляду.

Освітня робота в музеї
Узагальненим результатом роботи за час існування музею є:
організація учнівського самоврядування в музеї хліба;
щорічне проведення близько 150 оглядових і рекламних екскурсій за
темою «Хліб-усьому голова» для учнів шкіл і гостей міста;
проведення бесід: «Про млинарство на Україні», «Хліб на столі»,
«Святість золотого кола», «Хліб у народів світу», «Хлібний фонд»;
проведення виховних заходів «Я славлю руки, що крутили жорна», «Його
величність – хліб», «Хліб – це життя»;
поповнення інформаційних матеріалів: «Таємниці хлібного зернятка»,
«Повір’я про хліб», загадки про знаряддя праці, про зернові культури;
організація виставок художньої літератури, малюнків, фотоматеріалів
присвячених хлібу.
На базі музею проводиться практична і дослідницька робота в межах
Всеукраїнської експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,
всеукраїнських конкурсів «Мій рідний край, моя земля», «Юний дослідник»,
яка має патріотичне спрямування.
У 2020 році на базі музею хліба проводилось наукове дослідження
«Український коровай – традиції поколінь» у межах Всеукраїнської експедиції
«Моя Батьківщина - Україна».
Співпраця з державними підприємствами, установами, закладами
освіти
Інформація про матеріали експозиції «Хліб в історії» була надрукована в
газетах «Ваш шанс», «Суми і сумчани», «Данкор». У обласному конкурсіогляді на кращі куточки і музеї хліба матеріали, які представив заклад,
вибороли ІІ місце.
Вихованці та педагоги ЦЕТУМ представляли музей хліба під час
Всеукраїнського фестивалю «Українська паляниця» в м. Київ. Темою
конкурсного виступу була «Його величність – хліб». Команда виборола призове
ІІІ місце, а керівник отримала подяку за ефективну організаційну роботу та
збереження народних традицій, залучення дітей до участі у всеукраїнському
фестивалі.

Значна
робота
проводиться
з
популяризації бережливого ставлення до хліба.
Надаються консультації для педагогів з
влаштування куточків хліба в школах,
дошкільних закладах, розширюються уявлення
дітей про непростий шлях хліба від зерна до
короваю.
Здійснюється
тісний
зв’язок
з
громадськими організаціями, які допомагають в
оформленні приміщення музею. ВАТ «Сумський хлібокомбінат» надав зразки
продукції для оновлення експозиції, а також спеціалісти комбінату провели
консультації з питань технології випікання хліба і його збереження.
Музей хліба став джерелом руху молоді за бережливість, центром
виховання доброти, працелюбства, шани до людей праці. Він щорічно
поповнюється новими експонатами та новими розділами.
Вихованці та педагоги закладу планують активізувати роботу творчих
учнівських об’єднань в напрямку проведення досліджень походження хлібних
культур, рецептів випікання хлібобулочних виробів, популяризації економного
і бережливого ставлення до хліба, в тому числі через масові заходи, конкурси,
змагання, науково-практичні конференції за участю наукових працівників,
кращих господарів землі, фермерських господарств, спеціалістів ВАТ
«Сумський хлібокомбінат».
Відвідування експозиційно-виставкового комплексу з народознавства,
ознайомлення з матеріалами і експонатами позитивно впливають на духовний
розвиток і формування патріотичних переконань у дітей, підвищення
інтелектуального розвитку школярів.
Результати роботи та перспективи розвитку музею хліба
У 2019-2020 навчальному році оновлена експозиція музею, музейний
фонд поповнився на 12 одиниць хлібобулочних виробів, проведено
етикетування експонатів, приведена в належний стан інвентарна книга,
розроблена тематична екскурсія «Хлібом славиться земля», оновлена виставка
картин «Образу хліба вклонімося», розроблений перспективний план розвитку
музею.

З метою активізації діяльності музею хліба була розроблена інтерактивна
гра «Вивчаємо традиції рідного краю». Гра була проведена під час засідання

постійного семінару для педагогів ЦЕНТУМ (2016), семінару методистів
закладів позашкільної освіти міста (2016), в рамках обласного об’єднання
педагогів, які працюють з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку
«Формування життєвої компетентності у вихованців дошкільного віку»
(17.05.2017) та в рамках міського екологічного круїзу «Таємниці рідної землі»
для вихованців закладів позашкільної освіти міста Суми (18.05.2017).
Для слухачів курсів Сумського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти та студентів-практикантів Сумського державного
педагогічного університету ім. А.С.Макаренка проводиться методична
екскурсія «Методика позашкільної освіти. Музейна педагогіка в системі роботи
закладу позашкільної освіти».

Відповідальна за роботу музею Луговик Катерина Олександрівна
постійно проводить консультації з питань використання музейних предметів в
освітньому процесі закладу для молодих педагогів, співпрацює з батьківською
громадою, організовуючи для них тематичні екскурсії в музеї та залучаючи до
поповнення фондів.
Досвід роботи музею був представлений під час проведення міського
семінару методистів закладів позашкільної освіти «Формування національної
свідомості особистості у закладі позашкільної освіти засобами музейної
педагогіки» в доповіді «Музейна педагогіка як засіб національно-патріотичного
виховання особистості» (Василець Р. В., 2018), під час засідання школи
молодого педагога закладу в доповіді «Використання експозиції музею хліба
ЦЕНТУМ у національно-патріотичній роботі з вихованцями» (Василець Р. В.,
2017).
Згідно з наказом МОН від 22.02.2012 № 213 «Про присвоєння та
підтвердження звання «Зразковий музей» при навчальному закладі, який
перебуває у сфері управління Міністерства освіти і наук, молоді і спорту»
музей Комунального закладу Сумської міської ради – Сумський міський центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді отримав статус
«Зразковий музей» та був нагороджений дипломом третього ступеня за
примноження надбань національної культури. Музей отримав грамоту
управління освіти та науки Сумської міської ради за зайняте ІІ місце в міському
огляді-конкурсі шкільних музеїв (2016), входить до переліку музейних скарбів
міста Суми.
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Тематичні та оглядові екскурсії в музеї хліба

Оглядова екскурсія в музеї хліба для учнів ССШ № 7

Екскурсія «Хліб - усьому голова» для учнів ССШ № 9

Тематична екскурсія для учнів ЗОШ № 17 «Образу хліба вклонімося»

Тематична екскурсія для учнів ССШ № 10 «Славлю жорна, що творять хліба»

Тематична екскурсія «Хліб - усьому голова» для учнів Конотопської ЗОШ № 10

Тематична екскурсія для студентів Сум ДПУ ім. А. С. Макаренка

Оглядова екскурсія для вихованців клубу ЦЕНТУМ «Абетка здоров’я»

Оглядова екскурсія для вихованців гуртка ЦЕНТУМ
«Творча майстерня»

Експозиція музею хліба

Загальний вигляд музею

Експозиція «Зразки хлібо-булочних виробів»

Експозиційний розділ
«Історія хліборобства та хлібопечення»

Знаряддя для виготовлення хліба

Експозиційний розділ
«Колекція хлібобулочних виробів»

Короваї Сумщини

Колекція репродукцій картин
«Образу хліба вклонімося»

Репродукції картин

Експозиційний розділ
«Колекція зернових культур»

Зернові культури України

Експозиційний розділ
«Колекція продуктів переробки зерна»

Зразки переробки зерна, хліб часів голодомору, хлібні вироби іноземних
держав

Експозиційний розділ
«Колекція хлібобулочних виробів»

Колекція пряників, печива, сувенірних виробів

Експозиційний розділ
«Колекція хлібобулочних виробів»

Зразки печива та батонів

Експозиційний розділ
«Колекція хлібобулочних виробів»

Зразки обрядового хліба

