Інвентарний опис експонатів музею
Назва експонату
Інвентарний
номер

1. Господарський
реманент

Короткий опис

1.1

Весло рибацьке

Деревʹяне весло вистругане з цільної
деревини. Із господарства Білоус Марії.

1.2

Замолот

Пристрій для обмолоту зернових культур

1.3

Гак рибацький

Залізний гак з довгою деревʹяною ручкою.

1.4

Ціп - 1

1.5

Ціп - 2

Традиційне ручне знаряддя для молотьби,
застосовується на території України з часів
Київської Русі.
Складається з держака і бияка. Обидві
частини зʹєднані сиром′ятним гужиком
(узвязю)
Відносно новий ціп, виготовлений
приблизно7 років тому Кісуніним О.

1.6

Ярмо подвійне

1.7

Рушилка

2.

У ярмо впрягали волів. Але це ярмо вже не
бачило волів. У нього після війни впрягали
корів. Коровами у Волоському орали і
волочили.
Допоміжний пристрій для обдирання
кукурузних початків.

Хатнє начиння

2.1

Ночви

2.2

Рубель (праник)

2.3

Рубель

2.4

Рубель

Коритце видовбане з цільного відрізка
деревини. Ночви використовували для
прання, для просівання борошна та замісу
тіста.
Плаский деревʹяний брус з коротким
держаком і ребристою робочою
поверхнею.
Рубель використовували для прасування
білизни. Просушену білизну намотували
на качалку і прокочували по ній рубелем.

2.5

Рубель

2.6

Рубель

2.7

Коромисло

2.8

Коромисло

2.9

Коромисло

2.10

Коромисло

2.11

Прялка реставрована робоча

2.12

Прялка

2.13

Прялка

2.14

Чесалка

2.15

Веретено

2.16

Скриня розписана

2.17

Лава

Дерев′яна лава з отвором для палиці з
куделею. Лава виготовлена О. І. Керданом.

2.18

Кочерга

Пристрій для вигрібання попелу з печі.

2.19

Рогач

Пристрій для того, щоб витягати горщики
з печі.

2.20

Рогач

2.21

Плетений кошик великий, новий

Пристрій для двох цеберок
. Принесла Білоус Марія.

Вертикальна механічна прялка, яка
приводиться в рух ногою.

Конусоподібна паличка з незначним
потовщенням посередині. Коротке і легке
веретено для тонких ниток.
Деревяна скриня розписана червоними
квітами на темно-зеленому фоні. Надана
Демуш Оленою Олексіївною.

2.22

Маслобійка

3.Начиння для
приготування їжі

Деревʹяна шестигранна посудина з
деревяними лопастями і ручкою.
Реставрована, діюча.

3.1

Макітра велика, розписана,
полив′яна.

3.2

Казанок чавунний малий 1,5л

3.3

Казанок чавунний 2л.

3.4

Горщик з залізним прутом навколо
шийки

3.5

Макітра мала з зеленою поливою у
верхній частині

Макітра на 2 л. з господарства Шмалько
Олени Олексіївни.

3.6

Глечик поливяний коричневий з
ручкою, розписаний. Опішня.

Принесений Гришко Галиною Іванівною.
Новий.

3.7

Глечик світло кофейного кольору
без ручки розписаний

Новий

3.7

Глечик поливяний коричневиз з
білим узором з непокритим
поливою низом.
Глечик для молока з вузьким
верхом.

3.8

З господарства Білоус Марії.

Глечик без поливи і без розпису з високою
шийкою від Гришко Г.І.

3.9

Глечик для молока з проволокою
на шийці

Шийка висока, неполивяний.

3.10

Амфора

3.11

Амфора

Глечик без шийки, звужений донизу,
частково облуплена полива, щерблений
зверху.
Глечик без шийки, звужений донизу, з
темно коричневою поливою 2/3 зверху.

3.12

Амфора

3.13

Самовар латунний

3.14

Самовар на дровах

Глечик маленький звужений донизу білокоричневого кольору 2/3 зверху
поливяний.

3.15

Самовар малий розписаний,
електричний.

4. Колекція рушників
4.1

Рушник весільний

4.2

Рушник весільний

4.3

Рушник

4.4

Рушник

4.5

Рушник

4.6

Рушник

4.7

Рушник

4.4

Рушник весільний

Голуби вишиті гладдю. Прошва і кружево
крючком.

4.5

Рушник

4.6

Рушник

4.7

Рушник

На льняному полотні вишивка хрестиком,
орнамент західноукраїнський. Без
оздоблення.
На льняному полотні вишивка хрестиком,
орнамент західноукраїнський. Без
оздоблення. Ідентичний 4.5.
Рушник з домотканого полотна вузький,
вишитий хрестиком розочками і зеленими
гілочками. По низу канва і бахрома.
Виготовлений Тарасовою Мариною
Григорівною.

5. Білизна та одяг.
5.1

Скатертина столова

Рушник з домотканого полотна, червоно –
чорна вишивка хрестиком – голуби
назустріч, лілії, вишиті китиці.
Оздоблення вʹязане крючком (сіточка) з
червоним контуром.
Рушник з тонкого фабричного полотна,
червоно-чорна вишивка хрестиком голуби
назустріч, вишита буква «К». Оздоблений
фабричним кружевом.
Фабричне полотно, червоно-чорна
вишивка хрестиком – птиці, лілії,
посередині вишитий хрест, китиці вишиті.
Оздоблений кружевом – квіти крючком.
Вишита дата 1980, різнокольорові квіти
хрестиком. Кружево ромбом крючком.
Вишитий хрестиком – ваза з розами з обох
боків вази букви «К». Кружево в’язане
крючком.
Вишитий хрестиком, різнокольоровий,
внизу вишиті букви «Т К». Кружево
крючком.
Вишитий гладдю, червоні квіти,
посередині жовта. Кружево крючком.

Біла скатертина з фабричного полотна.
Квіти різнокольорові вишиті гладдю.

5.2

Скатертина столова

5.3

Рядно

5.4

Очіпок

Біла скатертина з фабричного полотна.
Різнокольорові квіти вишиті гладдю.
Ідентична 5.1
Рядно із мішковини вишите орнаментом
хрестиком. Село Вербове Царичанського
району – Ткачева Тетяна Степанівна.
Жіночий головний убір (сорока),
розшитий, виготовлений в Сумській
обл..Надала Тарасова Марина Григорівна.

