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КУЛЬТУРНИЙ ОСЕРЕДОК МЕЛ1ТОПОЛЬСЬКОГО РЕГЮНУ

Справжшм культурним осередком вщродження украУнськоУ мови 
j датератури та виховання любов1, поваги до рщноУ мови для жител1в та 
ростей села Вознесенка Мел1топольського району е музей icTopii та 
розвитку украУнськоУ мови та л1тератури ВознесенськоУ пмназ1У 
«Оркнтир» МелтшольськоУ районноУ ради Запор1зькоУ облает!. Музей 
оф щ ш но зареестровано наказом по пмназГУ вщ 22 вересня 2008 року. 
Для вщвщувач1в музей вщкрився набагато ранние, 30.05.2005 року. 
Враховуючи великий внесок музею у збереження нашональноУ 
лггературноУ спадщини та його визначну роль у духовному житп 
суспшьства музей брав участь в конкура культуролопчних проектов 
М1жиародного благодшного фонду «УкраУна 3000» та одержав диплом 
переможця, сучасну дитячу та наукову лпературу, а також гранта для 
учшв-учасниюв проекту на навчання у провщних ВНЗ MicTa Киева, 
путгаку до «Артеку».

Музей розташовано у центрi села Вознесенка Мел1топольського 
району, у примщенш буд1вл! ВознесенськоУ пмназп «Opieiirap», за 
адресою вул. Чапаева, 110-Г. Тут з 1964 року д1яв один з кращих 
середшх навчальних заклад1в -  Вознесенська ЗШ 1-Ш ступешв, 
збудована за шщ1ативою громадького д1яча, Героя Радянського Союзу, 
колишнього голови колгоспу «Нива» Григор1я МоУсейовича Зубенка. 
Музей е провщним науково-дослщним, культурно-оевггшм, науково- 
четодичним центром села та Мел1топольського periony. Музей збирае, 
!6epirae, вивчае i пропагуе в сел:, райош, област1, УкраУш i за ГУ межами 
1ам’ятки матер1альноУ i духовноУ культури, що пов’я за т  з icTopiero 
Р°звитку усноУ та писемноУ творчост1 украУнського народу. Експозищя 
^УЗею та виставки поетшно оновлюються i знайомлять вщвщувач1в з 
1рратурним нроцесом на украУнських землях вщ найдавтших чаЫв до 
СЬог°Дення та розвитком украУнськоУ мови в Мелггопольському райош 
а Cej|i Вознесенка. Представлено понад 10 щкавих i цшних експонат1В, 
ереД яких — ушкальш стародруки, рукописи, першодруки та 

Киттев1 видання, мемор1альш peni, фотограф^', твори 
отворчого та декоративного прикладного мистецтва.
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НОВОМИКОЛА1ВСЫГО1 ЗШ  I-III

В г руди i 1999 року в Новомиколшвськш загальноосвтпй ilikojti 
гв заснований кторико -  краезнавчий музей. В лютому 2008 року було 

з тверджено Статут музею, оформлено паспорт та зареестровано гид 
40848.

Майже 10 рок1в, до вщкриття музею, 3i6paHi експонати 
>бер1гались у подсобному примйценш, а попм в куточку 
народознавства. 1дею створити музей не тдтримувала колишня 
адмЫстращя школи. Завдяки клопотанню завщуючоУ методичним 
абщетом районного вщцшу осв1ти Л.П.Борисенко, завщуючому 

Ждшом осв1ти стало вщомо про солщну кшыисть з1браних експонатов.
О.Ф.Ручка особисто оглянув З1брання старовинних речей i 
рекомендував адмшктраци школи видшити примщення для музею. 
Батьки учшв школи оргашзували чб)'р коишв для ремонту. Не 
залишились байдужими до сгворення музею О.Г. Манжелш i 
Г.М. Ткаченко, вони допомагали збирати кошти селом. Значний внесок 
а шдготовку перших експозицш зробили старшокласники, випускники 
999-2001 роюв.

На початку 90-х роюв кореспондент мкцевого радюмовлення
Н.£фименко в однш i3 радюпередач розповша про народознавчу 
'мдату. Жител1 села почали передавати до школи предмети старовини. 

А Коли д1зналися про вщкриття музею, актив^зувалось поповнення 
Фоцгцв: М. С. Годованець передав повний комплект металевого плуга, 
Д-А| Майзер -  польову ращю, Л.П. Беззуб -  сташтнш чайник-заварник, 
' •̂А. Кравченко -  гармату з радянського лггака чашв вшни. Сшьсью 
‘УДожники О. М. Остапенко та Б. Д. Юсыав подарували своУ картини 
1Ля j оформления експозицш. Законом! рно, що найбшьшу кшьюсть 
" сИонат1в принесли учш школи. Особливо щкав! знахщки принесли 
° л* Четвертак, Натал1я Кошова, Володимир Наконечний, 
*̂На Стояюна, Валентин Братшко, Натал1я Воронша,


