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РОЛЬ 1СТОРИКО-КРАЕЗНАВЧОГО МУЗЕЮ В ПРОЦЕС1
НАВЧАЛЬНО! ТА В И Х 0В Н 01 Д1ЯЛЬНОСТ1
НОВОМИКОЛА1ВГЬКО! ЗШ I-III

В I рудн i 1999 року в Новомикола 1вськш загальноосвхтнш школ 1
гв заснований 1сторико - краезнавчий музей. В лютому 2008 року було
[гверджено Статут музею, оформлено паспорт та зареестровано шд
Майже 10 poKiB, до вщкриття музею, 3i6paHi експонати
ер1гались у подсобному примвденш, а попм
в куточку
ДЬюдознавства. 1дею створити музей не пщтримувала колишня
адмЫстрацш школи. Завдяки клогютанню завщуючоУ методичним
аб'нетом районного вщдшу o c B ir a Л.П.Борисенко, завщуючому
зйдшом oceiTH стало вщомо про солщну кглыасть з1браних експонатш.
0(Ф.Ручка
особисто оглянув З1брання старовинних речей i
оекомендував адш тстр ац п школи видшити примщення для музею.
Я ъ к и учнш школи оргашзували 36ip кош тт для ремонту. Не
шишились байдужими до створення музею О.Г. Манжелш i
Г.М. Ткаченко, вони допомагали збирати кошти селом. Значний внесок
в гадготовку перших експозищй зробили старшокласники, випускники
•199-2001 роюв.
На початку 90-х роюв кореспондент мюцевого радюмовлення
НЕфименко в однш i3 радюпередач розповша про народознавчу
'■пату. Жител) села почали передавати до школи предмети старовини.
А»коли Д1зналися про вщкриття музею, активгзувалось поповнення
в д т : М. С. Годованець передав повний комплект металевого плуга,
V . Майзер —польову ращю, JI.IT. Беззуб —стол 1тн 1Й чайник-заварник,
Кравченко - гармату з радянського л пака час 1в В1ини. Сшьсью
‘УДожники О. М. Остапенко та Б. Д. Юськ 1в подарували своТ картини
11,51 оформления експозищй. Законом! рно, що найбитьшу млыпсть
'*сПонат1в принесли учн 1 школи. Особливо ш кав 1 знахщки принесли
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Натал1я
Кошова,
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Володимир Науменко, Володимир Мезенцев, Анастасия Годованець Та
багато шших.
У 2008 рощ голова райдержадмшютрацГУ О.М. Мордик та йоГо
заступник О. М. Баша вщвщали музей. За Ух розпорядженням буЛи
видшеш кошти для нових r ik o h , реш 1ток, жалюзей. Шсля капитального
ремонту, який було здшснено техшчним персоналом, у Весь
педагопчний колектив школи облаштовував HOBi експозицн Та
переоформлював уже Д1юч 1.
Мета д1яльност1 кторико-краезнавчого музею полягае у
залученш молодого поколшня до вивчення та збереження icropuKoкраезнавчо'У культурно! спадщини нашого periony, у формуванш
осв 1чено 1 творчо'У особистость Основна мета дм льносп школьного
музею - поглиблення знань у ч и в з icTopi'i та природа рщ ного краю,
знайомство з нацюнальними традициями, культурою та р е л т е ю
народ1в, що населяють наш репон, виховання патрютизму, м1жетшчноУ
та м1жконфес1йно1 толерантности, популяризащя краезнавства [2, с. 3-4;
5, с. 77-80].
На баз1 музею працюе шкшьний краезнавчий гурток та гурток
районного Будинку дитячо'У та юнацько'У творчосп «Музейна справа».}
Р1зноман1тш
види
самостшно'У,
шдивщуально'У,
груповоУ та
дослщницькоУ роботи сприяють виявленню в дп-ей творчо'У ш щ ативи i
самостшносп, розвивають Ухш здабноси i таланта. Гуртювщ беруть
активну участь у шкшьних виховних заходах та р 1зних конкурсах [ 1, с.
11-19; 2, с. 20-21].
Головними завданнями в po 6 ori НовомиколаУвського юторикокраезнавчого музею е:
-
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природоохоронноУ роботи; формування у шдростаючого п о к о л и ^
розумшня нерозривного взаемозв’язку минулого, сучасною Д
майбутнього УкраУни; допомога педагопчному колективу за* ^
oceira у впровадженш нових нетрадищйних форм роботи за iH iep eL
учшв [2 , с. 18];

- участь
у
формуванш,
збереженш
рйкористанн! Музейного фонду УкраГни;

i

рашонагтьному

- проведения культурно-осв 1тньо'У роботи
#опод1 та шших верств населения.
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Вщповщно до мети i завдань icropHKo - краезнавчий музей
проводить таку роботу:
- оргашзовуе дослщницьку д!яльшсть учшв згщно з тематикою
•у зею ;

- систематично поповнюе фонди музею шляхом проведения
йсспедицш, поход 1в, екскурсш, а також використовуе imui шляхи
комплектування, що не суперечать чинному законодавству;
- оргашзовуе
збереження;

облiк

музейних

предмет 1в,

забезпечуе

Ух

- створюе i поповнюе craiiioHapni експозицн та тимчасов 1
виставки;
- бере участь у районних, мюьких, обласних, ВсеукраУнських
заходах;
- надае можли в 1сть використання матер 1ал!в музею в навчальновиховному процеЫ, науково-дослщницькш робот 1 учшв та студенев.
За усшхи у вихованш молодого поколшня, вщродження
■оричноУ пам’ят 1, за участь у районних, обласних та ВсеукраУнських
*аходах, музей нагороджено багатьма грамотами, присвоено звання
вразковий» [9, 14].
Члени
краезнавчого
гуртка,
актив
шкшьного
музею
ДосЬпджуючи 3i6paHi матер1али, використовуючи ix в конкурсах
®фщницьких робй та ол1мшадах з icTopi'i рщного краю займали

пронесу

K^ ’aHOPaiOHO [ФИЮВ' ш сця на районному та обласному етапах:
I
Micue на районному eTani — Осетров Олександр i Рубан
Микола в конкурс! : «Село мое, для мене ти едине»;

I м|'сцс на районному eTani зайняла робота «1сторичш розвщки
деления краю» Бебешко Наталки та Середи Олени у Всеукра'Унському
®Ясурс1 «Я - громадянин УкраУни, Укра'Уна - мш Д1м»;
II м кце на районному етагп зайняла робота Шумейко Ольги
^ населения Мел 1топольського iюнiту в XIX столi r n » в конкурс!"
«•свяченому до 70 - р1ччя створення Запор1зько'У областц
II
Micue на районному eTani зайняла робота Засядько Am
УЛодомор 1932 - 1933 роюв. Укра'Уна пам’ятае».

J

III
та IV мюця на обласному еташ ол1мтади з icTopii' р!дного
) -Федак 1рина.
I Micne в обласному Typi Всеукрашського конкурсу «Хл!б - це
дерева свого роду та шдготувала змктовну роботу « 1стор 1я мого ролу^
■Я» зайняв краезнавчий гурток (2001piK), а у Всеукрашському
А 1лля Тригуб у своему доробку «Пишаюся сво!м родом» розпов1в j,
ypci «Xni6 - всьому голова» - гурток зайняв III м!сце в облает!.
рщного дща - чемпюна УРСР i СРСР з гирьового спорту ВасИл
Васильевича Горба. Обидв1 роботи зайняли III мкще на районному ета ■
Почесними грамотами М а стер с тв а O cB ira, Национального
конкурсу та нагороджеш грамотою районного вщдшу освети.
^рею Хл!ба, обласнох державно! адмпистрацп, обласного управл!ння
)СВ!ТИ неодноразово нагороджувався куточок бережливого i економного
Грамотами Мелпопольського краезнавчого музею в 2010 р01ц
ставлення
до x ni6a.
нагороджеш 11активних учасншав конкурсу «Посланець з мину лого»
Учасниця Всеукрашського конкурсу на кращий учшвський
газети «Новий день» та «Мелитопольские ведомости» надрукували i'xai
р<|ферат з нагоди в!дзначення 60-! р!чииц! Перемоги над нацизмом
творч1 роботи. В пьому рощ Копалова Анна, Пефп Вельм1ра та
росла Юл1я за роботу «Страждання цив!льного населения та
Слушаева Валер1я за активну участь у конкурс! «Салют, Пюнер1Я!»
нагороджеш грамотами Мелпопольського Будинку дитячо! та юнацько!
вШськовополонених в роки Велико! Вггчизняно! в!йни» отримала
творчоста та м 1ського краезнавчого музею [ 10 , 11 , 12 ].
Л(|дяку вщ Украшського Нац!онального Фонду «Взаеморозумшня i
Вихованщ гуртка Катерина Коноплянко, Анастас1я Сафонова,
А м ирення» при Ka6 iHeTi MinicrpiB, а на адресу адмшютрацп школи
Володимир Недшько, Владислав Рагуля, Анна Копалова в 2011-2012 pp.
1ад1йшов лист-подяка вщ голови жур! I. М. Лушшкова [14].
шдготували статт 1 про пам’ятки icTopii' на територп Новом и кол аТвсько!
Учасника Всеукрашського пошукового конкурсу «У нас одне
сшьсько! ради. Вони в н е с е т до електронного зб1рника «Пам’ятки
:<оршня» в номшацп «Мш край» Володимира Шумейка було запрошено
icTopii' та культури М елпопольського району». Над створенням цього
до Киева для нагородження. Сол!дне жур! з 11 чоловш, в склад! якого
зб 1рника працювала творча група вчител 1в та учшв району, яку
працювали президент Киево-Могилянсько! академи, професор Серий
очолював вчитель-краезнавець з Тершння О. А.Чухраенко.
Кшт, ректор НПУ iM. М.П.Драгоманова, член-кореспондент НАН
I м1сце на обласному еташ зайняла робота Мироненко Юли
Украши Biirrop Андрущенко, в!домий !сторик, професор Сташслав
«Традицшно — побутова культура народ1в Приазов’я» в конкурс!,
Кульчицький, кандидат фшолопчних наук Михайлина Коцюбинська,
присвяченому 70-й р!чнищ Запор1зьк!й облает!;
Роланд Франко (племшниця i онук 1вана Франка), оцшювали 1390 po6iT
II м1сце на обласному
еташ зайняла учениця 5 класу
ЭДсланих на конкурс. Вщзначили 43 найзм!стовтших - в тому числ 1 й
Коноплянко Д!ана у туристсько - краезнавчш експедицп «Край в якому
Дослщження В.Шумейка «Формування етшчного складу населения
я живу: екскуроя для друга» «Мое село —серця рщ на пристань»;
■Квшчного Приазов’я у XVIII - XIX стол!тт!». KpiM диплома-подяки BiH
II
м кц е в обласному Typi Всеукрашсько! ю тори к о°1|Имав в подарунок ушкальне видання «Гоголь з невщомими»,
етнограф!чно!' експедицп учн!всько! та студентсько! молод! «УкраШ
авТором якого е Ольга Богомолець - вщома як меценат, професор
вишивана» ученищ 11 класу Кравченко Тетяна та Рубан К а т е р и н а .
"ВДицини, сп!вачка.
Призов! м!сця на районному еташ ол!мшади з icTopii р и н°
В свш час П.Чубинський, О. С.Пушюн, М. С.Грушевський,
краю неодноразово поещали гуртивщ та актив музею: Ш п а ч и н с ь
в 1. Рильський шдкреслювали: минуле i майбутне нерозривно
Альона, Керопян 1нна, Саржан Вктор!я, Якубчик Впитай, Пефт 1 Оль
°®’язаш. Тому вивчення icTopii', культури, економжи р!дного краю
Науменко Анна, Кравченко Тетяна, Глухенький Роман, Федак 1РЙЙ
Творюг пщгрунтя для усп!шного опанування учнями icTopii' Украши та
!Сесв!гньо!
icTopii', допомагае ор!ентуватися в сьогоденн!, вчитися
П 5]. . .
icTOplи1
Три роки II - III м1сця на обласному еташ олгмшади з
Рртнозувати майбутне. Валентин Волошен, вихованець гуртка
■Узейна справа» БДЮТ, учасник М1жнародного конкурсу «Укра!на
рщного краю займала Шпачинська Альона;
Приймаючи участь у конкуры «Доля людини XX сто л п ^

icTopii рщного краю», Анна Копалова дослщила життя семи покол'

мое'1 мри» отримав в листопад! 2 0 1 2 року звктку з Брюсселю (БедьпЯ)
Голова оргком 1тету конкурсу, Президент Свропейсько'У Асоц,а1|-~
Укра'Унщв Олексш Толкачов надклав В.Волошену подарунок i ЛИст
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подяку.
У закон! УкраУни «Про освггу» вказуеться, що метою оснпи е
всеб 1чний розвиток людини як особистоси та найвищоУ щнност! I
суспшьства, розвиток ГУ таланпв, розумових i ф1зичних зд1бностей I
виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних
до свщомого суспшьного вибору, збагачення на цш основ!
штелектуального,
творчого,
культурного
потенщалу
народу I
забезпечення народного господарства квалУфжованими фах1вцями. Так
сталося, що в результат! кторичного заселения в Приазов’У ж ивутЬ
укра'Унщ, роияни, т м щ , бшоруси, свреУ, греки, та шей етноси. I тому
молоде поколшня мае право знати про сво'У кореш, про те, що Bci нашу
понад два стол!ття живуть i трудяться шич-ошпч мирно, без конфлшпв,
взаемодоповнюючи одна одну [3, с. 9-10; 14]. Гуртювщ шдготували
реферати та науково-дослщницью роботи на теми:
«РелтУ народ1в Приазов’я»,
«Культурний потенщал М елтш ольського району»,
«Формування етшчного складу Запор1зького краю»,
«Культура народ1в Приазов’я» та ш.
Стали традицшними s y c i p i s i «Ми д н и тво'У, УкраУно!» з
представниками рвних нащональностей Мел1топольщини: чехами
болгарами, караУмами, росдянами та iH.
Пщ час уроюв icTopi'i рщного краю, icTopi'i УкраУни та
BcecBiTHbOi icTopi'i y q u i вщвщують експозицй' музею, опрацьовують
3i6paH i матерУали та записан! спогади односельщв в!дповщно тема 1ИЩ|
уроюв.
При годготовщ та проведенш виховних годин,

п озакл асн и х
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заход 1в, присвячених Дню Перемоги, визволенню села, Дню Зброи
1
Сил УкраУни, та при шдготовщ до урок!в вчител 1-предметники, класШ
кер 1вники звертаються до матер 1ал 1в музею: спогад!в учасник 1в Велик
В 1ТчизняноУ в1йни, односельщв, яю пережили окунащю, остарбайтер18 j
Учн 1 та класн 1 кер 1вники також користувалися речовим *4 ^ 1
писемними матер 1алами музею, готуючись до колективних гвор
справ:

«Вишивка i рушник — символ любое! й незрадливост!, o 6 epir
украУнського народу» 6 клас;
I «Р!чниц! велико'У Перемоги присвячуеться...» 9 клас;
В «Мое село - серця рщна пристань» 4 клас;
Е: «Моя земля —земля моУх батьюв» 7 клас.
EKCKypcii' до експозицш «Природа навколо нас» та «Наш край в
лйдавнпш часи» проводять
вчител! молодпшх icnaciB, бюлогп,
еКолоп'У, географ!!'. На уроках образотворчого мистецтва, художньо'У
культури, трудового навчання, етики, л!тератури учн! знайомляться з
декоративно - ужитковим мистецтвом, з творчктю сшьського
Художника О.М.Остапенка, виставки po 6 iT якого проводимо
перюдично.
Про гягом Bcix роюв роботи музею пошуков 1 групи працювали в
взних напрямках:
-

записували розпов!д! про минуле краю, спогади св!дк1в голоду
1933 та 1946 - 1947 роюв; спогади ветерашв вшни та
односельщв, яю пережили окупащю, розповщ в ’язн!в концтабор!в;
-Избирали фотограф», листа, документа, газета, предмета побуту,
нКппивки,
с!льськогосподарський
реманент
минулого
столптя,
буд!вельн! матер!али (саман, цегла, черепиця i т. п.), зразки грунив,
зернових та техшчних культур, корисних копалин та iH.
3 i6 paHi матер!али збер!гаються у фондосховищ! та виставлеш в
експозиц!йному заш. Спочатку було вщкрито для вщвщувач!в 5
експозицш: «УкраУнська хата», «Вишивка П!вденно'У УкраУни»,
«Розвиток сшьського господарства в нашому кра'У», «Виробництво
ЧВГли та черепищ в XIX —на поч. XX ст.», «Наше село в роки Велико'У
Впчизняно'У вшни».
1932 -

Иртягом багатьох роюв наш музей поповнювали експонатами не
Чгьки учн 1 та вчител!, а й батьки, односельщ, випускники та гост)"
• о л и . Це дало можливкть збагатити започаткован! експозищ'У та
81Дкрити Hoei:
I «Наш край в найдавшип часи»,
I «Краса i велич природа»,
I «УкраУнська хата на меж! XIX - XX ст.»,
[ «Розвиток тваринництва та землеробства в нашому кра'У»,
К «Розвиток промисловост! та Toprieni в XIX - на початку ХХст.»,
В «Голодомор 1 9 3 2 - 1933роюв»,

«Наш край в роки Велико!' ВггчизняноУ вшни»,
«Предмета житлового ш тер'еру XX ст.»,
«УкраУнська вишивка»,
«Релш я в ж иги односельщв»,
«Хвала рукам, що пахнуть хл!бом»,
«Культура народ1в Приазов’я»
Готуемось до вщкриття нових експозицш:
«Наш край на початку XX столптя»
«Розвиток шкшьництва та б1блшгечноУ справи в НовомиколаУвщ» 1
«Наш край паприкшщ XX с т о л т я » ,
«Дитяч1 реч1, прашки, забави»
«Геральдика у npocropi й 4 aci»
В музеУ працюе група екскурсоводьв, яку пщготували члени
музейноУ ради. Учш-екскурсоводи 5 - 7 клаав проводять екскурсн дд»
дней молодшоУ ланки, а учш-екскурсоводи 8 - 1 1 клаав знайомлять з
експозищями старшокласншав, батьюв, вчител 1в району, та гостей
школи. [4, с. 35-36]
Члени ради музею пщготували текста екскурсш вщповвдно
експозицш, роздипв та в1кових особливостей учшв. Наприклад:
«Природа рщного краю»;
«Володя Загной - Герой Радянського Союзу»;
«Нацюнальний Герой ЮгославГУ — Микола Глазков» — для д 1тей
молодших клаав;
«Визволення краю у 1943 роцЬ>;
«Остарбайтери —раби XX ст.»;
«Наш край в найдавшнп часи» та iHiui - для старших учшв.
В музеУ проводяться тематичш 3ycrpi 4 i з ветеранами вшни W
пращ, свщками Голодомору, дпьми вшни, випускниками школ^И
хл 1боробами, вщомими поетами, художниками, представниками етносЦД
як1 населяють Приазов’я та iH. 3 ycrpi 4 i з вщомими л ю д ь м и Д» I
можливють збагатити свггогляд детей новими знаниями, допома!^И
вирццувати
завдання
профор1ентацп.
Лекци
cniepo 6 i i>
I
Мелпопольського краезнавчого музею В. М. Тимофеева L! ^ |
традищйними, д н и з цжавютю слухали розповщь про в 1д к ! ^
археолопв О. I. Тереножкша та Б. I. Мозолевського.
мелпопольсысий краезнавець В. I. Р1зник, почесний грома
^ ^
Мелнополя, повщав про А. В. Корвацького — засновника сад

0ллоградниюв на Мел^ополыциш, першоУ санепщемстанщУ, першоУ
фтезханськоУ
свердловини
в
М елпогаш ,
переможця
рльськогосподарсько! виставки у Францп. Найактившшим 10 гуртювцям
д. I. Р1зник подарував книгу «Юность Корвацкого» з пщписом автора.
Щсгупник директора Запор1зького обласного центру охорони культурноУ
■ядщини Ю. I. Щур, кандидат юторичних наук, озвучив даш
Запор1зького обласного apxiey про поди ВеликоУ ВггчизняноУ вшни в
яашому краУ i висловив гуртювцям подяку та побажання i надал1 берегти
1сторичну спадщину рщного краю [8 , 13, 14].
Серед почесних гостей нашого музею:
проректор
ЗНУ,
профессор,
доктор
кторичних
наук
ф.Г. Турченко;
Щ
В

заступник голови ЗапорпькоУ ОДА, K.i.H. М. О. Фролов;
доцент, кандидат географ1чних наук М. В. Крилов;
кер1вництво МеличшольськоУ РДА, прашвники вщдинв освгги та
культури;

голови сшьських рад Мелпопольського району;
В
депутата МелнопольськоУ районноУ ради; [6 ]
В мюький голова М елпсполя Д.В. Сичов та представники виконкому
МелшшольськоУ MicbKoi ради;
К ; громадяни Канади, ГрузГУ, Словаччини, Ммеччини, Бморусн;
I громадяни РосшськоУ Федерацп: з Москви, Санкт-Петербурга.
Волгограда, Ростова-на-Дону та iH.;
I керуючий
сектором
вшськово-патрютичного
виховання
Державного департаменту освни м. Москви РФ —В.А. Невщомський.
Постшно проводяться консультацп' щодо визначення та
походження певних експонатов 13 спещ алктами р 1зних галузей в тому
o f i i i з пращвниками: Запор 1зького обласного художнього музею,
3апор1зького
обласного краезнавчого музею, Мелпопольського
вько го
краезнавчого
музею,
м 1жкафедральною лабораторкю
щптлексного
краезнавства
Мелпопольського
державного
^Дагопчного ушверситету [14].
•зета «Новий день» неодноразово публжувала стагп вихованщв
^Фтка Яни ПрохоровоУ, Володимира Пап 1я, Наталки Коваль, Валентина
ЧПошена, Владислава Чорнова про роботу музею та гуртка, про наших
ЩЛяюв. Така робота - один i 3 метод 1в пропаганди краезнавства,

можливють розпов 1сти землякам про дшльшсть музею та по;ш 1и , Ис I
досвщом з учителями району [8 , 13].
Виховне значения краезнавчог роботи глибоко i тонко розум
А.С. Макаренко. Видатний педагог В. Сухомлинський, ЯКИ(.
прищеплював школярам з найменших Л1Т любов до рщноУ мкцево СТ1
«мало!' батьювщини», стверджував, бо перев 1рив практично, щ о отчий ]
Д1М, рщний край i його природа з невичерпаним багатством явищ
дивовижною красою - то «в1чне джерело дитячого розуму». Тому
важливо, пщкреслював Василь Сухомлинський, що nepiui науковщ
ютини дгги засвоювали не за пщручником, а з життедайних джеред
рщного краю.
Цьому сприяе дшльшсть музею i гурткова робота. Е к с п о зи ц ц !
музею - це наочшсть, яка допомагае пщвищувати ефективщсть
навчально-виховного процесу, яку не просто демонструемо, а
обов’язково ставимо щкав 1 проблемно-шзнавальш запитання, завдання
яю стимулюють y 4 Hie до самостшного мислення, вмшня пояснювати
суть явищ та використовувати i’x у практичнш д 1яльносп; вона
забезпечуе гармошйну едшсть розвитку мислення, почзтт 1в, вол1;
розвивае та формуе дослщницью ум 1ння (спостереження, анализ, синтез,!
узагальнення, проектування, прогнозування, моделювання тощо);
розвивае допитлив 1сть, потяг до знань.
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