Зала бойової слави
(профіль музею історичний)
Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3
Миколаївської міської ради Миколаївської області
Дата заснування музею: наказ по школі від 23.12.2002р. №288-М
Відповідальний за роботу музею: Запотічна Ольга Іванівна – вчитель історії, 7
років; Данилюк Інна Павлівна – вчитель історії.
Характеристика музейного приміщення: рекреація 4-го поверху школи,
загальна площа – 65 м2
Фонди музею: експонатів
основного фонду шкільного музею
складає 31 предмет, оригінальних
документів і предметів – 19,
науково-допоміжного фонду – 80,
тематико-експозиційний
план
музейної
експозиції
–
138
експонатів.
Характеристика
експозиційних розділів: 6 стендів
з фотографіями:
– «Нескорене місто»,
– «Безсмертя подвигу»,
– «Все це в серці і пам’яті»,
– «Миколаївщина у борні»
– «День звитяги»,
– «Ніхто не забутий, ніщо не забуте!»,
– «Світ належить відважним»,
– «Назавжди залишився вірний присязі».
Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, навчальних
занять, масових заходів, виставок за 3 роки) 176 екскурсій, 75 занять, 8 масових
заходів.
Наявність документації музею: статут, інвентарна книга, книги обліку
відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, план роботи.
Організаційна робота музею: рада музею: Запотічна О.І. – учитель історії,
керівник музею; Данилюк І.П. – учитель історії; Тетерев Дмитро – президент
учнівського самоврядування.
Графік роботи музею: щоденно.
Музей бойової звитяги
(профіль музею історичний)
Засновник музею: Миколаївська гімназія №4
Дата заснування музею: наказ по гімназії від 01.09.2008р. №171/І.

Відповідальний за роботу музею: Гурська Ірина Анатоліївна, учитель історії і
права.
Характеристика музейного приміщення: одна кімната 160,3 м2
Фонди музею: загальна кількість – 295 експонатів (213-основний, 82допоміжний фонди).
Характеристика експозиційних розділів:
- «Батьківщина в полум’ї
війни»
- «Друга світова війна
через історію однієї людини»
- «Афган. Біль і пам'ять»
- «Офіцер – професія
почесна:
вчора,
сьогодні,
завжди!»
Характеристика
просвітницької роботи (за
останні 3 роки) оглядові
екскурсії – 5, тематичні
екскурсії – 8, масові заходи – 3,
виставок – 5 щорічно.
Наявність документації музею: інвентарна книга, Положення про музей
Бойової звитяги, книга обліку відвідувачів, книга проведення екскурсій, план роботи
на навчальний рік, перспективний план роботи, тематико-експозиційний план
музею, розробки екскурсій.
Організаційна робота музею: Рада музею, 5 учнів, керівник музею.
Графік роботи музею: Понеділок 12:00-17:00, Середа 14:30-16:00, п’ятниця
8:00-9:00, 14:30-16:00.
«Історія визволення Корабельного району м. Миколаєва»
(профіль музею історико-краєзнавчий)
Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №14
Дата заснування музею: наказ по школі від 15.04.1970, №27.
Відповідальний за роботу музею: Кучеренко Ганна Іванівна, учитель
української мови і літератури.
Характеристика музейного приміщення: одна класна кімната, 48 м2, технічний
стан задовільний.
Фонд музею: загальна кількість експонатів 1288, до Державного реєстру
національного культурного надбання - 378
Характеристика експозиційних розділів:

- Історія та бойовий шлях
295-ї Стрілецької дивізії.
- Історія та бойовий шлях
49-ї Стрілецької дивізії.
- Історія І гвардійського
укріпрайону.
- Історія 122-го зенітно
артилерійського полку.
- Випускники школи –
учасники АТО.
Кількість
експонатів
основного фонду – 910.
Характеристики
просвітницької роботи за 3 роки:
екскурсій - 38, навчальних занять – 6, масових заходів – 3.
Наявність документації музею: в наявності статут, інвентарна книга, книга
обліку надходжень, книга обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових
заходів, план роботи музею
Організаційна робота музею: на базі музею працює гурток «Патріот –
захисник Батьківщини» (25 учнів).
Графік роботи музею: понеділок з 14.00 до 16.00.
Музей бойової слави
(профіль музею історико-краєзнавчий)
Засновник музею : Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №21.
Дата заснування музею: наказ по школі від 28.11.2007 року, №32.
Керівник музею : Цох Н.В., вчитель історії.
Характеристика музейного приміщення: площа приміщення – 58 кв. м.
Фонди музею : загальна кількість експонатів – 66. Основний фонд - 44
Характеристика
експозиційних розділів:
- «Подвиг їх
безсмертний».
- «Народ мій є! Народ
мій завжди буде!» - експозиція
присвячена учасникам АТО,
- «Історія школи».
Кількість
експонатів
основного фонду - 44.
Характеристика
просвітницької роботи за 3 роки: 19 екскурсій, 5 масових заходів, 5 навчальних
занять.

Наявність документації музею: у наявності Статут музею, інвентарна книга,
книга обліку відвідувачів, книга проведення масових заходів, план роботи музею,
книга відгуків та пропозицій.
Організаційна робота: у музеї діє Рада музею у складі 6 чоловік.
Режим роботи: музей працює з понеділка до п`ятниці з 9.00 до 15.00.
Зразковий музей бойової слави
(профіль музею військово-історичний)
Засновник музею: педагогічний та учнівський колективи Миколаївської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №24 та Рада ветеранів мкр. Матвіївка.
Дата заснування музею: наказ по школі від 08.09.2004р. №143.
Відповідальний за роботу музею: Ковальова Валентина Данилівна, учитель
математики.
Характеристика музейного приміщення: одна кімната першого поверху
навчального корпусу, 74 кв. м, приміщення музею, вітрини в музеї, експозиції
знаходяться в належному стані.
Фонди музею: за інвентарною книгою музейних предметів основного фонду 172, допоміжного фонду – 164.
Характеристика експозиційних розділів:
«Вставай
страна
огромная, вставай на смертный
бой» - зібрані матеріали про
початок Другої світової війни,
списки жителів, які пішли на
фронт в перші дні війни,
журнальні матеріали.
- «Рідну землю вони
зберегли» - зібрані матеріали
про гітлерівський режим на
Україні,
про
окупацію
Матвіївки, фото і матеріали про
учасників Другої світової війни.
- «Народ пам’ятає, народ
славить» - зібрані матеріали про льотчика Хіврича Т.Г., Середу І.Т., Шамрай В.Т.,
Білецького М.Й.
- «З тобою роде мій орлиний іду дорогами війни» - документи про
Ославського П.Ю., Лебідя Д.П., Канайкіна П.К., Косенко П.
- «А пам'ять священна» - фото учасників Другої світової війни. «Цей день ми
наближали, як могли» - 20 фото учасників війни.
- «Через роки» - матеріали про партизанку Іванову М.К., Кадрова І.П.,
Осадчук І.А. - «Матвіївське підпілля» - матеріали про діяльність підпільної групи
№9 у мкр. Матвіївка.

- «Афган: біль і пам'ять « - матеріали про матвіївців – учасників афганської
війни. «По закону честі» - матеріали про міліціонерів, які вчинили подвиг в мирний
час. «Війна очима дітей» - пересувна виставка дитячих малюнків.
- «Вони служать народу України» - матеріали про батьків –
військовослужбовців. - «Гордість Матвіївки – воїни АТО».
Характеристика просвітницької роботи за 3 роки: виховних заходів – 35,
лекцій – 22, екскурсій – 72.
Наявність документації музею: інвентарна книга, книги відгуків,екскурсій та
відвідувачів, обліку масових заходів, обліку лекцій та навчальних занять, план
роботи музею.
Організаційна робота музею: рада музею – 6 чоловік: Шапарь Неля – голова
ради музею, Кравченко Катерина – відповідаюча за пошукову роботу, Карбівнича
Анастасія і Бурлаченко Валерія – відповідаючі за фондову роботу,Каушан Руслан –
відповідаючий за експозиційну роботу, Бордюжа Владислава – відповідаюча за
просвітницьку роботу. Піклувальна рада 2 чоловіка – Куц Іван Іванович – голова
Ради ветеранів, Мотуз Сергій Васильович – депутат міської ради.
Графік роботи музею: музей працює вівторок і четвер з 9.00. до 17.00, крім
суботи і неділі.
Кімната бойової слави
(профіль музею історичний)
Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №28 та
Пономаренко Іван Антонович
Дата заснування: наказ по школі від 01.09.1974 р. № 38.
Відповідальний за роботу музею: Донцул Лариса Іванівна, ЗДВР.
Характеристика музейного: кімната площею 18 м2, стан: задовільний.
Фонди музею: основний фонд - 54 музейних предмети.
Характеристика експозиційних розділів:
- Друга світова війна (51
експонатів),
Куточок
пам’яті
воїнівінтернаціоналістів (2 експонати),
- Куточок пам’яті героїв Небесної
Сотні (1 експонат).
Характеристика просвітницької
роботи (за 3 роки) проведено 38
екскурсій.
Наявність документації музею:
вся документація в наявності.
Організаційна робота музею: рада
музею складається з 2-х осіб Донцул Л. Моторкіна О. М., учитель історії.
Графік роботи музею: 12:30-15-30.

Зразковий музей героїв-ольшанців
(профіль музею військово-історичний)
Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа №43 імені
Ольшанського К. Ф.
Дата заснування музею: наказ по школі від 19.09.1979 №14 «Про створення
шкільного музею героїв-ольшанців».
Відповідальний за роботу музею: Михайлова Елла Миколаївна, учитель
російської мови та літератури.
Характеристика музейного приміщення: 1 кімната загальною площею 50 м2;
технічний стан приміщення задовільний.
Фонди музею: загальна кількість одиниць збереження - 1311; Кількість
музейних предметів основного фонду – 341.
Характеристика експозиційних розділів:
«Біографія
К.Ф.
Ольшанського»
«Визволення
міста
Миколаєва
десантом
під
командуванням Ольшанського
К. Ф.»
- «Наш земляк Андрєєв –
провідник десанту»
- «Повоєнна доля героївдесантників», «Імена… імена…
імена… всіх, хто пішов у
священне полум’я», «Велика
сім’я ольшанців», «Іде життя –
приходить пам'ять, а пам'ять
відроджує
життя»,
«Ми
пам’ятаємо наших земляків – бійців, поетів. моряків», «Їх подвиг – вічного життя
торжество», банери «Шкільний зразковий музей – центр героїко-патріотичного
виховання» «Зразковий музей героїв-ольшанців», «Історія сім’ї в історії моєї
країни»;
Розділи, присвячені героям сьогодення:
- «Україна більше за життя», «Героям – слава!»,
- «Вони захищали Україну».
Характеристика просвітницької роботи (за останні 3 роки): проведено 47
екскурсій, 1051 відвідувач, загальношкільних заходів – 15, участь (виступи) на
районних мітингах – 3;
- участь у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів у 2017 році «Край, в якому
я живу» - ІІІ місце, участь в обласних конкурсах екскурсоводів – ІІ місце в 2016
році, І місце у 2018 році.
Наявність документації музею: інвентарна книга, книга обліку відвідувачів,
проведення екскурсій, масових заходів, план роботи.
Організаційна робота музею: рада музею – 11 учнів, екскурсоводи – 19 учнів.

Графік роботи музею вівторок, четвер з 14.00 до 16.00.
Музей «Бойової слави ім. Г. Л. Дівіної»
(профіль музею історичний)
Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 ім.
Г.Л.Дівіної.
Дата заснування музею: Наказ по ЗОШ №50 від 20.09.2004 №145.
Відповідальний за роботу музею: Федько Світлана Станіславівна (керівник
гуртка «Юні музеєзнавці», 8 років стажу).
Характеристика музейного приміщення: кімната, що розташована на І поверсі
навчального закладу, загальна площа – 22кв.м.
Фонди музею: за інвентарною книгою музейних предметів основного фонду –
87.
Характеристика експозиційних розділів:
А ПАМ’ЯТЬ СВЯЩЕННА
- Жінки на фронтах війни
- Герої Радянського Союзу
- Міста-герої
- Переможці
ВІЧНА СЛАВА ГЕРОЯМВИЗВОЛИТЕЛЯМ МИКОЛАЄВА
- Початок війни
- Фронтовими дорогами
- Трудовий подвиг
- Рух опору
ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА НА
МИКОЛАЇВЩИНІ
- Окупація
- Підпільний рух
- Звірства фашизму
- Визволення
- Діти-герої
- Нагороди
- Г.Л. Дівіна – партизанка-розвідниця
БІЛЬ МІЙ – АФГАНІСТАН
АТО: ХРОНІКА БОРОТЬБИ
Характеристика просвітницької роботи: за 3 роки у музеї було проведено 130
екскурсій, 15 масових заходів, 3 виставки.
Наявність документів музею: положення про музей, план роботи музею на
2017/2018 рік, інвентарна книга, книга обліку екскурсій та відвідувачів, книга обліку
масових заходів, інвентарна картотека експонатів, уніфікований паспорт музею,
акти прийому-передачі предметів експозицій.

Організаційна робота музею: працює рада музею у складі 6 учнів; основні
сектори роботи: навчання та обліку, пошукової, фондової, експозиційної та
просвітницької роботи.
Графік роботи музею: понеділок з 14.00 до 16.00, четвер з 14.00 до 16.30.
Музей бойової слави
(профіль музею історичний)
Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №54 та
В.О. Мошняга.
Дата заснування музею: наказ по школі від 22.04.1985 р. № 28/1
Відповідальний за роботу музею: Пауль Віктор Володимирович, учитель
історії.
Характеристика музейного приміщення: 1 кімната площею 32,5м2, технічний
стан – задовільний.
Фонди музею: загальна кількість одиниць збереження – 180. Кількість
музейних предметів основного фонду – 105.
Характеристика експозиційних розділів:
- Слава «Небесної сотні
безсмертна».
- «Герої не вмирають».
- «Своє життя, герою,
віддав на благо ти Вітчизни».
- «Афганістан – це біль,
що в серці назавжди».
- Події ІІ Світової війни на
теренах Миколаївської області.
Герої
підпільнопартизанської
слави
м. Миколаїв.
Характеристика
просвітницької
роботи
(за
останні 3 роки): 98 екскурсій, 7 виставок, 14 масових заходів, 25 уроків мужності.
Наявність документації музею: інвентарна книга, книга надходжень,
картотека, книга обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, план
роботи.
Організаційна робота музею: при музеї діє гурток «Юні екскурсоводи»,
кількістю в 17 осіб, які складають раду музею.
Графік роботи музею: вівторок, четвер 14.00-16.30.

