Музей історії Першої української гімназії ім. М. Аркаса
(профіль музею історичний)
Засновник музею: Бережний Сергій Васильович, директор Першої
української гімназії.
Дата заснування музею: наказ від 17.08.1998р №84.
Відповідальний за роботу музею: Корсун Майя Анатоліївна, учитель історії.
Характеристика музейного приміщення: класна кімната (кабінет №7),
площа 62 м2; кімната (кабінет №3) площа 54 м2; всього площа фондового
приміщення 8 м2
Фонди музею: 1127 експонатів – основного фонду.
Характеристика експозиційних розділів:
- Заснування та діяльність Маріїнської жіночої гімназії – 29 експонатів;
- Дяльність ЗОШ №5 – 75
експонатів;
- Перша українська гімназія
та присвоєння гімназії в 2003 році
імені Миколи Аркаса – 136
експонатів.
Характеристика
просвітницької роботи: (за останні
3 роки): 62 екскурсії, щороку
Аркасівські читання, 24 музейні
уроки, ігрові вікторини, 3 виставки.
Наявність
документації
музею:
план
роботи,
книга
надходжень і обліку експонатів, картотека, план роботи, статут, звіти.
Організаційна робота музею: Рада музею – 17 чоловік: 3 педагога, 14
гімназистів. Основні сектори: 1) пошуково-дослідницький; 2) просвітницький; 3)
масових заходів.
Графік роботи музею: за планом роботи музею.
Музей історії школи
(профіль музею історичний (історико-краєзнавчий)
Засновник музею: Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 імені
Кривоносова С.С.
Дата заснування музею: наказ від 30 травня 2006 року №75.
Відповідальний за роботу музею: Матусевич Тетяна Вікторівна, педагогорганізатор.
Характеристика музейного приміщення: загальна площа – 17 м2;
eкспозиційна -16 м2., фондосховища – 1м2 .
Фонди музею: усього - 320 музейних предмета: основний фонд – 302;
допоміжний фонд –18.

Характеристика експозиційних розділів:
1. Історія забудови та відкриття Миколаївської ЗОШ №32 у мікрорайоні
«Соляні».
2. Наші директори.
3. Традиції шкільного життя 70-80 рр. ХХ ст.
4. Історія міста Миколаєва.
5. Наші випускники.
6. Літописи школи.
7. Куточок пам’яті.
8. Рідний край, опалений
війною.
9. Президенти серед нас.
10. Шкільні династії.
11. Творчість учнів 90-2000-х
років.
12. Відлуння афганських гір.
13. Шлях від учня до героя.
14.
Волонтери
нашого
мікрорайону.
Характеристика просвітницької
роботи (за останні 3 роки): екскурсії – 36 екскурсій, музейні уроки – 6, виставки –
12, масові заходи – 8. Висвітлення роботи музею -1 раз на квартал на сторінках
учнівської газети «Шкільне перехрестя» та сайті школи (12 заміток).
Наявність документації музею: інвентарна книга, частково картотека, книга
обліку відвідувачів, проведення екскурсій, гостьова книга, книга надходжень.
Організаційна робота музею: рада музею: Матусевич Т. В., керівник
шкільного гуртка «Юні музеєзнавці»; Сташук А. С., консультант, вчитель історії
та права, Рубан - Задольська Н. М., учитель - ветеран школи, Капустіна Альона –
учениця 8 класу.
Графік роботи музею. Понеділок 14.00-15.30.
Музей Олега Ольжича «Цитаделя духа».
(профіль музею історико-літературний)
Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
імені Олега Ольжича, педагогічний та учнівський колективи.
Дата заснування музею: наказ по школі від 5 березня 1996 року №385.
Керівник музею: Додик Аліса Василівна, учитель початкових класів.
Характеристика музейного приміщення: 1 кімната загальною площею 18 м2
.

Фонди музею: одиниць збереження 206 експонатів. Кількість музейних
предметів основного фонду 90.
Характеристика експозиційних розділів:
- «Я камінь з Божої пращі» (дитячі роки);
- У Чехословаччині (археологічна діяльність Олега Ольжича);

- За створення Української незалежної держави (діяльність Олега Ольжича в
30-ті роки 19 ст.);
- «В шинелі сірій вмерти
від гранати» (останній рік життя
Олега Ольжича та увічнення його
пам’яті);
- «О націє, дужа і вічна, як
Бог»
(нащадки
Ольжичевої
слави);
- «Вічна пам'ять героям, що
полягли за Україну» (присвячена
героям Небесної Сотні та
загиблим воїнам АТО);
- «Герольд нескореного
покоління. Олег Ольжич: віхи
життя і боротьби» (пересувна експозиція).
Характеристика просвітницької роботи (за останні 3 роки): кількість
екскурсій 95, навчальних занять 10, масових заходів 5, виставок 3.
Наявність документації музею: є Положення про шкільний музей,
інвентарна книга, книга обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових
заходів, план роботи.
Організаційна робота музею: рада музею – 5 учнів: Зіневич Альбіна,
учениця 11 класу, Дениско Єлизавета, учениця 11 класу, Степанова Дарія,
учениця10 класу, Рідкобород Юлія, учениця 10 класу, Біла Олександра, учениця
7-Б класу.
Графік роботи музею: понеділок – п’ятниця з 8-30 до 16-00, вихідні –
субота, неділя.
Меморіальний музей М. Александрова
(профіль музею меморіальний)
Засновник музею: Миколаївський морський ліцей та В. А. Петров, завідувач
науково-методичним відділом обласного краєзнавчого музею.
Дата заснування музею: наказ від 26.10.2006 р № 181.
Відповідальний за роботу музею: Проскуріна Галина Олександрівна,
заступник директора з виховної роботи.
Характеристика музейного приміщення: 1 кімната площею
16 м2,
технічний стан – задовільний.
Фонди музею: загальна кількість одиниць збереження – 181.Кількість
музейних предметів основного фонду – 83.
Характеристика експозиційних розділів:
- Заснування Миколаєва як суднобудівного міста та відкриття середнього
механіко-технічного училища у м. Миколаєві на початку ХХ ст.
- Життєвий та творчий шлях професора М. Александрова.
- Вшанування пам’яті професора М. Александрова.

- Заснування та діяльність Миколаївського морського ліцею імені
професора М.Александрова
Характеристика
просвітницької роботи (за останні 3
роки): 24 екскурсії, 5 виставок, 3
масових заходи.
Наявність
документації
музею: інвентарна книга, книга
надходжень,
книга
обліку
відвідувачів, проведення екскурсій,
масових заходів, план роботи.
Організаційна робота музею
(рада музею, її кількісний та
персональний
склад,
основні
сектори; піклувальна рада, її
кількісний та персональний склад): при музеї діє гурток «Історично-краєзнавчий»,
кількістю в 15 осіб.
Графік роботи музею: вівторок, п’ятниця 13.00-15.00.

