Загальна довідка
Невичерпним джерелом громадянського виховання молоді є історія рідної
Вітчизни, народу, рідного краю, де ми народились і виросли, висвітлена в
експозиції шкільного музею.
Саме шкільні музеї сьогодні, як ніколи стають важливою і невід’ємною
складовою освітнього процесу, сприяють розвитку краєзнавства та творчого
пошуку, формують в дитячих душах духовність, культуру, гордість за рідний
край, його людей.
Адже у вітринах шкільних музеїв справжні, оригінальні документи і речі,
реліквії історії, зібрані під час походів та екскурсій, науково-дослідницької
діяльності учнівської молоді в рамках Всеукраїнських краєзнавчих рухів,
міських акцій, проектів, зустрічей із учасниками героїчних подій, з цікавими та
талановитими людьми – нашими сучасниками. Через діяльність шкільного
музею відбувається відновлення історичної пам’яті молодого покоління,
знайомство з рідним краєм, Україною; розвиток національної самосвідомості
особистості, формування моральності учнів.
Музейна мережа закладів освіти міста нараховує 21 зареєстрований музей,
серед яких є музеї краєзнавчого, етнографічного, історичного, літературнопросвітницького профілю.
1. Зразковий музей «Героїв-ольшанців» (ЗОШ №43 імені К. Ф. Ольшанського).
2. Зразковий музей бойової слави (ЗОШ №24).
3. Меморіальний музей професора М. Александрова (Миколаївський морський
ліцей).
4. Музей історії Першої української гімназії (Перша українська гімназія ім. М.
Аркаса).
5. Музей О.Ольжича «Цитаделя Духа» (ЗОШ №1імені Олега Ольжича).
6. Зала бойової слави (ЗОШ №3).
7. Музей народознавства (ЗОШ №3).
8. Музей бойової звитяги (Миколаївська гімназія №4).
9. Музей народознавства (Миколаївська гімназія №4).
10. Музей «Історія визволення Корабельного району м. Миколаєва» (ЗОШ №14
імені Героя Радянського Союзу Г. О. Пшеніцина).
11. Музей бойової слави (ЗОШ №21).
12. Історико-краєзнавчий музей (ЗОШ №23).
13. Музей народознавства (ЗОШ №24).
14. Музей народознавства «Берегиня» (ЗОШ №27).

15. Кімната бойової слави (ЗОШ №28).
16. Музей історії школи (ЗОШ №32 імені Кривоносова С.С.).
17. Музей народознавства «Батьківська хата» (ЗОШ №42).
18. Музей бойової слави ім. Г. Л. Дівіної (ЗОШ №50 імені Г. Л. Дівіної).
19. Музей бойової слави (ЗОШ №54).
20. Музей народознавства (ЗОШ №54).
21. Етнографічний музей (Станція юних натуралістів).

