
«Українська світлиця» 

(профіль музею народознавчий) 

 

Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 м. 

Миколаїв, вул. Чкалова, 114; т. 55-43-35. 

Дата заснування музею:  наказ по школі від 14.11.2007р. №401.  

Відповідальний за роботу музею: Ставніченко Світлана Анатоліївна, 

учитель української мови. 

Характеристика музейного приміщення: 2 маленькі класні кімнати, загальна 

площа – 40,5 м2 . 

Фонди музею: загальна кількість – 233, 91 експонат основного фонду, 

оригінальних документів і предметів – 10, науково-допоміжного фонду – 132 

експонати. 

Характеристика експозиційних 

розділів: 

- глиняний побутовий посуд 

середина ХХ ст.;  

- українські обереги; 

- побутові вироби з дерева 

середина ХХ ст.;  

- українська вишивка, 

український національний одяг 

середина ХХ ст. 

Характеристика просвітницької 

роботи (за останні 3 роки): 169 

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 – Ставніченко С. А., учитель 

української мови та літератури, Владимирова І.Й., учитель української мови та 

літератури, Доценко Т.М., учитель української мови та літератури, Смола О.М., 

учитель початкових класів, Тетерєв Дмитро - президент учнівського 

самоврядування. 

Графік роботи музею: щоденно 

 

 

Музей народознавства  

(профіль музею етнографічний) 

 

Засновник музею: Миколаївська гімназія №4. м. Миколаїв, вул. Лазурна 48, 

(0512) 411644. 

Дата заснування музею: наказ по гімназії  від 01.09.1994р. №48а. 

Відповідальний за роботу музею: Фролова Алла Олександрівна, учитель 

трудового навчання. 

Характеристика музейного приміщення: кімната 123 м2. 



Фонди музею: загальна кількість – 539 музейних предметів (518-основний, 

21-допоміжний фонд). 

Характеристика експозиційних розділів:  

- Інтер’єр української хати; 

- Сіни; 

- Українське село; 

- Народні промисли 

України. 

 Характеристика 

просвітницької роботи (за 

останні 3 роки): оглядові 

екскурсії –11, тематичні 

екскурсії – 9, масові заходи – 1, 

виставки – 2 щорічно. 

Наявність документації 

музею: інвентарна книга, 

Положення про музей 

народознавства, 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 - 17 учнів, керівник музею. 

Графік роботи музею: понеділок 8:00-14:00, вівторок 8:00-14:00 

 

 

Музею «Українська світлиця» 

(профіль музею етнографічний) 

 

Засновник музею: Миколаївська ЗОШ I-III ступенів №24. м. Миколаїв, мкр. 

Матвіївка, вул. Лісова, 1. 

Дата заснування музею: наказ по школі від 19.10. 2006р. №162-а.   

Відповідальний за роботу музею: Савельєва Л.А., учитель української мови 

і літератури.  

Характеристика музейного приміщення: одна 

кімната першого поверху навчального корпусу, 29 кв. м.  

Фонди музею: загальна кількість – 105 експонатів 

основного фонду. Характеристика експозиційних розділів:  

   - Історія села Матвіївка; 

   - Старинний одяг українців; 

   - Предмети побуту українців; 

   - Вишиті рушники. 

Характеристика просвітницької роботи (за останні 3 

роки) – виховних заходів – 25, лекцій – 10, екскурсій – 36. 



Наявність документації музею: Положення про музей, інвентарна книга, 

книга відгуків, екскурсій та відвідувачів, книга обліку масових заходів, книга 

обліку лекцій та навчальних занять, план 

роботи музею. 

Організаційна робота музею: рада 

музею – 5 чоловік: Звягінцева Віолетта – 

голова ради музею, Іюньська Поліна – 

відповідальна  за пошукову роботу, Самчук 

Єлизавета – відповідальна за фондову 

роботу, Польніков Андрій – відповідальний 

за експозиційну роботу,  Лук’яненко 

Валерія – відповідальна за просвітницьку 

роботу.  

Графік роботи музею: музей працює п’ятниця з 9.00. до 17.00. 

 

 

Музей народознавства «Берегиня» 

(профіль музею етнографічний) 

 

Засновник музею: Миколаївська загальноосвітня школа №27м. Миколаїв, 

вул. Олександра Янати, 70, 23-11-58. 

Дата заснування музею: наказ по школі від 25.11.1991, №47.  

Відповідальний за роботу музею: Нікітчук Надія Володимирівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи. 

Характеристика музейного приміщення: 1 кімната, загальна площа – 36.3 м2. 

Фонди музею: загальна кількість музейних предметів  - 127, основний фонд 

-  107 предметів, 20 - допоміжний фонд. 

Характеристика експозиційних 

розділів:  

- Народно-побутова культура;  

- «Вони захищали нас»; 

- Історія рідної школи. 

Характеристика просвітницької 

роботи (за останні 3 роки): кількість 

екскурсій – 27, навчальних занять – 

210, масових заходів – 30, виставок – 

12. 

Наявність документації музею: 

інвентарна книга, книги надходжень, картотеки, обліку відвідувачів, проведення 

екскурсій, масових заходів, план роботи. 

Організаційна робота музею: рада музею. 

Графік роботи музею: пн. – пт. 14.30 – 17.00. 

 

 

Музей «Батькiвська хата» 

(профiль музею  історико-етнографічний) 



 

Засновник музею: Миколаївська ЗОШ I-III ступенів №42. м. Миколаїв, вул. 

Електронна, 73. 

Дата заснування музею: наказ по школі від 31.08.2002 р. №112. 

Відповідальний за роботу музею: Буяр Людмила Констянтинiвна, 

бібліотекар. 

Характеристика музейного приміщення: 2 кімнати на першому поверсі, 

загальна площа — 80м. Перша кімната – експозиція сільського двору, друга – 

світлиця.  

Фонд музею: загальна 

кількість –200 музейних 

предметів, основного фонду – 

190 експонатів, допоміжного – 

10.  

Характеристика 

експозиційних розділів :  

- Традиційний одяг 

українців; 

- Експозиція гончарних 

виробів  

- Народне мистецтво 

Прибужжя; 

- Українські віночки; 

- Лялька-мотанка; 

- «Меню 33-го року» ( до вшанування пам'яті жертв голодомору); 

- Витинанки; 

- Експозиція гобеленів та панно; 

- «Писанко, возродися!» 

- Україна у вишивці; 

- Знаряддя побуту українців; 

- Бабусина аптека; 

- Українська іграшка. 

Характеристика просвітницької роботи (за останні 3 роки): оглядові 

екскурсії, тематичні екскурсії, масові заходи, уроки з художньої культури, 

проводяться заходи в рамках проекту «Свято в музеї». 48 заходів з них: екскурсій 

– 24, навчальних занять – 5, масових заходів – 15,  виставок – 4. 

Наявність документації музею: інвентарна книга, книга надходжень, 

уніфікований паспорт, Положення про музей, буклет про роботу музею, плани 

роботи, річні звіти, тематичні папки із сценаріями заходів. 

Організаційна робота музею: рада музею – Самотолкова Н.В. (голова 

піклувальної ради), Пилипенко Т.С., Єськова О.О. (представники від батьків), 

Демидова М. (учениця 8-Б кл.), Гусейнова К. (учениця 10-го класу). 

Графік роботи музею – вівторок, п’ятниця з 14.00 до 16.00. 
 

 

 



Музей народознавства 

(профіль музею етнографічний) 

 

Засновник музею – Миколаївська ЗОШ I-III ступенів №54. м. Миколаїв, пр. 

Корабелів 10, 25-51-58. 

Дата заснування музею: наказ по школі від 10.06.04 р. №69-д. 

Відповідальний за роботу музею: Ткаченко Олена Володимирівна, учитель. 

Характеристика музейного приміщення: 1 кімната площею 17 м2. 

Фонди музею: загальна кількість – 110. Кількість музейних предметів 

основного фонду – 110. 

Характеристика експозиційних розділів: 

- «Буття» - житло, одяг, 

їжа, народні свята, писанкарства, 

іграшки, господарське і хатнє 

начиння;  

- «Старожитності»  - 

гончарство, деревообробництво, 

рушники, картини, статуетки; 

Характеристика 

просвітницької роботи (за 

останні 3 роки) – 76 екскурсій, 5 

виставок, 9 масових заходів, 6 

відкритих уроків 

народознавства. 

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 народознавці», 

кількістю в 17 осіб, які складають раду музею. 

Графік роботи музею: понеділок, вівторок 14.00-16.30. 

 

 

Музей побуту українського народу 

(профіль музею етнографічний) 

 

Засновник музею: Міська станція юних натуралістів м. Миколаїв, вул. 

Прибузька, 83 тел. 60-50-63. 

Дата заснування музею:  наказ по закладу від 27 червня 1992р. №18. 

Відповідальний за роботу музею: Шевченко Олена Андріївна. 

Характеристика музейного приміщення: одна кімната 41 м2 . 

Фонди музею: 452 з них 229 основного фонду. 

Характеристика експозиційних розділів:  

- «Побут українського народу». 

- «Звичаї та обряди українського народу». 

- «Історія хлібу». 

- «Хліборобська діяльність». 



- «Народні ремесла» 

Характеристика 

просвітницької роботи (за 

останні 3 роки) – екскурсій 521, 

масових заходів – 200.  

Наявність документації 

музею: 

 книги надходжень, книг 

обліку відвідувачів, книга обліку 

проведення екскурсій, масових 

заходів, плану роботи музею. 

Організаційна робота 

музею: рада музею - 9 

вихованців-екскурсоводів, 

керівник. 

Графік роботи музею: понеділок – субота 1000 – 1600.   

 

 

Історико-краєзнавчий музей 

(профіль музею історія, етнографія і народознавство) 

 

Засновник музею: Миколаївська ЗОШ №23 та Урсол Світлана Петрівна. 

Дата заснування музею: наказ від 01.07.1988 р. №8.4 

Відповідальний за роботу музею: Урсол Світлана Петрівна – заступник 

директора з виховної роботи. 

Характеристика музейного приміщення: загальна площа 157,7 м.кв., зал 

памяті 54 кв.м., кімната ПДВ 16,6 м.кв., українська світлиця 33,9 м.кв., кімната 

воїнів-афганців 19,2 м.кв., кімната історії школи 33,9 кв.м, технічний стан 

задовільний. 

Фонди музею: 314 музейних предметів основного фонду. 

Характеристика 

експозиційних розділів:  

зал Памяті,  

кімната Повітряно-

десантних військ,  

українська світлиця,  

кімната воїнів-афганців,  

кімната історії школи.  

Кількість експонатів 

основного фонду 314 шт. 

Оновлено зал пам’яті з 

представленням інформації про 

учасників антитериростичної 

операції випускників школи 

(18 чол.), та окрема експозиція 

герою АТО Дубовику А.В. (випускник школи 2012 р.)  



Характеристика просвітницької роботи (за останні 3 роки): екскурсій 

проведено - 35, уроків історії – 12, уроків - пам’яті –18. 

Наявність документації музею: у наявності статут музею, інвентарна книга, 

книга проведення екскурсій, план роботи музею. 

Організаційна робота музею: працює рада музею, до якої входить 12 

чоловік. Основні сектори: пошуковий, фондовий, просвітницький.  

Графік роботи музею: понеділок, середа з 9.00 до 14.00 


