
  
Вільнянська гімназія «Світоч» 

 

 

 

м. Вільнянськ 

2009р. 

 

 

Зустріч  Юдицької Л.І. з гуртківцями 

 

Двері Музею освіти Вільнянського району  завжди 

гостинно  розчинені для відвідувачів. 
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Педагогічні самоцвіти Вільнянщини 

«Музей освіти Вільнянського району» - 

Вільнянськ, Вільнянська гімназія «Світоч», 

2009р. 

 

 

 

 

 

 

Матеріал зібрала  

та упорядкувала Романенко Ганна 

Панасівна,  

завідуюча музеєм 

 

 

Технічний набір  Урсуленко Неллі 

Олександрівна,  

вчитель інформатики 

 
 

 

 

 

 

Музей веде велику пропагандистську і громадську роботу. 

З метою пропаганди досягнень освітян району Музей 

започаткував серію буклетів «Педагогічні самоцвіти 

Вільнянщини», яких вийшло вже 5 видань, опрацьовує 

результати пошукової роботи та вміщує матеріали своїх 

досліджень у газеті «Дніпровські вогні». Музей освіти 

Вільнянського району бере участь  у проведенні  наукових 

конференцій і педагогічних читань,  організовує зустрічі із 

представниками громадськості району,  вчителями,  які 

внесли свій  вклад у розвиток освіти району  і зміцнення  його 

слави, з  почесними гостями району. 
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  Музей освіти Вільнянського району є  осередком  освіти і 

виховання, який сприяє формуванню у  молодого покоління  

національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу,  

забезпеченню духовної єдності поколінь і  призначений для 

вивчення, збереження та використання документів, пам’яток 

природи, матеріальної і духовної культури, які відображають 

історію становлення і розвитку освіти на теренах 

Вільнянського району. 
 

 

 

Щорічно Музей  освіти приймає до 300 відвідувачів.  

Серед них  учні гімназії «Світоч» та  інших шкіл району,  

вчителі-слухачі курсів підвищення кваліфікації, представники   

обласних  творчих груп  бібліотекарів,  директорів закладів 

нового типу, наукові працівники ЗОІППО, ЗНУ тощо. 

На гостини до Музею  приходять нащадки педагогів,  про  

яких  розповідають його експонати, вчителі та учні закладів 

освіти району, представники різних професій, щоб 

вклонитись пам’яті Вчителів, які дали їм знання і  допомогли 

обрати  шлях у  житті. 
 

 
 

Фото записів із книги відгуків 

 
 

Зустріч із почесним гостем району заступником командира 

ескадри ВМС України капітаном Юговим 
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  Музей освіти урочисто відчинив свої двері перед 

громадськістю 10 грудня 2004 року в день святкування 80-ї 

річниці заснування Вільнянського району. 
 

 
 

Це був подарунок педагогічного і учнівського колективів 

району до дня його народження. 

Створений творчою групою вчителів історії за ініціативи 

відділу освіти, сприяння закладів освіти і допомогою 

спонсорів-підприємців м.Вільнянська, Музей є узагальненим 

результатом п’ятирічної роботи історичної секції районної 

пошуково-краєзнавчої експедиції «Земля моя – Вільнянський 

дивокрай» по вивченню історії рідного краю. 

На час відкриття Музей мав у своєму розпорядженні одну 

експозиційну кімнату і фондосховище загальною площею 

96м
2
,  налічував 601 експонат, з яких 201 - з основного фонду. 

Експонати  тематично об’єднані  у  експозиційні розділи: 

- Карта–схема  закладів освіти  Вільнянського району; 

- Козацька доба; 

- Розвиток освіти  у ХІХ-ХХ ст.; 

- Освіта  у міжвоєнний  період 1918-1940 р.р.; 

 

 

 

 

Експозиції у Кімнаті Слави 
 

Йдучи назустріч 85-річчю від дня утворення 

Вільнянського району, продовжуючи традицію, закладену в 

ідею створення Музею, вчителі та учні гімназії «Світоч» 

відремонтували, оформили експозиції і ввели в дію у 2008 

році Кімнату Слави. 

На сьогодні експозиції Музею розташовуються у двох 

кімнатах загальною площею 96м
2
, загальна кількість 

експонатів 678, з них оригінальних – 245. 
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-   Відродження  освіти 

 розбудова шкіл  (1955-1991 р.р.) 

 освіта  у  незалежній державі; 

- Дошкільна  та позашкільна освіта; 

Спільними  зусиллями  гуртка «Пошук» та  ради  

ветеранів педагогічної праці був  зібраний,  систематизований 

і  експозиційно оформлений багатий  матеріал про  педагогів 

Вільнянського району -  учасників Великої Вітчизняної війни 

та   передовиків педагогічної праці. 
 

 

Члени гуртка юних екскурсоводів  за ремонтом  

приміщення Кімнати Слави 
 

 

Експозиції Кімнати Слави 
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  - Управління освітою. 

Серед експонатів основного фонду  є  унікальні: 

- стенная карта Європейской  России 1911г. 

- Словарь иностранных слов Москва тип. К.Д.Сытина 

1877 г. 

- газета «Правда» №1 от 22 апреля 1912 г. 

- газета «На зміну» №20  від 10  лютого 1938 р. 

- атестат про присвоєння звання вчителя  початкової 

школи   Клименко А.Ф.  від 1938 р. 

- підручник «Русская литература». Учпедгиз. 1940 г. 

 

 
 

- Збірник арифметичних задач і  вправ для 1-го  класу  

початкової  школи Київ,  Радянська  школа, 1949 р. 

-  Предмети  піонерської та  комсомольської 

атрибутики. 

 У лютому 2005 року  Музей був переданий  у власність  

Вільнянської гімназії «Світоч», де  він розміщувався. 

 

 

Актуальні  тематичні матеріали вміщуються у  змінну 

експозицію. Так,  були  оформлені експозиції «Їх імена не  

повинні розчинитись у часі» (про учителів гімназії «Світоч» - 

учасників Великої Вітчизняної війни),  «Шлях до школи» 

(про першого  директора  ЗОШ №4  Шалду Г.М.),  

«Вільнянський  район у  роки Великої  Вітчизняної війни» та 

інші. 
 

 

Змінна експозиція 
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При   музеї у квітні 2005 р.  була організована група юних 

екскурсоводів, яка під керівництвом директора на  

громадських засадах Романенко Г.П. підготувала і  проводила 

екскурсії по Музею для  учнів гімназії  та  інших шкіл району. 

 

 
 

 

 

 

При  Музеї працюють 2 гуртки:  юних екскурсоводів і  

гурток «Пошук», склад яких постійно  оновлюється. 
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 У вересні  2005 року  при  музеї створюється  гурток 

«Пошук», який веде пошукову роботу  в царині історії  

розвитку і  становлення  освіти  на  території нинішнього 

Вільнянського району. Проводяться зустрічі з цікавими 

людьми, віднаходяться нові експонати,  фотоматеріали,  

предмети унаочнення уроків, екземпляри технічних засобів 

навчання,  підручників, особисті речі і  нагороди  ветеранів 

педагогічної праці. 

 

 
 

 

З жовтня 2005 року  при  музеї розпочинає роботу рада  

ветеранів педагогічної праці, яка надає велику допомогу у  

зібранні експозиційних матеріалів,  розширенню і  

удосконаленню діючих стендів. 

 

 

 

 

 

 

Стенд «Заслужені вчителі Вільнянського району».  

В центрі фото з Нечипоренком М.Я.,  учителем біології 

Любомирівської ВШ, якому  в 1948 році було  присвоєно 

звання  «Заслужений  Учитель Школи УРСР». 

 

 

На базі Музею  проводиться  засідання клубу ветеранів 

педагогічної праці  «Зустрічі давніх друзів». 
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