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  Кожна людина – 
першовідкривач, вона йде до 
старих, як світ, істин своїм 
шляхом. Але на початку довгої 
дороги життя у кожного з нас є 
своя мала Батьківщина, зі своєю 
неповторною красою. Постає 
вона перед людиною в дитинстві і 
залишається з нею на все життя. 
Ось чому дуже важливо знати 
історію свого села, родини, своє 
коріння. 



   З метою поглиблення знань з 
історії рідного краю, виховання 
патріотичної  особистості учня та 
збереження історико-культурної 
спадщини свого народу, було прийняте 
рішення про створення на базі школи 
– краєзнавчого музею. Наказом № 25 
по Троїцько– Сафонівській школі  від 
03.03.1989 р.  7 березня 1989 р. 
організовано відкриття історичного 
музею “Історія села Троїцько-
Сафонове”, на честь 45-річниці 
визволення с. Троїцько-Сафонове  від 
німецько– фашистських загарбників, 
з метою вивчення історії села, 
збереження традиції українського 
народу, на основі зібраних матеріалів. 



  У 2010 році музей 

отримав свідоцтво, яке 

засвідчує  реєстрацію музею 

при навчальному закладі, що 

перебуває у сфері управління 

освіти і науки 

облдержадміністрації. 

  

Отримання свідоцтва 



Керівник музею 
  На сьогоднішній день керівником музею 

є Ігнатьєва Наталія Іванівна- вчитель української 

мови та літератури. Наталія Іванівна  всіляко 

сприяє вихованню патріотичної особистості 

учня, формуванню освіченої особистості. 

Розвиває інтерес учнів до історії свого народу та 

своєї малої Батьківщини. Веде організаційну та 

пошукову роботу, забезпечує систематизацію та 

збереження експонатів музею, систематично 

поповнює фонди музею шляхом залучення учнів до 

пошукової та туристсько-краєзнавчої діяльності, 

проводить тематичні виставки, веде 

просвітницьку діяльність серед учнівської молоді.  

Допомагає учням приймати участь у конкурсі 

“Слідами історії”. Організовує навчання 

екскурсоводів та проведення тематичних 

екскурсій для учнів, педагогічного колективу, 

гостей школи.  Пише статті про роботу музею у 

районну газету. Організовує зустрічі з 

випускниками школи, ветеранами війни та 

воїнами- афганцями. 



    

 1.Мета діяльності музею 
полягає в залученні 

підростаючого покоління до 
вивчення і збереження 
історико-культурної 

спадщини свого народу.  

2. Формуванні освіченої 
особистості і сприянні 

відродженню національної 
системи освіти як 

найважливішої ланки у 
вихованні свідомих громадян 

Української держави. 

        Головна мета роботи музею 



1. Сприяння удосконаленню освітнього процесу. 

2. Поглиблення загальноосвітньої і професіональної 

підготовки учнівської молоді засобами позакласної і 

позашкільної роботи. 

3.Розвиток творчих інтересів до пошукової, 

туристсько- краєзнавчої роботи. 

4. Формування  у підростаючого покоління розуміння 

нерозривного взаємозв’язку минулого, теперішнього і  

майбутнього України. 

5. Участь у формуванні, збереженні і раціональному 

використанні музейного фонду. 

6. Проведення  культурно- просвітницької роботи серед 

учнівської молоді. 

        Головні завдання роботи музею 



    Основні види роботи музею 

1.Організація дослідницької діяльності відповідно 

тематиці музею. 

2.Систематичне поповнення фондів музею шляхом 

проведення експозицій, походів, екскурсій. 

3.Організація обліку музейних експонатів, 

забезпечення їх збереження. 

4.Проведення просвітницько-виховної діяльності 

серед учнівської молоді і населення. 

5.Організація участі в районних, обласних і 

всеукраїнських експедиціях  історико-краєзнавчого 

напрямку. 

6.Надання можливості використання матеріалів 

музею в освітньому процесі. 



 Кожен, хто любить свою Батьківщину повинен знати не 
тільки її сьогодення, а й її минуле. Як жили наші предки,  

як працювали і святкували свята, який був їх побут, 

традиції , обряди. 

     Краєзнавчий музей “Історія села Троїцько-
Сафонове” поділяється на ІІ зали, які  вміщують 
у собі всю історію села від заснування і до 
сьогодення. Також на базі музею діє кімната 
народознавства, яка детально розповідає про 
побут і традиції нашого народу. 







      Завдяки існуванню такого 
куточку, як кімната народознавства, 
стають ближчими і  зрозумілішими 
більшість сторінок історії нашого 
народу. Вона вміщує в себе елементи 
побуту, культури, національного 
одягу, засобів праці, звичаїв, традицій 
та обрядів наших предків. 

    Кімната народознавства 



     Одним з найголовніших 

завдань музею  є поглиблення знань з 

історії рідного краю та виховання 

патріотичної  особистості учня.  

Головним інструментом для 

реалізації цього завдання є тематич 

ні екскурсії, які проводяться у  музеї. 

  

 

    Проведення екскурсій 



      Проведення виховних годин на базі 

музею - невід’ємна частина   

освітнього процесу. 

  
 

  

 

    Проведення виховних заходів 



Волонтер з США, який завітав до школи з метою живого 

спілкування зі здобувачами освіти, із задоволенням 

відвідав музей, та залишив найкращі побажання у книзі 

для гостей 

    Гості музею 

  



Випускники минулих  років ,завітавши до закладу освіти, обов’язково 

відвідують музей, який вважають частиною свого шкільного життя 

  

    Гості музею 

  



Шкільний музей став центром 

проведення свят як  шкільних ,так 

і села в цілому. 

  
  

    Свята у музеї 

  



У музеї  періодично проводяться 

тематичні  вистаки , темами 

яких  є подіїї , актуальні на 

сьогоднішній день. 

  
  

Тематичні виставки 

  



Фонд  експонатів  музею поповнюється 

завдяки учням закладу, які активно 

приймають участь у пошуковій діяльності , 

зустрічаються з очевидцями історичних 

подій та записують їх спогади .  
  

    Пошукова робота дітей 

  



      У 2013 році  наш заклад прийняв участь у 

науково - методичній раді  « Полікультурне 

освітнє середовище  регіону: від проблем до 

високих освітніх стандартів». З  цієї  нагоди   

музей  поповнився ще одним важливим 

експонатом – банером  «Казанківщина : від 

пращурів до онуків (російське коріння) »,  

який   дуже яскраво  відтворює історію  

нашого  російськомовного села: 

Історія заснування та розвитку села; 

Започаткування  та розвиток освіти на селі; 

Словник діалектних слів, характерних для 

жителів нашого села; 

 Фото із життя сучасної школи 

 
  

    Участь у науково-методичній раді:  

  



 

 
  

Казанківщина : від пращурів до 
онуків ( російське коріння) 

  



Для науково- методичної ради  була 

представлена тематична виставка з 

елементів побуту нашого села  

давніх часів  та  невелика інсценівка  

з використанням  місцевого 

діалекту та національних костюмів. 

 
  

    Участь у науково-методичній раді  

  



           На сьогоднішній  день музей активно  здійснює діяльність за 

напрямками: ведеться пошукова діяльність, фонд поповнюється 

новими експонатами,  оформлюються тематичні виставки,  музей 

активно бере участь  у заходах  не тільки місцевого значення, а й на 

рівні району  та області, діти активно приймають участь у 

конкурсах, та краєзнавчих експедиціях, практикують дописи на 

сторінках  районної  газети.  

На базі музею проводяться виховні заходи,  шкільні свята та свята 

села в цілому, організовуються зустрічі  з людьми, які  є творцями 

сьогоднішньої  історії. Музей радо приймає гостей та проводить для 

них  тематичні  екскурсії.  

Музей завжди залишатиметься  свідком минулого, живою пам’яттю,  

скарбницею діянь, що є прикладом для сьогодення та попередженням 

для майбутнього. 

 
  

   Народ, який не знає свого минулого, 
не має права на майбутнє. 

  



  

Троїцько-Сафонівський ліцей 
Казанківської селищної ради 

Миколаївської області 


