
Музеї закладів освіти

Волинської області

Грабинська Л. Д., 

методист ВОЦНПВКТ

2020

Волинський обласний центр 
національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства  учнівської молоді
Волинської обласної ради



Музей є важливим засобом навчально-виховної роботи, 

формування всебічно освіченої особистості, виховання 

патріотів українського народу
(Витяг з Положення про музеї  при дошкільних,                                                

загальноосвітніх, позашкільних та професійно- технічних    навчальних 

закладах, які перебувають у сфері управління    Міністерства освіти і науки 

України. Наказ  Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014  №1195)

Музей бойової слави  НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія”  смт Ратне 



СТАНОМ НА 17 ГРУДНЯ 2020 РОКУ НА ОБЛІКУ ПЕРЕБУВАЄ 
182 МУЗЕЇ ПРИ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
❖ З них:
❖ у закладах дошкільної освіти – 3,
❖ загальної середньої освіти– 170

❖ закладах позашкільної освіти  – 2,
❖ професійної (професійно-технічної) освіти – 7 музеїв.

Експозиція музею історії села ЗОШ І-ІІІ ст. 

с. Доросині Луцького району



Музеї за профілями:

Історичні- 119

З них:

• широкого історичного змісту – 24

• історії населеного пункту – 40

• військово-історичні – 25

• історії освіти (закладу освіти) – 23

• історії особи –7

•Краєзнавчі-6
•Етнографічні-50

•Природничі-2
•Літературні-3
•Мистецькі-2

В історичному музеї ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Костюхнівка Камінь-Каширського району



Музеї широкого 
історичного змісту

Експозиція історичного музею ЗОШ І-ІІІ ст. с. Соловичі

Турійської селищної ради Ковельського району



Експозиція історичного музею Любомльського

закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ст. № 3 

Любомльської міської  ради Ковельського району



Військово- історичні музеї

Акція «Маки пам’яті» у 
музеї бойової слави ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 2 м. Рожище 
Луцького району

Матеріали про діяльність 

односельчан в УПА у музеї бойової 

слави ЗОШ І-ІІІ ст. с. Підбереззя

Луцького району



Новостворені музейні експозиції

Матеріали про випускника школи 
Максимчука Станіслава в 
історичному музеї НВК “ЗОШ 
І-ІІІ ст.-гімназія” смт Голоби
Голобської селищної ради 
Ковельського району 

Пошанування захисників України в 

історичному музеї ЗОШ І-ІІ ст. 

с. Білашів Ковельського  району 



Військово- історичні музеї

Екскурсія у музеї  військово-
патріотичного виховання 

Луцького НВК №9

Висвітлення сучасних подій в 
Україні  у  військово-
історичному  музеї  Гущанського
ліцею Рівненської сільської 
ради  Ковельського району



Музеї історії населеного  пункту

Музей історії села ЗОШ І-ІІІ ст. с. Прилісне Прилісненської
сільської ради  Камінь-Каширського району 



Збереження етнокультурної спадщини рідного краю
в музеї історії села ЗОШ І-ІІІ ст. с.Прилісне

Прилісненської сільської ради 
Камінь-Каширського району



. 
В музеї історії освіти Турійщини

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія”

смт Турійськ

Музей історії школи  НВК

«ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія”

смт. Стара Вижівка

Музеї історії освіти (закладу освіти)

Дерево випускників в музеї 
історії школи ЗОШ І-ІІІ ст. 

№3 м. Володимира-
Волинського



Музеї історії особи

Експозиція музею Наталії Ужвій 
Любомльського НВК “Заклад
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ст.-гімназія ” ім. Наталії Ужвій

Екскурсія у музеї академіка 
Михайла Кравчука ЗОШ 
І-ІІ ст. с. Човниця Луцького 
району



Народний одяг в експозиції 

Зразкового народного 

етнографічного музею 

“Світлиця” Луцького НВК 

“Гімназія № 14 імені                      

Василя Сухомлинського”

Етнографічні музеї



Краєзнавчі музеї

Матеріали про флору і фауну рідного
краю у краєзнавчому музеї

Гупалівської ЗОШ І-ІІ ст. 
Ковельського району

Експозиція краєзнавчого музею 
ЗЗСО І-ІІІ ст. 

“Світязький ліцей” Ковельського  
району



Природничі музеї

Музей екології ЗОШ І-ІІІ ст. 
с. Любитів Ковельського 
району 

У геологічному музеї 
Луцького  ліцею № 3 

Луцької міської ради



Літературні музеї

У музеї Лесі Українки ЗОШ 
І-ІІІ ст. ім. Лесі Українки
с. Любитів Ковельського 

району

Експозиція музею Лесі Українки Ковельської спеціалізованої школи 
№ 3 імені Лесі Українки



Мистецькі музеї

Музей мистецтва “Солом’яне диво”
Купичівського ліцею 
Ковельського району



Музей вишитої ікони Головненської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату 

“Центр освіти”



35 музеїв закладів освіти удостоєні звання

«Зразковий музей»



Конкурси екскурсоводів музеїв 
закладів освіти

08.02.2017 р.

27.01.2018 р. 30.01.2020 р.

31.01.2019



Дякуємо за увагу!


