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ЗВІТ 

про діяльність Зразкового шкільного музею 

Героя України Вячеслава Максимовича Чорновола 

за період з вересня 2011 року по грудень 2016 року 

 

 В зазначений період музей працював за розробленим планом роботи. 

 Належним чином велася нормативна документація: інвентарна книга, книга 

відгуків відвідувачів, книга обліку екскурсій, лекцій, масових заходів, акти 

прийому експонатів. Дотримувалися умови зберігання експонатів. Усі музейні 

предмети мають відповідну шифровку. 

 Регулярно проводилися засідання ради музею, заняття з екскурсоводами, 

робота по обліку музейного фонду. Систематично проводилися екскурсії для 

учнів та гостей школи. 

 Екскурсоводи музею брали участь в районних конкурсах екскурсоводів. 

 2011 – 2016 рр. у фонд музею надійшли такі предмети: 

 Особисті речі В. М. Чорновола (ручка, окуляри, чорнильниця, сорочка, тека 

для паперів, глечик, горщик) – передані його сестрою Валентиною 

Максимівною Чорновіл; 

 Копії документів (похвальні грамоти, атестат В. Чорновола, повістка В. 

Чорноволу в інспекцію виправних робіт), газета «Час. Time» №0; 

 Альбом – альманах Галини Севрук «Кераміка. Малярство. Графіка.» - 

переданий художницею з її автографом; 

 Книга «Василь Стус: поет і громадянин» з автографом одного із 

упорядників В. Овсієнком; 

 Збірка поезій Махтумкулі – передана представниками посольства Туркменії 

в Україні з пам’ятним написом; 

 Сувенірна тарілка – ікона, отримана делегацією СЗШ №235 за участь у 

брейн – ринзі у м. Южному та фотографії учасників Асоціації шкіл імені В. 

Чорновола 

 Диплом НАПНУкраїни за участь у Всеукраїнській виставці «Шкільний 

музей: ретроспектива і сьогодення» 2013 рік; 

 Сторінки обгорілої біблії (знайдені на Майдані незалежності у березні 2013 

року) – передані керівником музею космонавтики Ю. Шавелою; 

 Ювілейна медаль до 200 – річчя з дня народження Т. Шевченка – передана 

учителями школи ім. В. Чорновола с. Шешори (Івано – Франківської обл.); 

 Прапор з автографами учасників АТО - випускниками школи.  

За звітний період членами ради музею були організовані та проведені наступні 

заходи: 

- щорічний конкурс читців поезій В. Стуса; 
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- III – VI пісенно – літературні фестивалі ім. В. Чорновола – грудень 2011 – 

2016 рр.; 

- II – V шахові турніри пам’яті В. Чорновола – березень 2011 – 2015 рр.; 

- I – V шашкові турніри до Дня народження В. Чорновола – листопад 2012 – 

2016 рр.; 

- Зустріч з представниками білоруської діаспори – лютий 2012 року; 

- Зустріч з білоруським поетом Михасем Скоблою – квітень 2012 року; 

- З’їзд членів Асоціації шкіл ім. В Чорновола – грудень 2012 року; 

- Творча зустріч з поетом Дмитром Павличком – березень 2013 року; 

- Творча зустріч з режисером Володимиром Завальнюком та членами арт – 

студії «Мамай» - березень 2013 року; 

- Презентація книги соратника В. Чорновола Миколи Плахотнюка 

«Коловорот» - березень 2013 року; 

- Зустріч із заступником голови НРУ, письменником В. Шовкошитним – 

грудень 2013 року; 

- Творча зустріч з поетом Петром Осадчуком – січень 2014 року; 

- Творча зустрія з журналісткою Громовицею Бердник – березень 2014 року; 

- Участь у заходах пам’яті поета Махтумкулі, проведених сумісно з 

посольством Туркменії  в Україні; 

- Зустріч з академіком НАНУ Любомиром Пирогом – червень 2014 року; 

- Зустріч з Василем Овсієнком та політ в’язнем Віктором Куксою – вересень 

2014 року; 

- Зустрічі з членами родини В. М. Чорновола – регулярно; 

- Зустрічі з членами ГО «Молодий народний рух» та «Батьківщина молода» - 

регулярно; 

- Участь у виставці картин праправнука брата Т. Шевченка Миколи Лихошви 

– вересень 2014 року; 

- Зустріч з олімпійським чемпіоном Юрієм Чижом – 2015 рік; 

- Зустріч з депутатами Київради В. Бондаренком – вересень 2015р., В. 

Товмасяном – 2016 рік; 

- Участь у з’їзді членів Асоціації шкіл ім. В. Чорновола у с. Вільхівець – 2016 

рік; 

- Співпраця з музеєм – кабінетом В. Чорновола та музеєм шістдесятництва: 

а) участь у творчих вечорах пам’яті Валерія Іллі, Василя Стуса, Олени Теліги, 

Василя Симоненка, до 200-х річчя з дня народження Т. Шевченка; 

б) відвідування виставок творів Любові Міненко, Галини Сиврук, Володимира 

Луцака, Софії Караффи-Корбут. 

 Бібліотека музею поповнилася 30 книгами з автографами авторів (Ліни 

Костенко, Валентини Ковальської, Миколи Плахотнюка, Василя Куйбіди, Зої 

Ружин, Юрія Самойленка, Юрія Чижа та інших).  

 Протягом 2011 – 2016 рр. музей відвідали 1410 дітей та дорослих, 

проведено 110 екскурсій. 

 

Директор школи                                                                В. В. Гордійчук 

 

Керівник музею                                                                 Н. В. Лещенко 


