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Первомайської міської ради Харківської області  
 

       Народ, який не вивчає свого минулого,  приречений на забуття. На 

сучасному етапі розвитку суспільства, роль  музеїв при освітньому 

надзвичайно велика. Саме на  музеї в закладах освіти покладено функцію 

збирання, вивчення, обробки, збереження, оформлення та пропаганди 

матеріалів минулого українського народу, а також гідного виховання 

молодого покоління. Зберігаючи історію, культуру і традиції кожного регіону 

України, таким чином збережемо минуле всього українського народу. 

      З цим завданням успішно справляється  етнографічний музей «Українська 

світлиця» при ліцеї.  Із створенням музею значно зросли зацікавленість учнів 

історичним минулим, звичаями, обрядами, побутом українського народу, 

інтерес до вивчення окремих сторінок життя і діяльності славних земляків: 

героїв-інтернаціоналістів, письменників, діячів науки і культури. І це не 

дивно адже головна наша мета – зберегти пам'ять про покоління, оскільки не 

знаючи минулого, не можна будувати майбутнє. 

      Музей працює за трьома тематичними напрямками: 

1. Побутові умови регіонів України. 

2. Доля України на її рушникові. 

3. Наш край Слобожанщина. 

Фонд музею налічує близько 156 експонатів, але історико-краєзнавча, 

пошукова, дослідницька робота учнівського та педагогічного 

колективу продовжується. 

В музеї створено ряд експозицій, які відповідають тематиці музею, а 

також відображають сутність експонатів. Музей працює згідно з 

затвердженими радою перспективними тематико-експозиційними та 

річним планами. 

     



     При музеї працюють екскурсоводи, які проводять як загальні, так і 

тематичні екскурсії, діє пересувна виставка. 

     На базі музею постійно організовуються тематичні виставки, присвячені 

видатним подіям в історії людства, нашої держави, рідного міста: День 

Перемоги, День Збройних сил України, річниця виведення військ з 

Афганістану, вшанування жертв Голодомору. Традиційні свята: День міста, 

День вишиванки, День народження Шевченка, Андріївські вечорниці, 

«Масляна, масляна, яка ж ти мила». 

    «Українська світлиця» впевнено стає однією із форм розвитку творчої 

самодіяльності і громадської активності школярів і педагогічних працівників 

школи. Дитину формує сім’я, школа, середовище, але відвідування музею 

чинить на неї незабутній вплив, пробуджує світлі, радісні почуття, він 

сприймається як свято, значно розширює просторові та часові грані. І це в 

свою чергу спонукає колектив музею до постійного творчого пошуку і 

упровадженню до практики роботи нових їдей. 


