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Керівникам закладів загальної 

середньої, професійної 

(професійно-технічної) та 

позашкільної освіти 

Керівникам музеїв при закладах 

загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної) та 

позашкільної освіти, що 

перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки 

України 

 

Про проведення  

обласної on-line акції  

«Наш край у першоджерелах» 

 

З нагоди відзначення 30-річчя Незалежності України, з метою 

активізації краєзнавчого, роботи музеїв при закладах освіти; збору, 

збереження та популяризації краєзнавчого матеріалу; систематизації і 

вивчення першоджерел з історії Миколаївщини; розширення доказової бази 

автентичності українського населення та строкатості національних меншин 

Півдня України в контексті боротьби з антиукраїнською пропагандою; 

зміцнення почуття патріотизму та формування усвідомленої громадянської 

позиції сучасної молоді Комунальний заклад «Миколаївський обласний 

Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 

учнівської молоді» Миколаївської обласної ради спільно з Миколаївською 

обласною організацією Національної спілки краєзнавців України проводить 

безстрокову on-line акцію «Наш край у першоджерелах» (далі – Акція). 

Акція спрямована на збір інформації про групи першоджерел з історії 

Миколаївщини, що зберігаються в музеях при закладах освіти, приватних 

колекціях, сімейних архівах та інших зібраннях.  

Перший етап Акції – «Архітектура Миколаївщини ХІХ – першої 

половини ХХ ст. у світлинах» триватиме до 3 травня 2021 р. 

mailto:octkeum@ukr.net


До участі в заході запрошуються керівники та члени ради музеїв, 

педагоги та учні закладів освіти, краєзнавці та всі зацікавлені особи.  

Методичні матеріали щодо участі у Акції додаються. 

Кількість матеріалів (світлин з описами), подані до участі в Акції від 

кожного учасника не обмежена. 

За підсумками Акції планується підготовка електронної збірки 

матеріалів. Всі учасники акції отримають електронні сертифікати та 

примірник збірки. Учасники, що надали найбільш інформативні матеріали 

будуть додатково відзначені Миколаївською обласною організацією 

Національної спілки краєзнавців України.  

 

 

 

Директор     Тетяна АНДРІЙЧУК 



Додаток  

до листа МОЦНПВТК УМ 

від 10 лютого 2021 р. № 30 

Умови 

участі в обласній on-line акції «Наш край у першоджерелах» 

Музеї при закладах освіти – надзвичайно важливий осередок 

культурного та національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

Саме на них покладена важлива функція формування світогляду всебічно 

розвинутого національно свідомого громадянина України.  

Одним з пріоритетних напрямків дослідницької роботи учнівської 

молоді, на сьогодні, вважається вивчення локальної історії, природних 

особливостей, культури рідного краю, біографій видатних земляків. 

Сформовані в ході багаторічної пошукової роботи, фонди музеїв 

закладів освіти являють собою невичерпні джерела для краєзнавчих 

досліджень. Саме там зберігаються, часом унікальні, матеріали, які 

ілюструють плин історії тієї місцевості, де розташовано музей.  

З огляду на це, фонди музеїв закладів освіти містять важливі краєзнавчі 

матеріали, як для юних, так і для досвідчених дослідників.  

З іншого боку, тенденційним є обмеження доступу до інформації про 

той чи інший музей широкого кола громадськості та його використання 

майже виключно учнями відповідного закладу, що значно звужує його 

важливий краєзнавчий потенціал. 

У цих умовах надзвичайно актуальним постає питання покращення 

взаємодії та координації між музеями закладів освіти, популяризації їх 

колекцій, поширення інформації про їх діяльність, відкриття музею для 

зовнішнього відвідувача, туриста та дослідника, залучення їх матеріалів до 

наукового обігу. 

Окрім того, важливий краєзнавчий потенціал часто містять в собі і 

сімейні архіви, різного роду приватні колекції та іншого роду зібрання 

доступ до яких обмежений надзвичайно вузьким колом осіб.  

Збір та систематизація першоджерел з історії краю, що зберігаються в 

різного роду зібраннях, з метою їх введення у науковий обіг і лягло в основу 

даної Акції. 

*** 

Обласна онлайн-акція «Наш край у першоджерелах» спрямована на збір 

та поширення відомостей про групи експонатів, що зберігаються в музеях 

при закладах освіти, приватних колекціях, сімейних архівах та інших 

зібраннях і можуть пролити світло на маловивчені сторінки історії 

Миколаївщини.  

До участі в Акції запрошуються керівники та члени ради музеїв, 

педагоги та учні закладів освіти, краєзнавці та всі зацікавлені особи.  

 

 

 

 

 



 

І етап 

«Архітектура Миколаївщини ХІХ – першої половини ХХ ст.  

у світлинах»  

Перший етап Акції «Архітектура Миколаївщини ХІХ – першої половини 

ХХ ст. у світлинах» націлений на збір світлин із зображенням панорам 

населених пунктів, об’єктів монументального зодчества, народного 

будівництва та малих архітектурних форм, екстер’єру та інтер’єру будинків, 

подвір’їв садиб, господарських споруд тощо. Світлини мають бути виконані 

не пізніше середини ХХ ст.  

Матеріали, надіслані до участі у Акції, мають складатися з двох частин: 

скан-копії світлини та текстового опису. 

Скан-копія світлини має бути виконана у високій якості, будь які 

графічні маніпуляції з нею неприйнятні, стан світлини повинен бути чітко 

зрозумілим. 

Текстовий опис має складатися з наступних частин (у довільній формі, 

але в точній відповідності до зазначених нижче пунктів): 

1. Назва світлини (лаконічна характеристика зображення). Якщо у Вас 

зберігається копія світлини, зазначити про це. Надати відомості про 

місце зберігання оригіналу (за наявності). 

2. Дата створення світлини. 

3. Автор світлини. 

4. Джерело і спосіб надходження світлини у музей (родинний архів 

приватне зібрання). 

5. Розмір світлини. 

6. Підписи на світлині (у випадку наявності підписів на зворотному боці, 

необхідно зробити скан-копію і цієї площини). 

7. Адреса місця знімку (район (ОТГ), населений пункт, вулиця, номер 

будинку або місцевість). Назви подаються актуальними на момент 

зйомки фото та сучасними (якщо вони відрізняються). 

8. GPS- координати в системі google.maps (у випадку, коли відоме точне 

місце створення знімку). Для визначення координат в пошукову строку 

Internet-браузера потрібно вставити посилання 

https://www.google.com.ua/maps/, знайти на мапі відповідне місце та 

кликнути на ньому правою кнопкою миші; на координати, що з’являться 

у верхньому рядку кликнути лівою кнопкою миші та вставити їх у це поле 

текстового опису фотографії. 

9. З якими подіями пов’язане створення світлини. 

10. Об’єкт/об’єкти, зображені на світлині. Короткі відомості про них. 

11. Особи, зображені на світлині (за наявності). Короткі відомості про них. 

12. Інша важлива, на Вашу думку, інформація про світлину. 

13. Повна назва музею (у випадку зберігання світлини у сімейному архіві або 

приватному зібранні вказати про це ), де зберігається світлина, інв. номер 

(за наявності). 

14. Автор (автори), які підготували матеріали (ПІП, посада (клас, статус)). 

https://www.google.com.ua/maps/


Важливо! Заносьте до текстового опису тільки точну інформацію. Якщо 

дані по окремих пунктах відсутні – вказувати «дані відсутні». У разі, якщо 

дані викликають значні сумніви – вказати «ймовірно, приблизно, можливо, 

близько тощо». При цьому треба пам’ятати, що неточні відомості можуть 

призвести до спотворення історичних реалій. 

Незаповнені пункти видаляються. 

 

Підготовлені матеріали І етапу Акції необхідно розташувати у мережі 

Facebook на сторінці свого закладу освіти або особистій сторінці з хештегом 

#Наш_край_у_першоджерелах (без пробілів) та до 3 травня 2021 р. 

надіслати на електронну адресу nashkraiu1gerelach@gmail.com з поміткою 

«Архітектура у світлинах». Надіслані матеріали мають містити два файли 

(назва файлів має бути підписана прізвищем керівника музею та порядковим 

номером світлини без пробілів, пр.: Остапенко1): 

- скан-копію фото у форматі jpg. aбо tif.; 

- текстовий опис у форматі Word. 

При надсиланні листа в текстовому описі також вказати ПІП, 

електронну адресу та телефон контактної особи для зворотного зв’язку. 

 

 

Приклад оформлення текстового опису 

#Наш_край_у_першоджерелах 
1. Будівля початкової школи ім. Льва Толстого. 

2. Приблизно кінець ХІХ ст. 

3. Автор невідомий. 

4. Подарована миколаївським краєзнавцем К. у 1990-х рр. 

5. 14,8 х 21 см. 

6. Напис на звороті: «Школа ім. Толстого». 

7. Адреса місця знімку: м. Миколаїв, вул. Севастопольська 53 або 55 (зараз: 

вул. Севастопольська, 63). 

8. GPS-координати в системі google: 46.96415259897229, 32.00581707343888  

9. Світлина зроблена для оформлення поштівки. 

10. На фото зображено центральний фасад колишньої початкової школи 

ім. Льва Толстого, спорудженої у другій половині ХІХ ст. Частіш за все, 

такі учбові заклади розміщувались у пристосованих приміщеннях, але 

дана школа – одна з небагатьох, яка перебувала в спеціально зведеній для 

її потреб будівлі. Зараз – будівля КЗ «Миколаївський обласний Центр 

національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 

учнівської молоді» МОР. 

11. На фото зображений чоловік середнього віку у плащі та циліндрі, особа 

якого не встановлена. 

12. -. 
13. Музей історії МОЦНПВТК УМ, інв. № КП-1409, Ф.419. 

14. Тижненко Іван, член ради Музею історії МОЦНПВТК УМ, 

tyznenko28@gmail.com 



  


