
Звіт 

про роботу музею поета-пісняра Дмитра Луценка 

при спеціалізованій школі № 197 ім. Дмитра Луценка 

за 2017-2021 р.р. 
 

  

 Згідно з наказом Міністерства освіти і наук України № 125-к від    

16.02.2004 року музею присвоєно звання «Зразковий музей». 

1. Дані кількості музейних експонатів (основних і допоміжних, 

бажано у порівнянні з попереднім періодом): 

➢ загальна кількість  експонатів –88  ( було 62) 

➢ кількість  музейних предметів основного фонду –  71 (було 53), фото      

стенди – 9, вітрини – 8. 

 

2. Тематичні розділи музею: 

         Увесь творчий шлях поета вміщений на стендах: 

➢ «За Березовою рудкою, у дібровах і гаях, голубою незабудкою ходить 

молодість моя»; 

➢ «Мене життя навчило в трудний час боротись до останнього патрону»; 

➢ «Усе любов’ю зміряне до дна»; 

➢ «Київ – ти щастя моє»; 

➢ «Пісне, моє ти кохання»,  

➢ «З відкритим серцем я іду до друзів»,  

➢ «Дороги – цінний скарб моєї долі, яку знайшов між добрими людьми»,  

➢ «Україно, пом’яни свого сина». 

 

   3. Зміни в експозиціях та фондах: 

3.1. відкрита нова експозиції «Лауреати премії ім. Дмитра Луценка». Цією  

премію нагороджуються поети, композитори, виконавці, всі ті хто залюблений 

у те високе, чисте, солов’їне, що зветься піснею, у пісню українську, у пісню 

Дмитра Луценка. Премія була започаткована у 2001 році і щорічно неї 



нагороджуються п’ять претендентів. Тому ця експозиція у нас щорічно 

оновлюється; 

3.2. у 2020 році в музеї проведено ремонт,  що зробив музей-світлицю більш 

сучасним та затишним; 

3.3. експозиція постійно  доповнюється новими експонатами, оскільки  

композитори не перестають звертатися до творчості Д.Луценка - поета. 

Створюються нові пісні, збірки з нотами  і компакт - диски яких присутні  у 

вітринах; 

3.4. сліпа майстриня  О. Сало з Полтавщини подарувала вишиті портрет  

поета та рушник для музею; 

3.5. син поета Сергій Луценко передав до фонду музею Почесну грамоту та  

відзнаку «Почесний громадянин Києва», вручені йому на ім’я Дмитра 

Омеляновича очільником КМДА Віталієм Кличком; 

3.6. передано нагрудний знак та бланк нагородження Лауреата літературно- 

мистецької премії ім. Дмитра Луценка «Осіннє золото». 

 

4. Форми самоврядування в музеї: 

Рада музею – 7 чоловік:  

➢ голова – директор закладу освіти Куца С.В.,  

➢ заступник голови ради, заступник директора закладу освіти з навчально-

виховного процесу Заболотна В.В.,  

➢ керівник музею П’ятківська І.М.,  

➢ вчитель української мови та літератури Гудима Н.А.,  

➢ екскурсоводи: учні 7-А класу  

 

5. Тематика музейних виставок: 

1. «Я тобі дарую пісню» (вересень 2019 року); 

2. «Криниця мого кохання» (березень 2018 року). 

3. «Луценко і Київ» (жовтень 2021 року) 

 



 

6. Тематику науково-дослідницьких робіт (при наявності): 

5.1. Юрченко Юлія «Він був солдат, він знав війну…»   

5.2. Бондаренко Іриною «Вінок вічної пам’яті»,  

5.3. Мазур Євгенія «Мати у нас одна – українська земля». 

 

          7.  Перелік документації, що ведеться в музеї: 

1. Статут про шкільний музей.  

2. Уніфікований паспорт музею  

3. Режим роботи музею. 

4. Інвентарна книга (пронумерована, прошнурована, скріплена печаткою та 

підписом директора закладу освіти)  

5. Книга обліку відвідувачів, проведення екскурсій, навчальних занять, масових 

заходів  

6. План роботи музею (перспективний, річний).  

7. Контрольний текст екскурсій за розділами 

8. Книга відгуків 

 

9. Робота музею по пропаганді творчості та літературної спадщини 

поета серед здобувачів освіти 

 

          Протягом усіх років існування музею всі його матеріали широко 

використовуються в освітньому процесі. Тут проходять уроки української 

літератури, що присвячені вивченню життя і творчості поета, ознайомлення з 

його пісенною спадщиною, творчі зустрічі учнів з письменниками. 

Шкільні традиції є непорушними від моменту відкриття музею - світлиці 

Дмитра Луценка. Щорічно у жовтні, з нагоди  відзначення дня народження 

поета,  учні перших класів уперше переступають поріг музею, де знайомляться 

із життєвим і творчим шляхом поета. У січневі дні світлої пам’яті поета до 

музею приходять п’ятикласники. 



Третій рік поспіль на базі музею проходить шкільний  та районний 

конкурси читців поезій Дмитра Луценка. Обов’язковою є екскурсія, що 

знайомить учасників конкурсу з життям і творчістю поета.  

Музей відвідують не тільки учні нашої школи, але й учні шкіл району, 

міста. 

 

10. Робота музею по пропаганді творчості Дмитра Луценка 

1. Частими гостями музею є  слухачі курсів підвищення кваліфікації при  

інституті удосконалення вчителів ім. Б.Грінченка, студенти НПУ  

ім. Драгоманова. 

2. У 2018-2019 рр. на базі музею відбулися зустрічі з ветеранами  

Святошинського району, на яких учні привітали їх зі святом, вручили подарунки 

та провели екскурсії. 

  

11. Методична робота педагогів та фахові семінари на базі музею 

(якщо зазначене проводиться): 

         Протягом усіх років існування музею всі його матеріали широко 

використовуються в освітньому процесі. Тут проходять уроки української 

літератури, що присвячені вивченню життя і творчості поета, ознайомлення з 

його пісенною спадщиною, творчі зустрічі учнів з письменниками. Учні-

екскурсоводи ведуть екскурсії українською, російською, англійською та 

німецькими мовами. 

  Протягом 2017-2021 років керівництво музею спільно з методичним 

об’єднанням вчителів української мови та літератури проводили літературно-

музичні композиції, присвячені творчості Дмитра Луценка, літературні вітальні, 

музичні свята за наступними тематиками: 

• «Знай ціну, і дружбі  й ворожнечі» (дружба, братерство у творчості поета) 

для учнів 7-х класів (жовтень 2017 року); 

• «Пісне, моє ти кохання» (любов до пісні, співпраця з композиторами, 

піснярами, виконавцями) (жовтень 2018 року); 



• «Пора кохання… Раз людині кожній вона дається, друзі, на віку» (любовна 

лірика у творчості поета) для учнів 10-х класів (січень 2019 року) 

•  «Я тебе, як мрію, зачарую» (мати, дружина, донька в житті поета) для 

учнів 9-х класів (грудень 2019 року); 

• «Місто моєї долі» (любов до міста, твори про Київ» (вересень 2020 року) 

• «Як не любить тебе, Україно, ніжних світань і прозорих криниць» (любов 

до України, рідної сторони) для учнів 5-х класів (жовтень 2021 року). 

 

12. Інтернет-ресурси музею чи закладу освіти з інформацією про музей: 

                                            http://www.school197.net.ua 
 
 

13. Приклади співпраці закладу освіти з музейної роботи з іншими     

      організаціями. 

 

Заклад освіти тісно підтримує зв’язки з закладом освіти села Березова 

Рудка Полтавської області, в якому створена кімната-музей поета. В цьому селі 

щорічно проходить фестиваль «Осіннє золото», де визначаються лауреати 

премії ім. Дмитра Луценка. Ми є частими гостями цього фестивалю.  

 

 

   

 

 

 

 

Керівник музею                                                                        Ірина П’ЯТКІВСЬКА 
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