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Ми, учні 11-А класу Білолуцької гімназії Новопсковської районної ради
Луганської області Богатирьов Михайло Миколайович та Кузнєцов Микола
Олександрович, пропонуємо до вашої уваги нашу проектну дослідницьку
роботу.
Дізнавшись про проведення історичного конкурсу «Радянське минуле
(Пере)осмислення історії», ми вирішили взяти в ньому участь. Підставою для
цього стала краєзнавчо-пошукова робота, що здійснюється в нашій гімназії
вже дуже

тривалий

час.

Історія

нашого

навчального закладу добре

досліджена. В 2015 році гімназія відзначила 110-річницю свого існування.
Історія гімназії розпочиналася далекого 1905 року з земського училища, що
відчинило двері першим маленьким жителям слободи Білолуцької. Нині це
селище міського типу Білолуцьк на Луганщині. Йдучи до ювілейних
урочистостей, всі класи провели цікаві історичні розвідки «Моя родина в
історії Білолуцької гімназії». Тоді з'ясувалося, що в гімназії з окремих родин
навчається третє, а то і четверте покоління. Не стали виключенням і наші
родини.
Порадившись з нашим керівником Кудіновим Юрієм Олександровичем,
ми вирішили представити матеріали, зібрані як попередніми пошуковцями,
так і наші особисті розвідки.
Знайшли багато старих фотографій. Ці світлини зберегли для нас образи
учнів різних років. Вони відображали зміну статусу нашого навчального
закладу за понад вікову історію. Ось такий шлях від земського училища до
чотирикласної школи, семирічки, в 1934 році середньої десятирічки, з 2003
року гімназії. Кожен клас оформив теку з такими спогадами і фотографіями
випускників різних років. Ці матеріали поповнили наш музей.
Музей

-

це

окрема

сторінка

нашого

навчального

закладу.

Започаткований в 1993 році, в 1995 йому вже було присвоєно почесне звання
«народного». Музей має відомчу реєстрацію за номером 12-65, за своїм
характером і представленими експозиціями є історико-етнографічним.

Вісім тематичних експозицій представлені в п'яти окремих залах, де
експонуються понад 1000 оригінальних експонатів різних часів.
Окрема велика експозиція представляє історію нашого навчального
закладу за весь період його існування.
Робота була цікавою, бо школа в усі часи була і є відображенням
суспільства різних історичних періодів, попри те, що головним її завданням
було навчання і виховання підростаючого покоління.
Визначившись з темою роботи, ми почали детальне ретроспективне
дослідження.

Тема

звучить

так:

«Історія

Білолуцької

гімназії

як

віддзеркалення історичних процесів епохи». Почалося опрацювання текстів
документів,

спогадів,

матеріалів

періодичних

видань

різних

років.

Поринувши в цю роботу, прагнули дослідити як історичні процеси, що
відбувалися в державі, так і знаходили відображення в людських долях
наших односельців, чиє життя було пов'язане зі школою та навчанням.
О, диво! Історія України та всесвітня історія поставали перед нами в
долях звичайних людей наших односельців. Знаємо ці родини, багато
представників яких в різні часи були пов'язані зі школою. Це ще більше
збуджувало наш інтерес і прагнення до цієї роботи.
Узагальнення, висновки, розуміння багатьох процесів, що відбувалися в
Україні, приходили до нас як з відкритої книги історії селища.
Деякі труднощі викликало питання оформлення результатів дослідження,
в першу чергу, через великий обсяг зібраних матеріалів, джерел, з якими ми
познайомилися в ході роботи.
Слід сказати, що в гімназії реалізується інноваційна педагогічна
технологія - музейна педагогіка. Шляхом детального опрацювання певних
проектів, розрахованих на п'ять років, колектив педагогів та учнів накопичує
досвід

і розширює можливості використання цієї технології. В 2012-2017

роках це був проект «Поєднання інформаційно-комп'ютерних технологій і
музейної педагогіки». За період втілення цього проекту значно підвищився
рівень саме цих компетенцій серед учнів навчального закладу. Зважаючи на

це, ми вирішили оформити нашу роботу у формі відеопрезентації. На користь
такого вибору було забезпечення достатньої інформативності і візуалізації
нашого проекту.
Завдяки роботі над проектом було розширено і поповнено експозицію
«Історія Білолуцької гімназії» в нашому народному історико-етнографічному
музеї. Матеріали викладені на сайті гімназії. Проведено екскурсії до музею.
Наша робота стала логічним продовженням і узагальненням роботи
попередніх пошукових груп. Сподіваємося, що для тих, хто переглядатиме
цей матеріал, буде цікаво дізнатися про життя та історію окремого
навчального закладу на певному історичному відрізку розвитку України на
Слобожанщині, в найсхіднішому регіоні нашої країни. Матеріали плануємо
викласти в Уои ТиЬе, бо багато наших колишніх випускників і односельців,
розкиданих по усьому світу, завжди цікавляться історією своєї малої
Батьківщини.

