
УНІФІКОВАНИЙ ПАСПОРТ МУЗЕЮ 

 
Реєстраційний номер № 162  

від 30.11.2004р. 

 

1. Повна назва музею: Музей історії Сквирського ліцею  

2. Профіль та вид  музею: історії освіти 

3. Форма власності: комунальна. 

4. Засновник, власник: педагогічний та учнівський колективи Сквирського ліцею (нині – Сквирський 

академічний ліцей Сквирської міської ради Київської області) 

5. Підпорядкування: відділ освіти Сквирської міської ради Київської області 

6. Заклад, що здійснює методичне керівництво: відділ освіти Сквирської міської ради Київської 

області, Сквирський центр дитячої та юнацької творчості Сквирської міської ради Київської області 

(м.Сквира, вул .Богачевського,55, тел. (04568) 5-20-00) 

7. Місцезнаходження музею, телефон, факс, e-mail, веб-сайт навчального закладу: 09001, Київська 

область, Білоцерківський район, м.Сквира, вулиця Незалежності, 63-А, e-mail: 17skvira_litcey@ukr.net 

8. Короткі відомості (дата та номер наказу про створення): засновано 01.02.1986 р. (наказ по 

Сквирській середній школі №1 ім. М. Ольшевського №20 від 30.01.1986р.), реорганізовано в музей історії 

Сквирського ліцею (наказ по Сквирському ліцею  №366 від 20.11.2001р.) 

9. Тематична будова музею (тематичні розділи): Музей розміщено в окремій кімнаті площею 20 м2. 

Експозиція складається з 7 розділів: 

1) Від гімназії до ліцею; 

2) Гімназія; 

3) Школа ім.Франка; 

4) Середня «зразкова»  школа; 

5) Сквирська середня школа №1; 

6) Школа ім.М.Ольшевського; 

7) Ліцей 

10. Нерухомі пам’ятки історії та культури у складі музею: таких немає 

10.1. загальна кількість з них: таких немає 

10.1.1. музеєфіковані – таких немає 

10.1.2. немузеєфіковані – таких немає 

11. Характеристика музейного приміщення: 

11.1. кількість приміщень – одна кімната (1) 

11.2. спеціально побудована будівля – ні 

11.3. пристосоване приміщення: так 

11.4. пам’ятка архітектури чи історії (для окремих будівель, короткі історичні відомості): таких 

немає 

12. Технічний стан приміщень (будівель): 

12.1. потребує реставрації – ні 

12.2. потребує капітального ремонту – ні 

12.3. аварійне приміщення – ні 

12.4. належний стан – задовільний 

13. Площа музею:  

13.1. загальна: 20м2 

13.2 експозиційна – 20м2 

13.3. Фондосховища: немає  

13.4. кінолекційного залу: немає 

13.5. виставочних залів: немає 

13.6. прилеглої території: немає 



13.7. експозицій просто неба: немає 

13.8. реставраційної майстерні: немає 

13.9. інше: немає 

14. Охорона музею (форми та засоби): у закладі освіти працює охоронець, кімната, де розміщено 

розділи експозиції музею, зачиняються на ключ 

15. Технічне оснащення музею:  

15.1. світло-, звуко-, аудіообладнання, монітори, мультимедійні системи, фонотеки, лабораторії для 

фонозапису: мультимедійна система, ноутбук 

15.2. електронна система обліку і накопичення інформації: немає 

15.3. фотокінообладнання, засоби поліграфії: принтер 

15.4. інше: немає 

16. Фонди музею: 

16.1. загальна кількість одиниць збереження: 1277 

16.2. кількість музейних предметів основного фонду: 1226 

16.3. кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного 

надбання: таких немає 

17. Характеристика експозиційних розділів (17.1. Назва розділу; 17.2.Дата останньої реекспозиції; 

17.3. Кількість експонатів основного фонду на час обліку музею):  

Дата останньої реекспозиції –  2020/2021 р. 

1) Від гімназії до ліцею. У розділі – 22 експонатів. Остання реекспозиція – 2019 р.; 

2) Гімназія. У розділі – 48 експонатів. Остання реекспозиція – 2019р.; 

3) Школа ім.Франка. У розділі – 35 експонатів. Остання реекспозиція – 2019р.; 

4) Середня «зразкова»  школа. У розділі – 28 експонатів. Остання реекспозиція – 2019р.; 

5) Сквирська середня школа №1. У розділі – 288 експонатів. Остання реекспозиція – 2019р.; 

6) Школа ім.М.Ольшевського. У розділі – 284 експонатів. Остання реекспозиція – 2019р.; 

7) Ліцей. У розділі – 521 експонатів. Остання реекспозиція – 2019р. 

У музеї також оформлено тематичні виставки «Педагогічна династія Ляхніцьких-

Константинівських» (2021р.), «Стародруки» (2021р.), «Заслужені вчителі ліцею» (2021р.), 

«Пам'ятаємо тих, хто воював та загинув за єдину Україну» (2019р.). 

 

18. Графік роботи музею: четвер з 14.00 до 16.00, п'ятниця з 14.00 до 16.00. 

19. Дата складання (оновлення) паспорту: 19 січня 2022 року 

 

Завідувач музеєм –––––––––––––––––––––––– В.І.Цимбалюк 

В.о. директора  

Сквирського академічного ліцею  –––––––––––––––––––––––– Т.Г.Заруднюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


