
 Музей «Історія школи» при Спеціалізованій школі № 40  

з поглибленим вивченням німецької мови 

 

Адреса: м. Київ, вул. Львівська 3/6.каб.№ 315 

Графік роботи: понеділок, вівторок з 15:15 до 16:45. 

Керівник музею – Гордієнко Вікторія Василівна. 
 

 

Експозиція музею включає 15 стендів та 10 вітрин, експонати яких згруповано 

по напрямкам діяльності шкільного колективу за минулі 60 рокі, крім того до 

експозиції входять подаровані випускниками, вчителями та співробітниками 

окремі пам’ятки шкільного життя різних років та нагороди, отримані як окремими 

школярами і вчителями, так і колективом школи в цілому. 

Розділи експозиції:  

I. історія рідної школи (4 стенди, 4 вітрини). 

Рішенням № 1761 

Виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 15 вересня 

1953 року введено до експлуатації новозбудовану школу на 880-960 місць по 

вулиці Пушкінській № 8 (колишня назва вулиці Львівської до 1955 року) в 

Святошино.  

 



25 вересня 1953 року вперше пролунав шкільний 

дзвоник і нова школа прийняла своїх перших учнів. 

Перший дзвоник учням дала юна Ліза Синайська – 

учениця насправді першого класу сорокової школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Співробітниками 

нашої школи під час 

роботи над архівними 

матеріалами було 

з’ясовано, що київська 

школа №40 в 36-37 рр. 

існувала в центрі міста, на 

Подолі. Про це свідчать 

табелі та різні посвідчення 

учня школи № 40 Елькінда 

Леоніда Семеновича.  

 

 

За архівними 

даними в 1937 році 

школа № 40 

розміщувалася по 

вулиці Переця (нині 

Межигірська).  

 

 

 

 

 

 



 

Історія існування школи №40 у Святошині починається з історії шкіл №3 та 

№6, що були розташовані поряд. Коли було відбудовано нову  чотириповерхову 

красуню-школу №40, частину учнів з цих шкіл та більшість педагогів школи №3 

було переведено до новобудови. 

У роки, коли школа 

була відкрита на місці 

сьогоднішнього 

розташування, було 

загальноприйнятим 

розташовувати 

помешкання для 

працівників школи при 

будівлях школи.  

У вітринах музею 

можна також побачити 

оригінали книг наказів 

школи № 40 за 53-54-й 

роки, будинкову книгу, 

де згадуються вчителі, 

які жили в будівлі даної 

школи. 

Тож лівому крилі школи (нині це 101 кабінет), жила колись перший директор 

школи Савицька Лариса Олександрівна. Випускники минулих років і вчителі, 

технічні працівники, - всі, хто її пам’ятає, відгукуються про неї дуже тепло, що це 

була дуже творча, дуже чуйна, дуже гарна людина.  

І колишні випускники, які приходять до школи, кожного разу кажуть: «А тут 

мешкала, тут була квартира нашої Лариси Олександрівни.»  

Лариса Олександрівна Савицька разом зі своїми колегами створювали нову 

школу. Їм було дуже важко, бо то були тяжкі часи: відновлення держави після 



війни. Але вони подолали все,  

створили дружній та професійний 

колектив з гарними традиціями і 

продовжила ці традиції після Лариси 

Олександрівни другий директор 

школи Галина Володимирівна. 

Нажаль, і Галини Володимирівни і 

Лариси Олександрівни зараз немає в 

живих, але їх добре пам’ятають 

випускники школи.  

Галину Володимирівну Ножненко 

пам’ятають ще коли вона, юна, 

струнка, дуже гарна вчителька 

математики прийшла до школи, а 

потім вже була секретарем партійної 

організації і далі директором школи. 

 

 

 

 

 

На стендах музею 

можна побачити 

фотографії, документи 

та особисті речі, які 

відносяться не тільки до 

часів відкриття школи, 

тобто до 53-57-го р.р., а 

й до періоду до 60-80-хх 

рр. минулого сторіччя та 

сьогодення. 

Слід звернути увагу 

на документ 

Заслуженого вчителя 

школи Української РСР 

Шелеста Дмитра 

Юхимовича, який 

працював в школі в 60-х 

роках. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В музеї історії школи зберігається фото, табелі, подяка одного з перших 

учнів школи Орла Олега Максимовича. Син Олега Максимовича, Михайло 

Олегович та онук Кирило теж навчалися в школі № 40.  

 

І таких династій батьки-діти-онуки, а вже на підході й правнуки, які навчалися 

в нашій школі, нараховується багато. 

Багато хто з випускників повертається до школи – працювати педагогами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. спеціалізація школи (1 стенд), 

Вже багато років Школа веде активну міжнародну 

діяльність: має двох партнерів у Німеччині.  

Це гімназія імені Вернера Сіменса міста Гроссенхайн 

та гімназія імені Карла Орфа міста Мюнхен.  

Завдяки плідній співпраці в рамках діючих 

двосторонніх угод здійснюється обмін учнями та 

вчителями, що сприяє підвищенню мовленнєвої 

компетенції як 

вчителями, так і 

учнями школи. 

У вересні 2004 

року директором 

нашої школи І.М.Іпатовою  було підписано  

Угоду партнерські зв’язки з гімназією ім. 

Вернера Сіменса в м. Гроссенгайн 

(Німеччина). 

 

Термін дії Угоди про співпрацю від 

06.09.2004 було пролонговано у вересні 

2009 року, коли директором школи О.Е. 

Полторацьким та директором гімназії ім. 

Вернера Сіменса було підписано Додаток 

про безстрокову дію Угоди. 

У 2014 році під час участі у 

конференції директорів українських шкіл, 

де учні отримують німецький мовний 

диплом (DSD-шкіл) директору школи О. Полторацькому було урочисто вручено 

сертифікати про 

отримання DSD-

статусу 

спеціалізованою 

школою №40 

міста Києва, що 

дають 

можливість 

учням складати 

іспит на 

Німецький 

мовний диплом 

рівнів В1 та 

В2/С1 на базі 

нашої школи. 



III. навчально-педагогічна робота (2 стенди, 1 вітрина) 

 

 

Колектив школи славен сталими педагогічними традиціями. 

Протягом всього більш ніж 60-річного свого існування школа мала лише 

чотири директори.  

Перший директор – Савицька  Лариса Олександрівна (1953 – 1971 рр.), 

другий директор – Ножненко Галина Володимирівна (1971 – 1987 рр.). І з 26 

серпня 1987 року по 30 червня 2008 року посаду директора обіймала Іпатова Ірина 

Миколаївна.   

А 1 липня 2008 року директором школи був  призначений Полторацький 

Олександр Едуардович, -  набагато раніше життя пов’язало його зі школою № 40: 

директор сам закінчив її в 1985 році, починав в ній свою педагогічну діяльність на 

посаді педагога-організатора (в ті часи - старшого піонервожатого) у 1991 році. 



За 54 роки в школі змінилося багато 

вчителів: Палютіна Глафіра Іванівна, 

Мельниченко Олександра Філімонівна, Кохно 

Вікторія Юріївна, Шаврак Марія Макарівна – 

були одними з перших вчителів, які 

працювали в 50-60-х роках.  

 

На 

зміну їм в 70-х роках прийшли 

Куцепалова Людмила Григорівна, 

Свірська Тетяна Іванівна, Курницький 

Сигизмунд Владиславович, Юденко 

Василь Павлович, Колісніченко Ольга 

Макарівна, Мирончук Полина 

Прохорівна, Шатило Ася Павлівна.  

Другий директор школи  Ножненко 

Галина Володимирівна – працювала в школі на посаді вчителя з 1958 року.  

 

З далекого 56-го року 

розпочала працювати і вчитель 

початкових класів Панічева 

Раїса Максимівна, 

пропрацювавши більш, ніж 

п’ятдесят років поспіль. 

 

 

 

 

Випускниами школи є не 

тільки директор, а й Барташевич Лілія Леонидівна, і Прокофьєва Ірина Ігоревна, і 

Моругій Анжеліка Володимірівна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

З 1993 року наказом Головного управління 

освіти міста Києва №192 від 13.08.1993 р. школа 

має статус спеціалізованої школи.  

У 1998 року школа одержала ліцензію як 

спеціалізована з поглибленим вивченням 

німецької мови з першого класу (ліцензія 

№111347 серія ЗОДП). З п'ятого класу всі учні 

школи вивчають англійську мову як другу 

іноземну.  

У жовтні 2011 року школу було атестовано. 

Результатом атестації стало видання ліцензії 

Головним управлінням освіти і науки 

виконавчого органу Київради (Київської міської 

державної адміністрації) як школі, що атестована 

з відзнакою (ліцензія №20/2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. патріотичне виховання (1 стенд), 

розповідає про участь вчителів і учнів школи у дослідженні минулого району, у  

якому розташована школа, про видатні особистості історії нашої держави, життя 

яких пов’язано з нашою школою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сьогоднішній день встановлені тісні 

контакти з ветеранами. Традиційно їх 

запрошують в школу на уроки мужності, 

готують для них концерт на День 

Перемоги, в школі часто виступає хор 

ветеранів. 

 

 



V. творче дозвілля (1 стенд, 1 вітрина), – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стенді відображене шкільне життя. 

Багато уваги у всі часи у школі приділялось 

всебічному розвитку учні. Тож не диво що вже 

багаторічну історію мають всешкільні творчі 

конкурси «Зірки твої, сороково!» та «Шкільний 

олімп». 

Крім того, постійно діючий проект ШАНСу 

«Креативне дозвілля» займає значне місце у житті 

школи. 

Також до уваги відвідувачів – 

найкращі, найоригінальніші поробки. 

Зроблені руками учнів різних років  

навчання. 

В стінах нашої школи з'явився у 

1992 році музичний колектив «Такі 

справи». У 1998 році вийшов їхній 

перший альбом. 



VI. фізичне виховання (1 стенд, 2 вітрини), – 

Діти завжди любили займатись спортом та туризмом. В музеї одна з перших 

грамот 60-х років по баскетболу. Шкільна команда займала призові місця у 

зональному Всеукраїнському турнірі  „ Шкіряний м'яч”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. трудове виховання (1 стенд), – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. прощавай школа (1 стенд, 1 вітрина), – 

 

 

Стенд, присвячений найважливішому святу в житті кожної людини – Святу 

останнього дзвоника, випускному вечору та – початку дороги у дорослому 



житті. Цікаво побачити історію розвитку традиції святкування у нашій 

школі. 

 

 

 

IX. ювілеї школи (2 стенди, 1 вітрина) 

 

В традиціях школи вже з 1954 року 

кожен рік  відзначати Дні народження 

школи – ці свята допомогли створити у 

школі атмосферу родинності. На стенді 

представлені різні фотографії і пам’ятні 

предмети святкування Днів народження 

школи та ювілеїв. 

 

Учні не забувають школу і 

кожну першу суботу лютого 

приходять на зустріч 

випускників. Навіть 

закінчивши ВУЗи вони 

приходять в школу і зараз.  

В традиціях школи з 1954 

року кожен рік 25 вересня 



відзначати дні народження школи. На теперішній час їй виповнилося 62 

роки. 

 

 

 

 

X. відмінники (1 стенд). 

 
 

Кожна шкільна паралель має своїх «зірок», тож не дивно, що найвидатнішим 

учням школи знайшлось місце і в експозиції шкільного музею. 

А інколи шкільні «зірочки» виростають у справжні зірки дорослого життя. 



Всі ми родом з дитинства! 

 


