ЛІТОПИС ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

У

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ ВИНИКНЕННЯ
ТА РОЗВИТКУ ЗНУ

1980 р., в період підготовки до святкування
50-річчя Запорізького державного педагогічного інституту, було запропоновано на розгляд
ідею створення музею історії ЗДПІ. У виші організували
музейну раду у складі ветеранів інституту, які надали суттєву допомогу у створенні та комплектуванні експозицій. Декілька років тривала робота щодо збору матеріалів
і свідчень не тільки щодо історії навчального закладу,
а й народної освіти м. Олександрівська. Великий внесок
у створення музею, а також наповнення його більшістю
експонатів, зробив І. В. Пуха. Завдяки постійній увазі
з боку керівництва університету, музей історії ЗНУ був відкритий у 1990 р.
Метою його діяльності є збір і збереження історичної
спадщини, а також створення повнопрофільної експозиції, в якій знаходить відображення історія розвитку і становлення ЗНУ. Серед його функцій: популяризація вишу
музейними формами, залучення студентів до вивчення та
збереження історико-культурної спадщини, формування
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Стенд із виставковими експонатами

розвиненої освіченої особистості та сприяння вихованню патріотизму. Просвітницька діяльність музею полягає в розширенні та поглибленні загальноосвітньої,
а також професійної підготовки молоді засобами позакласної та позашкільної роботи, наданні допомоги студентам і викладачам у написанні робіт.
Експозиція музею побудована зважаючи на ідею спадкоємності в освіті, розвитку університету, аналізу досягнутого та прогнозування перспектив. Вона підкреслює
нерозривний зв’язок історії вишу з історією м. Запоріжжя.
Експозиція музею враховує хронологічний і тематичний
принципи. Представлена такими тематичними блоками:
– «Історія народної освіти м. Олександрівська»;
– «Шлях від педагогічного технікуму до педагогічного інституту»;
– «Сталінські репресії та долі колективу ЗДПІ»;
– «Роки, опалені війною»;
– «Відродження і розвиток альма-матер»;
– «Університетська висота»;
– «Національне визнання»;
– «80 років славетного шляху».
Окремий стенд займають нагороди та відзнаки діяльності університету за останні роки. Музейні фонди та експозиції містять пам’ятки історії розвитку педагогічної
думки не тільки вишу, але й Запорізького краю загалом:
фотоматеріали, посібники, свідоцтва, особисті речі студентів і викладачів, нагороди університету тощо.
Для студентів перших курсів проводяться оглядові
екскурсії з історії вишу — від його заснування до сьогодення. З метою популяризації університету, залучення молоді до збереження пам’яток історії, з вересня по грудень
щороку музей відвідують випускники шкіл м. Запоріжжя,
для яких проводять оглядові екскурсії студентським містечком і знайомлять з історією та сьогоденням Запорізького національного університету.

Музей історії виникнення та розвитку ЗНУ

Ознайомлення з історією університету під час екскурсії

