




 

               Доброго дня. 
Ми раді вітати вас у нашому шкільному музеї. 

Мене звати Марія ,і я проведу для вас 

екскурсію. 

Наш музей було засновано 25 травня 2006 року.За цей 

час ми зібрали багато різноманітних матеріалів ,про 

які ви зараз дізнаєтесь докладніше  
 

 





 
А розпочати 

хочу з родини 

Грушевських. 



 

Сергій Федорович  

Грушевський 



 

 

 

 

 

 

 

       Сергій Федорович Грушевський 

 

                   (1833-1901) 
видатний украiський діяч Просвiти ,науковець ,меценат. Biн належав до числа тих 

педаroriв, якi послiдовно пройшли всi сходинки шкiльного вчительства i стали 

видатними дiячами на нивi народної освiти. Народився 7 жовтня 1830 року в 

Чигиринi в родині диякона Федора Грушевського та Марії Ботвинської. 
Дитинство Сергiй Федорович провiв у селi Лiсники, Киiвсько noвiту, куди 

переiхав разом iз батьком. Закiнчив духовне училище в Києві. Згодом духовну 

академiю. Восени 1865 року прийняв запропоноване місце вчителя росiйської 

мови в росiйськiй греко-уніацькій riмиaзiї в мiстi Холм(Польша). Тут у Сеpriя 

Федоровича та Глафiри Захарiвни Оппокової-Грушевської  17 вересня y1866 року 

народився син Михайло .27 сiчня 1901 року Сергія Федоровича не стало, помер у 

Владикавказi. У своему заповir Сергiй Федорович наказав, щоб на частину його 

коштiв була побудована школа для«малоiмущого населення» у Владикавказі або в 

Киевi .Духiвником заповіту став Михайло Сергiйович Грушевський, який з-помiж 

цих двох мiст обрав Київ.  

 

 

 

 

 





 

Михайло Сергійович 

Грушевський  



 

 Михайло Сергійович Грушевський 
                                    

                                       

                                             (1866-1934)  
 
видатний iсторик i патрiот свого народу, вчений-енциклопедист, автор найбiльш 

повного дослiдження з iсторii Украiни. Як полiтик, вiн був творцем засад 

незалежної держави, Головою Центральної Ради. Перший Президент 

Украiни.Михайло Серriйович хотiв якнайкраще виконати батькiвський заповіт. 

Тому розробляти проект побудови майбутньоi школи вiн запросив Василя 

Кричевського- вiдомого  на той час архiтектора. З його правнучкою,Катериною 

Розандіч ,яка живе в Америці ,ми підтримуемо дружні стосунки ,листуємося . 



 
 



 



 

Наступні стенди присвячені героям 

Радянського Союзу , які навчалися у нашій 

школі. Це В.П.Онищенко та М.Й.Зубаньов. 



 

Вiктор Павлович Онищенко 
 

 

 

 

 

 

 

 народився 30 грудня  мешкав на Куренiвцi З 

1929 року навчався у 8 семирiчцi, пoтiм 

перейшов до нашої середньої школи №14., яку 

закінчив на  вiдмiнно  у 1939 роцi. З 1940 року 

був призваний до лав Червоної Армii. Закiнчив 

2-геЧкалiвське авiацiйне училище. Був 

штурманом важкого бомбардувальника Пе-2. 

Воював на Сталiнградському, Пiвденному 

четвертому, Украiнському та Третьому 

Блоруському фронтах. Пройшов шлях вiд 

Cтaлiнграда до Берлiну. 29 червня 1945 року був 

нагороджений званням uероя Радянського 

Союзу. Помер 30 жовтня 2001 року. 



 



 

 
Віра Федотівна 

Онищенко 

 
Говорячи про В. П. Онищенка ,не можна 

забувати про його вірну подругу.  Biру 

Фeдотiвну Онищенко(Бойко). Iсторiя 

їхнього кохання надзвичайно романтична 

.Вони навчалися в одному класі,сиділи за 

однiєю партою. Пiд час вiйни 

листувалися. у 1942 рош, у хвилини 

вiдчаю, Biра Федотiвна написала 

вiрш,який присвятила своему коханому. 

Пiсля закiнчення вiйни закоханi 
одружилися .Biра Федотiвна частий гiсть 

у нашiй школi. Ми дуже вдячнi їй за 

допомогу. 



 



 

 

Наша розповідь не буде повною, якщо ми не 

згадаємо про наших любих учителів . 

    

 

      

              Iван Сидорович Їжaкевич 
 

 

 

 відомий у художник, був учителем малювання у нашій школі №14. Допомагав 

відновлювати розпис у Киево- Печерській Лаврі ,розписав церкву Покрови 

Пресвятої Богородиці на Куренівці, ілюстрував дитячі книжки. У нас 

зберігаються деякі особисті речі художника -пензлі, фарби. журнал з оцінками 

.фотоапарат. Помер 1961 року, сидячи за мольбертом 



 



 

Ось ми і дійшли до стелажів, які ілюструють історію Куренівки. 

 

 

 Адже не можна вивчати історію школи, не вивчивши історію 

рідного краю. Назву«Куренівка», історичній місцевості у північній 

частині території Києва, дали курені козацького гарнізону, які 

розміщувалися тут у середині XVII століття. Коли цариця Катерина 

П ліквідувала козацтво, ця околиця тодішнього Киева стала 

селищем. Воно складалося з невеликих хаток, укритих соломою, і 

без  будь-яких натяків на зручності. Згодом Київ розрісся і селище 

стало частиною міста , але назва прижилася. I хоча тут уже давно не 

стоять козацькі хатини, нема брязкоту зброї та веселих жартів, 

назва«Куренівка» викликас якийсь солодкий щем у душі за 

минулим. 





 



 

Випускники нашої школи –учасники АТО 
 

 

 

 

Наша країна переживає тяжкі часи – війна на Донбасі .І випукники 

нашої школи не стоять осторонь – захищають Вітчизну .14 вересня 

у бою за Україну, виявивши стойкість і мужність загинув Ханчич 

Денис Юрійович . 

  

 

 

 

 

 



 



 

                 Ханчич Денис Юрійович  

 
 

 

народився 02.04.1992 р.н. Випускник 2009 року 

спеціалізованої школи No 14 м.Києва . Після школи 

служив у спецпідрозділі«Барс» внутрішніх військ України. 

Навчався заочно в Національному транспортному 

університеті і працював. В травні 2014 року пройшов 

перепідготовку в«Десні». Служив в 11 

батальйоні«Київської Русі». Захищав мирних громадян 

міста Слов'янськ від терористів. Загинув 14.09.2014 року 

від влучення радіокерованої ракети під м. Дебальцево.  

Слава Герою! Вічна пам'ять! 



 

Героєм небесної сотні став генерал  Кульчицький 

Володимир Станіславович ,випускник нашої 

школи який  віддав життя за Україну 18.02.14  



 

Вічна Слава Героям! 





 

 

 

Остання частина екскурсії –наше сьогодення.  

 

 
 

Вже 15 років наша школа співпрацює з Німеччиною, а саме із 

школами з Пiнeнберга(федеративна земля) та Ерфурта(федеративна 

земля Тюрінгія ) У нас працюють  такі програми 

як«schulаustausch» та «kinder in Nob ». Schulаustausch» 
програма обміну між  школами, що дас змогу поглибити знання з 

німецької ,поділитися культурою та навчитися жити у 

европейському суспільстві. Ми вивчаемо німецьку з 1-го класу,  а в 

11-му можемо здати екзамен на  «Deutsche sprach Diplom(мовний 

диплом), який засвідчує не тільки високі мовні знання, а ще й 

розуміння німецької культури. До речі, у нас у школі підтримуються 

різноманітні німецькі традиції. Наприклад, карнавал,який уже давно 

став улюбленою частиною шкільного життя.  





 

Щиро дякую за увагу ! 


