
20 школа  



Музей історії 20 школи  

Наш музей 
може 
розповісти вам 
про нашу 
школу, як живе 
та жила ! 



Шкільна форма 

Ми хочемо вам показати, як 
одягалися наші учні.  

Наша форма була стримана та 
елегантна. Учні полюбляли її 
одягати. 
В неї входило: для дівчат – 
чорна сукня, білий камірець на 
білий фартух; для хлопців – 
біла сорочка, чорний піджак та 
чорні брюки. 



Якщо подивитися трохи вище, ви зможете 
побачити старий Київ. 
 Середня школа № 20 була заснована в 1920 році і 
діяла на Подолі близько шістдесяти років. У 1979 
році, коли була побудована нова школа на Оболоні, 
їй віддали саме 20-ий номер. 



20 школа на Оболоні 

 

  
   Протягом років статус змінювався:  
1979-1992 р.р. – загальноосвітня 
школа з російською мовою навчання, 
іноземна мова французька. Існувало 
більшість класів, де навчання велося 
російською мовою (іноземна мова – 
французька); класи з українською 
мовою навчання (іноземна мова 
англійська); 
1992-1998 р.р. – загальноосвітня 
школа з українською мовою 
навчання, іноземна мова французька, 
друга іноземна мова – англійська; 
З 1998 р. – спеціалізована школа № 
20 – ЗНЗ І-ІІ ступенів з поглибленим 
вивченням французької мови з 
першого класу, друга іноземна мова – 
англійська; 

З 2001 р. - спеціалізована школа № 20 з 
білінгвальними класами; 
 
З 2013 р. – навчально-виховний 
комплекс «спеціалізована школа І- І І І 
ступенів – ліцей» № 20. 



ШЛЯХ ДО НАШОГО 
МУЗЕЮ 

Щоб потрапити у наш музей 
вам потрібно: 
1. Зайти у нашу школу через 

центральний вхід; 
2. Повернути ліворуч. 

Пройтись до кінця 
коридору. 

3.  Потім подивіться  ліворуч 
і ви побачите невелику 
арку. Пройдіть крізь неї. 

4.  Знайдіть двері. 
5.  Ви дійшли! 



 Наш музей невеличкий, але він вас 
зацікавить. 



Ви зможете побачити 
фотографії наших учнів.  
Про нас навіть публікували в 
газетах. 

Фотографій не мало, тому вам буде що 
подивитися. 



ШКІЛЬНІ ПРИЛАДДЯ  

Також вам представлені 
приладдя, які 
використовувалися. Наші 
відвідувачі, особливо старшого 
віку приходячи до музею, зразу 
згадують свої шкільні роки.   



ДЕРЕВО ВЧИТЕЛІВ  

У нашій школі й 
до сих пір 
працюють 
вчителі, які 
працювали з 
самого початку 
існування школи 
на Оболоні, тобто 
з 1979 року! 



НАГОРОДИ НАШОЇ ШКОЛИ  

Наші випускники закінчувли школу з 
гарними відмітками, с медалями на 
грамотами. 
 
Наша школа отримала багато свідоцтв про 
гарний рівень освіти. 





НАШІЙ ШКОЛІ Є ЧИМ ПОХВАЛИТИСЯ 



МИ ЗАВЖДИ РАДІ ВАС ВІТАТИ У НАШОМУ 
МУЗЕЇ 

ВИ ЗАЛИШИТЕСЬ ЗАДОВОЛЕНІ ТА МИ 
ЗМОЖЕМО ВАС ЗДИВУВАТИ!  


