


екскурсій.  

Очолює роботу музею 
керівник гуртка "Патріот" 
Завершинська Надія Лео-
нідівна. 

У Центрі професійно - 
технічної освіти №1     
м.Харків , бульвар І. Кар-
кача, 22 було відкрито 
народний музей бойової 
слави імені А.К.Смірнова 
в грудні 1976 року. 

Засновник музею педа-
гогічний колектив ЦПТО 
№1 разом з ветеранами 
18 гвардійської армії. 

Профіль музею: війсь-
ково-історичний. Звання: 
зразковий. 

Музей розташований 
на третьому поверсі в 
учбовому корпусі в двох 
кімнатах, загальною пло-
щею 58,5 м

2
, стан примі-

щення задовільний: кім-
нати світлі, мають нале-
жний технічний стан. 

Вся необхідна докумен-
тація музею в наявності.  

Ведеться  запис відвіду-
вачів. Музей працює що-
дня з 09.00 год. до 16.00 
год.  З  початку навчаль-
ного року проведено 11 

Загальні відомості  про музей  
... Музей - грандіозна пам'ятна книга людства 

 М.С. Грушевський 

Звіт  

про діяльність музею  

18 Гвардійської армії  

імені А.К. Смірнова 
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Патріотизм — 

це не любов 

до ідеї, а 

любов до 

Вітчизни.  

      

В. Распутін   

Популяризація зібраних експонатів 

Історично-пізнавальна                             

спрямованість 

Експозиційні розділи 

Музейні експонати, 
стенди, вітрини, 
куточки, фотоальбо-
ми упорядковані та 
систематизовані; 
мають достатній 
рівень художнього 
оформлення. Зага-
льна кількість екс-
понатів - 439, з них 
музейних предметів 

основного фонду - 372 , 
що представлені в експо-
зиції таких розділів: 

- Початок Великої Вітчи-
зняної війни; 

- Місто - герой Керч; 

- Оборона Новоросійсь-
ка; 

- Звільнення України; 

- Загальні стенди: 
(Бойовий шлях 18-ої ар-
мії, Підпис капітуляції 
германських збройних 
сил,  Парад Перемоги).    

 

вання дозволяє учням 
більш ефективно засвоїти 
музейну інформацію. 

Виставки, експозиції, 
екскурсії доводять, 
що необхідно дбати 
про збереження свід-
чень, подій Другої 
світової війни та Ве-
ликої Вітчизняної. 
Кожного року ми пос-
лідовно впроваджує-

мо в роботу музею най-
більш активні форми, які 
повніше відповідають ін-
тересам учнів, їх застосу-

Так, цього року після про-
ведення Дня знань, декілька 
груп першого курсу відвіда-
ли музей,  де наочно поба-
чили і  почули  історію на-
вчального закладу та істо-
рію створення музею.  Ця 
екскурсія поєднала в собі 
пізнавальну та виховну 
спрямованість. 

 

микіна та ін. 

На сьогоднішній день 
серед експонатів музею 
оформлена інформаційна 
сторінка, яка розповідає 
про бойовий шлях коман-
дуючого 18-ю армією ге-
нерал-лейтенанта Смір-
нова А.К, який загинув у 
селі Поповка ( тепер село 
Смірнове) Запорізької 
області. 

Велике значення музею 
має виставка військової 
зброї періоду Великої 

Вітчизняної війни, а також 
10 альбомів з фотографі-
ями різних років,  які відо-
бражають роботу ветера-
нів війни з військово-
патріотичного виховання 
молоді. 

У музеї зібрані цікаві і 
хвилюючі документи, які 
розповідають про життя і 
діяльність 18-ої гвардій-
ської армії; зібрана вели-
ка кількість оригінальних 
експонатів, фотографій, 
вітрини з особистими ре-
чами ветеранів та релікві-
ями Великої Вітчизняної 
війни, карти, копії рукопи-
сів, спогади, планшет 
генерал-майора авіа диві-
зії А.К.Смірнова, запаль-
ничка та фляга воєнних 
років  рядового В.С. Ша-



Дотик до минулого 
С Т Р .  4  

За останні два роки були 
проведені тематичні,  оглядо-
ві,  індивідуальні екскурсії для 
учнів нашого навчального 
закладу, учнів шкіл Орджоні-
кідзевського району м. Харко-
ва, випускників та гостей. 

В минулому році музей від-
відала випускниця 90-х років 
Хоружонок Любов,  яка в дан-
ний час мешкає в Донецькій 
області і пережила АТО. У 
книзі відгуків вона залишила 
теплі слова подяки за роботу, 

яка ведеться в музеї і поба-
жала всім мирного неба.  

Випускники згадують вихов-
ні заходи, екскурсії, цікаві 
факти, які залишилися в їхній 
пам'яті і знаходять щось но-
ве, захоплююче, незвідане. 

Нові часи народжують 

нових героїв. 

 Життя не жде, воно кличе нас 

до нових справ. Сьогодні 

Україна переживає найтяжчі 

випробовування.  

партизанської слави, Дня ветера-
на. В музеї організовуються тема-
тичні виставки фотографій воєн-
них років, документів та історич-
них матеріалів: “Україна в роки 
Другої світової війни”, “Нас нади-
хають подвиги героїв”, “Героїзм 
жінок в роки війни”. Проводяться 
тематичні екскурсії : “Харків в ро-
ки війни”, “Наші випускники- спра-
вжні воїни - інтернаціоналісти”. 
Проведення уроків мужності: 
“День Перемоги над нацизмом  - 
свято всього прогресивного людс-
тва”, виховний захід “За мирне 
небо спасибі вам, ветерани!”, до 
Дня Великої Перемоги була офор-
млена виставка “Маки пам'яті” . 
Учні Центру взяли участь в облас-
ному змаганні з туризму: “Наші 
досягнення вам, ветерани”. Фонди 
музею поповнюються за рахунок 
пошукової роботи учнів.  Постійно 
на уроках історії, літератури вико-
ристовуються матеріали та еле-
менти роботи музею.  Матеріали 
музею викладачі використовують 

у виховній та навчальній роботі з 
патріотичного виховання.  В му-
зеї знаходиться великий змістов-
ний альбом зі світлинами,  які 
присвячені відкриттю пам'ятника 
генералу-полковнику артилерії 
18-ї гвардійської армії Каріофіллі 
Г.С. Його дружина Тамара Андрі-
ївна, в своїх спогадах,  підкресли-
ла , що цей пам'ятник дає змогу 

зберегти світлу пам'ять не тільки 
про її чоловіка, а й про героїчний 
подвиг артилеристів. Родичі  пе-
редали до музею мундир і особи-
сті речі.  

Музей є центром військово-
патріотичного виховання уч-
нів. У ньому проводяться 
Уроки мужності, тематичні 
бесіди, виховні години “Ніхто 
не забутий, ніщо не забуте”, 
“Слава вам хоробрим, слава 
безсмертним”. Постійно про-
водяться заходи з визначен-
ня історичних та пам'ятних 
дат: річниці від дня виводу 
обмеженого контингенту ра-
дянських військ з Афганіста-
ну, Дня скорботи і вшануван-
ня пам'яті жертв війни,  Дня 

Просвітницька робота  

Нові часи народжують нових героїв  

"Життя не жде, 

воно кличе нас до 

роботи. І доля, 

щастя кожного 

народу залежить 

від того, як ми 

переведемо в 

життя дороге, 

велике 

гасло: вільна 

національна 

школа для 

виховання 

вільної, свідомої, 

дужої нації". 

Софія Русова  



залучення до історичної та ку-

льтурної спадщини народу 

України, загальнолюдських 

цінностей, їх збереження, вико-

ристання та примноження.  

Залучати учнів до безцінної 

скарбниці, збереження знань 

минулого, розуміння сучасного 

і майбутнього. 

У своїй роботі ми прагнемо до 

формування та підготовки са-

Формувати в учнів почуття пат-

ріотизму, любові до свого наро-

ду, його історії, культурних та 

історичних цінностей.  

Виховувати учнів у процесі 

мовідданих, свідомих 

захисників Батьківщини, 

виховання психологічних 

та морально-вольових 

якостей молоді, почуття 

патріотизму, національної  

свідомості та гідності.  

Адреса:  

Ін. 61138, м. Харків, бульвар Івана 

Каркача, 20; 

Телефон: (057)99-10-83 

Ел. пошта: 

pr.cpto1@ptukh.org.ua  

Роботою музею керує 

Рада музею, що ство-

рена згідно Положен-

ня про музей при 

Центрі професійно-

технічної освіти № 1.  До складу Ради музею вхо-

дять: учні навчального закладу, викладач історії, 

майстер виробничого навчання, керівник гуртка 

“Патріот”  

 

Наші цілі і задачі  


