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Музеї при закладах загальної середньої освіти м. Кам'янця-Подільського 

розказують, як, враховуючи інтереси дітей, підібрати матеріал для екскурсії в 

шкільному музеї, який буде цікавий насамперед сучасним дітям та молоді, 

наскільки актуальною для суспільства може бути музейна колекція, як через 

експонат, через минуле можна обговорювати сучасні і вкрай болісні проблеми, 

залучаючи до осмислення значну кількість українців. 

Досвід шкільних музеїв м. Кам'янця-Подільського стане у нагоді 

педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти, а також керівникам шкільних музеїв. 
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Вступ 

Враховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні після Революції 

Гідності, обставини, пов'язані з російською агресією, усе більшої актуальності 

набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, відданості 

загальнодержавній справі зміцнення країни, активній громадянській позиції. 

Патріотизм на даний час є нагальною потребою держави, якій необхідно, щоб 

усі діти стали національно свідомими громадянами-патріотами, здатними 

забезпечити Україні гідне місце в цивілізованому світі, особистостями, які 

своєю діяльністю, любов'ю до Батьківщини, досягли б вільного саморозвитку і 

збереження індивідуальності української нації.  

Важливим чинником у патріотичному вихованні є відвідування музеїв 

при закладах загальної середньої освіти, які є збірками місцевого краєзнавчого 

матеріалу, що підводить учнів до глибшого розуміння навколишнього 

середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до рідної вулиці, міста, 

району і загалом державі, де вони народилися і ростуть. 

Діти полюбляють відвідувати музеї, але довго слухати екскурсію точно 

ні. Екскурсія не буде нудною, якщо дати можливість учням доторкнутися до 

історії, в прямому сенсі, руками: одягнути каску чи пілотку, зважити на долоні 

гільзу від снаряду, зазирнути у глечик чи потримати старовинний флорин. Цей 

дотик зробить більше у формуванні світогляду українця-громадянина, ніж 

десятки розповідей про ці речі. Компетентністю «дотику» можна назвати таку 

форму проведення екскурсії в шкільному музеї, згідно рекомендаціям Нової 

української школи. 

Мета опису досвіду – практичне забезпечення виховання 

самодостатнього громадянина-патріота України можливостями шкільних 

музеїв. 

Завдання опису досвіду – вивчення історії рідного краю, етнографії, 

ремесл, обрядів, формування у дітей почуття патріотизму, оволодіння 

практичними уміннями і навичками краєзнавства, пропаганда здорового 

способу життя та змістовного дозвілля. 
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Практичне значення опису досвіду полягає в тому, що він буде 

корисним педагогічним працівникам закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти у здійснені навчально-виховного процесу.  

Шкільні музеї як дієвий засіб національно – патріотичного 

виховання учнівської молоді 

У Кам'янці-Подільському діє шість музеїв, які перебувають у сфері 

Міністерства освіти і науки України. Три з них отримали статус «Зразковий» 

за значні успіхи у покращенні навчально-виховного процесу, збереженні та 

пропаганді пам'яток історії, культури та побуту. Музеї різні за профілем, 

мають унікальні збірки експонатів, досвідчених екскурсоводів та великий 

досвід в проведенні цікавих та змістовних заходів. Головні напрямки роботи 

музеїв не залежно від профілю – це проведення дослідницької, пошукової та 

просвітницької діяльності. Усі три є послідовно головними в національно – 

патріотичному вихованні підростаючого покоління. 

Зважаючи на виклики сучасності, особливо важливу роль у формуванні 

громадянської позиції учнів відіграють музеї історичного профілю. Робота 

військово–історичних музеїв визволителів міста Кам’янця–Подільського 

(навчально-виховний комплекс №14) та визволителів нашого краю від 

нацистських загарбників «В пам’яті народній» (загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 15) спрямована на активізація патріотичного виховання шкільної 

та студентської молоді на прикладах подвигів старших поколінь у боротьбі з 

нацизмом і прагнення українського народу до волі й незалежності, вивчення 

героїчних і трагічних подій Другої світової війни з позицій об’єктивності та 

історичної правди, увічнення бойових подвигів захисників Батьківщини та 

вшанування людей, які працювали в тилу у роки боротьби з нацизмом. 
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Музей визволителів міста Кам’янця-Подільського НВК №14. 

Довідка – характеристика музею. 

«Військово-історичний музей визволителів міста Кам’янця-

Подільського» створений 05.10.1984 р., зареєстрований 04.12.1997 р. Музею 

було присвоєно звання «Зразковий музей» у 2008р. Керівником музею є 

Юр’єва Марина Леонтіївна, заступник директора з виховної роботи. Музей 

розташований в НВК№14 за адресою вул. Героїв Небесної сотні, 17. Музейна 

експозиція розміщена в приміщеннях загальною площею 227 м² .Режим 

роботи музею: середа, п’ятниця з 14.15 по15.15 год. Технічне обладнання 

музею: телевізор, відеомагнітофон, світло обладнання, аудіо магнітофон, 

комп'ютер. 

Його засновником є ветеран Другої світової війни, вчитель військової 

підготовки юнаків НВК№ 14 Расщупкін Іван Іванович. 

Фонди музею нараховують 27 стендів, всього 777 експонатів. З них 657 

експонатів основного фонду (120 фотографій у фондосховищі), у тому числі: 

367 фотографій,  4 карти-схеми, гобелен, діорама, 24 портрета, 10 гільз, 61 

книга, 29 медалей, 5 макетів, 60 рефератів, спогадів ветеранів та творчих 

робіт, 28 експонатів часів Другої світової війни. 

Експозиція музею складається з трьох розділів:  

 І розділ присвячений льотчикам-штурмовикам, які брали участь у 

визволенні нашого міста у 1944 році. В експозиції 8 стендів: «Бойовий шлях 

996 штурмового Кам’янець-Подільського авіаполку», «Формування 996 

ШАП», «Творці бойових машин», «В боях над містом», «Жінка і війна», 

«Герої битв», «Зустрічі крізь роки»; 24 портрети; макет пам’ятника екіпажу 

літака ПЕ-2 І (макет створено вчителями гімназії  Гнатенком О.І., вчителем 

історії, та Середюком В.В., вчителем географії).  
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Макет пам’ятника екіпажу 

літака ПЕ-2. Військово-історичний 

музей визволителів м. Кам’янця-

Подільського (НВК №14). 

. 
 

 

 

 

ІІ розділ відображає історію створення 4 танкової армії, її бойовий 

шлях, показано страшні свідоцтва ІІ світової війни. В експозиції 8 стендів: 

«Славний початок легендарного шляху», «Склад 4-ої гвардійської танкової 

армії», «Важкими дорогами війни», «Проскурівсько-Чернівецька наступальна 

операція», «До штурму кам’янецької твердині залишились лічені години», 

«Кам’янець у полум’ї війни», «Герої подільської землі», «Воєнні будні», 

«Ніхто не забутий»; макет танку Т-34.  

ІІІ розділ присвячений героїчній боротьбі за визволення нашого міста. В 

залі розміщено 12 стендів (у тому числі: «Визволення міста: день за днем», 

«Навіки в пам’яті народній», «Батьківщина гідно оцінила ваш подвиг, 

гвардійці», «Не померкне слава у віках»).  

  

Загальна панорама 

експозицій музею. 

Військово-історичний 

музей визволителів 

м. Кам’янця-

Подільського 

(НВК №14). 
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Однією з найцікавіших форм роботи музею є пошукова, адже це 

безпосереднє спілкування з учасниками тих далеких історичних подій, з 

ветеранами, що приймали участь у визволенні Кам’янця-Подільського. 

Зустрічаючись, листуючись з ними, учні записують спогади, працюють над 

створенням альбомів-літописів, альманахів з кращими учнівськими творами 

на тему Другої світової війни, Книги Пам’яті. Пошуковці зібрали та оформили 

матеріали свідчень ветеранів війни про визволення нашого міста під гаслом 

«Солдатській славі поклонись». Ветерани щиро поділилися реліквіями: 

фронтові фото, листи, рукописні спогади про війну, щоденники, особисті речі 

зайняли почесне місце у експозиціях музеїв. 

Матеріали, зібрані під час пошуків, стають важливим джерелом нових 

знань з історії Батьківщини, ефективним засобом виховання підростаючого 

покоління, розповідають про увічнення пам’яті про події визволення міста. 

Особливу цікавість у відвідувачів військово-історичного музею 

визволителів міста Кам’янця-Подільського викликає експонат, який був 

виготовлений руками учнів навчального закладу під керівництвом вчителя 

інформатики Мазія Д.К. Цьому передувала велика дослідницька робота, яка 

була ними проведена, що дала можливість точно відтворити реальну 

місцевість під час воєнних дій. Макет бою на вулицях міста Кам’янця-

Подільського відображає картину важких випробувань народу в роки війни. 

 

Макет «Бої на вулицях 

міста». Військово- 

історичний музей 

визволителів м. Кам’янця-

Подільського (НВК №14).  
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Просвітницька діяльність музею здійснюється на основі музейних 

експозицій та виставок в формах екскурсій, лекцій, консультацій, тематичних 

заходів, святкових лінійок, зустрічей з ветеранами Другої світової війни, 

учасниками бойових дій, дітей війни тощо. Музей став центром проведення 

тематичних вечорів таких як: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «Вони 

відстояли Вітчизну свою», «Степом, степом йшли у бій солдати», та ін., на які 

запрошуються ветерани війни, учасники інших воєнних подій. Ветерани є 

частими гостями  шкільних заходів. Вони залюбки діляться з учнями своїми 

спогадами про ті часи. Конференції, круглі столи – це чудова можливість 

спілкування з ветеранами, адже тут можемо отримати цінні поради і щодо 

роботи музею, і щодо простих життєвих ситуацій 

Координатором пошукової роботи в закладі є рада музею, члени якої 

комплектують фонди музею, організовують пошукові експедиції, 

виготовляють матеріали допоміжного фонду, систематизують і описують 

матеріали, складають звіти, ведуть облік експонатів, вивчають зібраний 

матеріал, забезпечують фіксацію інформації про музей, створюють пересувні 

виставки, організовують екскурсії та інші освітні заходи у музеї, готують 

екскурсоводів, лекторів, допомагають у використанні музейних матеріалів під 

час навчального процесу. 

 

 

 

 

Урочисте засідання 

Ради музею. Військово-

історичний музей 

визволителів м. 

Кам’янця-Подільського 

(НВК №14). 

 

 



 

11 

Важливе місце в роботі музею посідає екскурсійна робота. Кажуть, що 

музей буде жити до тих пір, поки він має своїх відвідувачів. Тому велику 

увагу музей приділяє екскурсійній роботі. В музеї проводяться екскурсії як 

для гімназистів, так і для учнів закладів загальної середньої освіти міста. 

 

Екскурсія для учнів ЗОШ 

№15. Військово-історичний 

музей визволителів м. 

Кам’янця-

Подільського(НВК №14). 

 

 

 

Багато ветеранів, на жаль, одинокі, тому потребують допомоги. Цим 

займається волонтерська група «Милосердя» військово-історичного музею, 

члени якої вітають ветеранів зі святами, відвідують їх на дому з метою 

надання посильної допомоги, збирають продуктові пакети, також 

впорядковують могили ветеранів та покладають квіти.  

Великодній кошик для 

ветеранів. Військово-

історичний музей 

визволителів м. Кам’янця-

Подільського(НВК №14). 

 

 

 

. 

З часу відкриття військово-історичного музею визволителів м. 

Кам’янця-Подільського в НВК №14 склалась добра традиція. Коло макету 
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пам’ятника Танкістам відвідувачі схиляють голови у хвилині мовчання, 

віддаючи шану пам’яті загиблим. 

 

Музей визволителів нашого краю від нацистських загарбників  

«В пам’яті народній» ЗОШ № 15 

Довідка – характеристика музею. 

Музей визволителів нашого краю від нацистських загарбників «В пам’яті 

народній» створений 26.03.2004 р. Керівником музею є Луцик Інна 

Степанівна, вчитель історії. Музей розташований в ЗОШ №15 м. Кам'янець-

Подільський за адресою пр. Грушевського, 17. Музейна експозиція розміщена 

в приміщенні загальною площею 48 м². Режим роботи музею: понеділок-

п’ятниця згідно графіку відвідування музею. Технічне обладнання музею: 

телевізор, відеомагнітофон, комп'ютер. 

Загальна кількість експонатів – 43. Музейних предметів основного фонду – 27. 

Музейних предметів, що входять до державного реєстру національного 

культурного надбання немає. 

Характеристика експозиційних розділів: 

План Барбаросса 

Подоляни в перших боях за Батьківщину 

Новий порядок – це фашизм 

Поділля не скорилося 

Корінний перелом в ході війни 

Визволення столиці України м. Києва 

Ми повернулись, Україно! 

Проскурівсько-Чернівецька операція 

В боях за Кам’янець-Подільський 

Слава героям  боїв за Кам’янець 

Місто вистояло 

Останні залпи 

В пам’яті народній 
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Символи ратної доблесті (бойові нагороди) 

Фотодокументи та спогади засвідчують 

Гордість і слава Поділля 

Анкети ветеранів Другої світової війни мікрорайону «Черемушки» 

Анкети жителів мікрорайону «Черемушки» –  учасників бойових дій Другої 

світової війни  

Анкети учасників партизанського та підпільного руху» 

Анкети медиків – учасників Другої світової війни  

Анкети учасників трудового фронту в роки Другої світової війни 

 

Анкети ветеранів Другої світової війни мікрорайону «Черемушки». Музей 

визволителів нашого краю від нацистських загарбників «В пам’яті народній» 

(ЗОШ№ 15) 

Просвітницька діяльність музею здійснюється на основі музейних 

експозицій та виставок в формах екскурсій, лекцій, консультацій, тематичних 

заходів, святкових лінійок, зустрічей з ветеранами Другої світової війни, 

учасниками бойових дій, дітей війни тощо. Музей став центром проведення 

тематичних вечорів таких як: «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», «Вони 

відстояли Вітчизну свою», «Степом, степом йшли у бій солдати», та ін., на які 

запрошуються ветерани війни, учасники інших воєнних подій. 
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Тематичний вечір 

«Ніхто не забутий, 

ніщо не забуто». 

Музей визволителів 

нашого краю від 

нацистських 

загарбників «В 

пам’яті народній» 

(ЗОШ№ 15) 

Музей проводить дослідницьку та пошукову діяльність відповідно до 

тематики музею; систематично поповнює фонди музею шляхом проведення 

походів, екскурсій, зустрічей з ветеранами; створює і поповнює стаціонарні 

експозиції та виставки. Листи з фронту, щоденники солдат та офіцерів, 

військове спорядження, нагороди, ювілейні медалі, сувеніри, особисті речі, 

фотографії, зібрані під час пошуків, стають важливим джерелом нових знань з 

історії Батьківщини, ефективним засобом виховання підростаючого 

покоління, розповідають про увічнення пам’яті, дружбу учнів з ветеранами. 

Члени Ради музею є ініціаторами та організаторами різноманітних 

заходів. Це і виставки малюнків та стінгазет, перегляди відеофільмів, вистав  

про війну, конкурсів воєнної пісні, військові ігри, змагання тощо. 

На базі музею «В пам’яті народній» діє волонтерський загін «Спадкоємці 

Перемоги» 

Волонтерський загін 

«Спадкоємці Перемоги». 

Музей «В пам’яті народній» 

(ЗОШ№ 15) 

 

 

 

 

file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка/Педідеї/Недря/19/Звіт%20Спадкоємців%2014%20р.%202.ppt
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка/Педідеї/Недря/19/Звіт%20Спадкоємців%2014%20р.%202.ppt
file:///C:/Users/User/Desktop/Новая%20папка/Педідеї/Недря/19/Звіт%20Спадкоємців%2014%20р.%202.ppt
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Цінність музею «В пам'яті народній» полягає в формуванні в учнів 

світогляду, переконань, вихованні патріотизму, пізнавальних інтересів, 

творчих здібностей, дослідницьких нахилів, розвитку творчої самодіяльності 

і громадської активності, залученні їх до активної участі у збереженні та 

популяризації серед населення пам’яток духовної культури нашого народу. 

 

Музей хліба 

Позашкільне навчально-виховне об'єднання 

Довідка – характеристика музею. 

Музей хліба Кам’янець-Подільського еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді був заснований 05.09.1990 р. Музей розташований у окремо 

виділеній кімнаті, загальна площа 62 м², експозиційна – 53 м². 25.07.2008 р. 

Музею було присвоєно звання «Зразковий музей». Керівником музею є 

Гламозда Наталія Володимирівна, культорганізатор ПНВО. Режим роботи: з 

9.00-17.00 щодня, понеділок – санітарний день. Технічне обладнання музею: 

світло аудіо обладнання, фонотека, відеотека. 

Експозиція Музею Хліба відповідає дотриманню етнографічного 

профілю. Історія виникнення та розвиток виробництва хліба показані у 

контексті побуту, історії та звичаїв українського народу. Загальна експозиція 

дає уявлення про історію виникнення та розвиток хліборобства від давніх 

часів до наших днів і містить такі розділи: «Історія хліборобства», «Хліб війни 

і голодомор», «Творці золотого колосу», «Хлібопекарні Поділля», 

«Етнографічний розділ». Розділ «Історія хліборобства» висвітлений стендами 

«Дикий хліб», «Відкриття хліба», «Походження культур», «Хліб предків», 

зібрано колекцію знарядь праці, які застосовувалися у давнину для обробітку 

ґрунту, макети сучасних с/г знарядь, зібрано реферати, гербарії, картки, 

плакати, ілюстрації. Розділ «Хліб війни і голодомор» розповідає про важкі 

роки у житті українського народу і представлений експозицією, яка висвітлена 

стендами: «Хліб війни», «Голодомор»; макетом ниви у роки війни, книжковою 

виставкою, плакатами.  
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«Творці золотого 

колосу». Музей хліба 

(Позашкільне 

навчально-виховне 

об'єднання) 

 

 

 

Розділ «Творці золотого колосу» представлений стендами «Походження 

культур» і «Вчені-селекціонери». Розділ охоплює буклети та реферати про 

походження культурних рослин, гербарні листки, зразки культур у вигляді 

сніпів, зерна, районованих культур; дані про передові с/г товариства 

Кам’янець-Подільського району, фотоальбоми. Розділ «Хлібопекарні 

Поділля» представлений постійно діючою виставкою сучасних хлібних 

виробів, буклетами, фотоальбомами, стендами, інформацією про 

підприємства-виробники хлібної продукції. «Етнографічний розділ» 

представлений постійно діючою виставкою «Обрядовий хліб», виставкою 

народних умільців (рушників, серветок). 

 

   «Хліб – усьому голова». 

Музей хліба 

(Позашкільне 

навчально-виховне 

об'єднання) 
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На базі Музею Хліба протягом року організовуються та проводяться 

свято урожаю, свято осені, свято праці; обрядові свята («Зелені свята», 

«Щедрий вечір – добрий вечір», «Калита»); проводяться виставки малюнків, 

композицій на тему: «Хліб очима дітей», «Дари осені», «Смачні страви з 

хліба», «Наші обереги»; виховні години «Хліб – наше добро», «Чим пахне 

коровай», «Хліб – усьому голова»; години народознавства «Ремесла мого 

села», «Ціную руки, що крутили жорна». 

 

         «Чим пахне коровай». 

Музей хліба 

(Позашкільне 

навчально-виховне 

об'єднання) 

 

 

 

  

 

         «Хліб – усьому 

голова». Музей хліба 

(Позашкільне 

навчально-виховне 

об'єднання) 

 

 

 

У Музеї хліба експонується постійно діюча виставка учнівських робіт 

гуртківців ЕНЦУМ (виставки оберегів, рушників, вишиванок, малюнків, 

виробів з соленого тіста). Вихованцями гуртка народні умільці зроблено 
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вироби-обереги з солоного тіста, які в продовж віків допомагали українцям в 

житті та добробуті. 

 

Вироби-обереги з 

солоного тіста. 

Музей хліба 

(Позашкільне 

навчально-

виховне 

об'єднання) 

 

 

У музеї постійно діє книжкова виставка «Хліб у коморі – щастя в домі». 

Інформація про роботу Музею хліба висвітлюється у пресі, проводяться 

виступи на радіо, створено відеофільм про роботу музею. З числа гуртківців 

ЕНЦУМ створена група екскурсоводів та пошуковий загін, метою якого є збір 

нового матеріалу, історичної інформації, нових експонатів. 

Музей хліба є навчально-методичним центром з пропаганди в школах 

бережливого ставлення до хліба, виховання школярів на трудових традиціях, 

центром національного та патріотичного виховання. На базі музею постійно 

проводяться семінари, семінари-практикуми для вчителів, надаються 

консультації вчителям та викладачам інших навчальних закладів. 

 

 

Етнографічний декоративно-ужитковий музей  

ЗОШ № 6  

Довідка – характеристика музею. 

Етнографічний музей розпочав роботу з 1989-1990 рр., хоча організація, 

збір документів, матеріалів і експонатів тривали довго. У 2005 року присвоєно 

звання «Зразковий музей». Ініціатором створення музею була учителька-
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пенсіонерка Човник Леся Григорівна. Керівником музею є Махно Оксана 

Михайлівна, вчитель української мови та літератури ЗОШ№ 6. Адреса музею 

вул. Молодіжна, 7. Музей знаходиться у приміщенні школи в одній кімнаті. 

Експонати (близько 800 одиниць основного фонду, схеми, фотографії) 

систематизовано у 6 розділів, а саме: 

Первіснообщинний лад. Пам’ятки Трипільської та Черняхівської культури. 

Виникнення феодальних відносин на території Поділля. 

Майстерність давньоукраїнських ремісників. 

Сільськогосподарські  знаряддя праці.  

Жіноче вбрання та хатній посуд подолян. 

Перебування Тараса  Шевченка у Кам’янці-Подільському. 

Дашок над дверима до музею імпровізований під солом'яну стріху давньої 

української хати. По обидва боки дверей – тин, а за тином цвітуть мальви і 

соняхи. Оригінальне оформлення входу відразу надихає відвідувачів поринути 

у світ українства. 

 

Вхід до музею. 

Декоративно-ужитковий 

музей (ЗОШ № 6) 

 

 

 

 

 

Перед входом у музей відвідувачів зустрічає живописна картина: 

парубок і дівчина в українському національному одязі наче запрошують нас 

повернутись до національних традицій, звичаїв та обрядів.  
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Вхід до музею. 

Декоративно-

ужитковий музей 

(ЗОШ № 6) 

 

 

 

 

Археологічні знахідки та дослідження засвідчують, що люди здавна 

селилися на території сучасного Кам'янця-Подільського. Це були стоянки 

мисливців, селища давніх землеробів. Міське поселення виникло тут 

значно пізніше. Найдавнішими вважаються археологічні знахідки на 

території дендропарку над каньйоном на лівому березі Смотрича. Тут після 

весняних розмивів виявлено бивні мамонта, а також крем'яні відщепи 

пізнього палеоліту (40—13 тисяч років тому). В експозиції музею 

представлені матеріали доби мідно-кам’яного віку (енеоліту) В 

господарстві людини з'являються вироби з металу та міді. Серед матеріалів 

кам’яного віку особливу увагу привертають знахідки з села Лука-

Врублівецька Кам’янець-Подільського району, які розповідають про 

найстародавніше поселення Поділля. Мідні прикраси знайдено в селі 

Цвіклівці Кам'янець-Подільського району. 

 

Пам’ятки трипільської 

та черняхівської 

культури. Декоративно-

ужитковий музей (ЗОШ 

№ 6)  
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Під час розкопок у трипільських поселеннях учені знайшли багато 

жіночих фігурок. Жінка була головною у трипільців, їй поклонялися як 

матері роду.  

 

 

Стенд трипільська 

культура. Декоративно-

ужитковий музей 

(ЗОШ № 6) 

 

 

 

 

Панно, створене на центральній стіні музею, розповідає нам про давні 

ремесла подолян: гончарство, землеробство, скотарство, ткацтво, прядіння. 

 

      Давні ремесла подолян. .Декоративно-ужитковий музей (ЗОШ № 6) 

Одяг, який носили наші прабабусі і прадідусі ще на початку ХХ 

століття. До речі, багато жіночих і чоловічих сорочок виготовлені із 

конопляного чи лляного полотна без жодного шва. 
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Колекція одягу. 

Декоративно-

ужитковий музей 

(ЗОШ № 6). 

 

 

Музей поповнюється новими експонатами, чимало яких виготовлені 

руками учнів. У музеї проводиться багато екскурсій. Діти-екскурсоводи 

досконало вивчають матеріали музею, поповнюють його зібраним матеріалом 

про топоніми рідного поділля, піснями, та іншими експонатами. 

 

Музей в дії. 

Декоративно-

ужитковий музей 

(ЗОШ № 6). 

 

 

 

 

Вчителі історії розробили систему уроків з історії і проводять їх саме у 

музеї, це: «Трипільська культура на території Поділля», «Гончарний посуд. 

Особливості його виготовлення», «Глибоке коріння українського народу. 

Скіфські часи». В музеї часто проводяться читацькі конференції, наприклад: 

«Слава українська не вмре, не загине», літературні вікторини, наприклад: «За 

волю, за віру, за честь України я буду невпинно стоять до загину…», 

тематичні вечори «І на тім рушничкові…», «Хата моя біла хата». У 

приміщенні музею проводяться класні години зі школярами молодшого віку, 
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наприклад: «Мій рідний край, моя історія жива», «Вишита сорочка як зразок 

народного одягу на Поділлі». 

Матеріали, зібрані у музеї, дають можливість проводити тут уроки 

української мови та літератури, історії, художньої культури і мистецтва, 

образотворчого та музичного мистецтва, трудового навчання, виховні години, 

екскурсії, читацькі конференції, тематичні вечори. 

Протягом останніх трьох років у школі проходив конкурс на кращу 

писанку. Так була створена у музеї експозиція «Писанкове дерево».  

 

«Людське безсмертя з 

роду і до роду» 

Декоративно-

ужитковий музей (ЗОШ 

№ 6)  

 

 

 

 

 

 

Нехай ніколи у ваших душах не згасне бажання прилучитися до історії 

свого роду і народу. Пам’ятайте: «Людське безсмертя з роду і до роду 

                                                           Увись росте з коріння родоводу». 

 

 

Літературний музей Т. Г. Шевченка 

ЗОШ № 2  

Довідка – характеристика музею. 

Музей Т. Г. Шевченка розташований в ЗОШ№ 2 м. Кам’янець-

Подільському. Був створений 08. 09. 1989 р. до 175-річчя від дня народження 

Т. Шевченка. Керівником музею є Черенько Галина Михайлівна, вчитель 

української мови та літератури ЗОШ№ 2. Адреса музею вул. Князів 

Коріатовичів. Музей знаходиться у приміщенні школи в одній кімнаті. 
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Експонати музею (близько 120 одиниць основного фонду, з них 4 

оригінальних), зібраних активістами учнівських пошукових груп. Серед них 

книги видані на різних мовах світу (польська, російська, киргизька, казахська, 

вірменська, грузинська, французька). Вони одержані в результаті передач, 

подарунків центральних бібліотек та музеїв різних народів. Деякі експонати 

було закуплено або одержано внаслідок заповітів. Експозицію 

систематизовано у 9 розділів, розташованих в хронологічній послідовності, 

відповідно до життя та творчості поета. Привертають увагу картини написані 

до творів Т. Г. Шевченка. 

Режим роботи музею: понеділок – вівторок з 14.30 – 15.30., згідно графіку 

відвідування музею. Тривалість екскурсії від 30 хв. до 1 год. Екскурсії 

розраховані як на дошкільний, так і шкільний чи дорослий вік. Музей 

співпрацює із Кам’янець-Подільським державним історичним музеєм – 

заповідником. 

Музей є центром патріотичного виховання молоді, школярів та жителів 

міста. Основними видами діяльності музею є: науково-освітня робота 

(екскурсії в музеї, літературні квести, брейн-ринги, уроки-екскурсії, лекції, 

тематичні виставки); фондова робота (збереження фондових матеріалів та 

поповнення новими надходженнями); наукові розвідки (пошук, збір матеріалів 

про життя та творчість Т. Г. Шевченка). Відповідно до експозиційним стендів 

проводяться тематичні екскурсії за такими темами: «Тернистими шляхами», 

«Велике щастя бути вольним чоловіком», «Живу, учусь, нікому не кланяюсь і 

нікого не боюсь», «Шевченко – член Кирило-Мефодіївського братства», 

«Тарас Шевченко і Поділля», «Т. Г. Шевченко і Поділля», «І на оновленій 

землі», «Іде планетою Тарас», «Дерево шевченківського роду», «Літопис шани 

і любові». При музеї сформовано дитяче – юнацьке об'єднання «Юні 

шевченкознавці». Різнобічна діяльність об'єднання гуртує творчих, 

зацікавлених учнів та вчителів, що у свою чергу, дозволяє у закладі загальної 

середньої освіти створювати різноманітні проекти, заходи. 
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Експозиційні стенди «Тернистими шляхами», «Велике щастя бути вольним 

чоловіком». Музей Т. Г. Шевченка ЗОШ № 2. 

Оглядова екскурсія «Тарасовими шляхами» призначена для відвідувачів, 

що вперше прийшли до музею не залежно від віку. Це найбільш 

багатопланова екскурсія, побудована за біографією Т. Шевченка: починаючи 

від дитячих років, навчання в Петербурзькій академії мистецтв, заслання, і аж 

до останніх років життя в Петербурзі. Увагу у музеї привертає дерево 

шевченківського роду.  

 

Стенд присвячений Миколі Лисенко, 

праправнуку Т. Г. Шевченка. Музей Т. Г. 

Шевченка ЗОШ № 2. 
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На знак глибокої пошани Микола Лисенко, праправнук Т. Г. Шевченка, 

більше тридцяти років досліджував рід Шевченків, який розкидав своє 

прадавнє коріння і в Україні та поза межами і по всіх материках. Враховуючи 

дослідження М. Лисенка учнями школи було складено генеалогічне дерево 

цієї родини.  

Екскурсія допомагає уявити багатогранну спадщину Т. Шевченка, 

визначну роль його не тільки в українській культурі, а й культурі світової. 

Численні матеріали переконують, що тільки геніальній людині може бути таке 

велике шанування не тільки рідного народу, а й народів усього світу. 

 

Стенд розповідає про 

багатогранну спадщину 

Т. Шевченка. Музей Т. Г. 

Шевченка ЗОШ № 2. 

 

 

 

 

Музей демонструє неабияку креативність в адаптації своїх тем чи 

експонатів так, щоб зацікавити дітей і надати водночас певну пізнавальну 

інформацію. Враховуючи досвід дітей, музей намагається підбирати матеріал, 

який буде цікавий насамперед сучасним дітям та молоді. Музей показує, 

наскільки актуальною для суспільства може бути музейна колекція, як через 

експонат – через минуле – можна обговорювати сучасні і вкрай болісні 

проблеми, залучаючи до осмислення значну кількість українців. 

 

Історико-екологічний музей «Дзвони Чорнобиля» ЗОШ № 17  

Довідка – характеристика музею. 

З метою залучення молодого покоління до вивчення та збереження 

історико-культурної спадщини свого народу, формування освіченої творчої 



 

27 

особистості, розвитку у учнів інтересів до пошукової, краєзнавчої, науково-

дослідницької роботи, вивчення причин, наслідків та героїзму ліквідаторів 

Чорнобильської трагедії 14.01.2004 р створено шкільний музей «Дзвони 

Чорнобиля». Адреса музею вул. Розвадовського, 8 м. Кам’янець-Подільський. 

Експозиція музею налічує 11 стендів, які розміщено в одній кімнаті, а саме: 

Гірчить Чорнобиль, крізь роки гірчить... 

Перлина України – Полісся 

Чорнобильська АЕС 

Укриття – пам’ятник мужності 

Вдарив чорний дзвін 

Кам’янчани у Чорнобилі 

Його діянь нескорена душа 

Життя зірвалось у безодню 

Зони радіаційного забруднення 

Славутич – місто білого ангела 

Юна зміна героям  

Оглядова екскурсія розповідає про страшні події на АЕС. У ніч з 25-го на 

26-е квітня відлік часу став уже далеко не мирним, а бойовим і аварійним. 

Відлік пішов на години, хвилини і секунди. О першій годині 23 хвилини 40 

секунд над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції 

велетенське полум’я розірвало нічну темряву. 

 

Макет Чорнобильської 

АС. Музей «Дзвони 

Чорнобиля» ЗОШ № 17 
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«Саркофаг» над зруйнованим четвертим блоком Чорнобильської АЕС  

спроектовано та побудовано за рекордний термін в умовах надто високих рівнів 

радіації. Споруда ―Укриття‖ – це бетонна стіна, яка обмежує простір, що 

замикає у собі зруйнований реактор. Зведений за 206 днів і ночей героїчною 

працею трьохсот тисяч людей, «Саркофаг» став пам’ятником мужності людей. 

Це їх силами було укладено понад 400 тисяч кубометрів бетону та змонтовано 7 

тисяч тонн металоконструкцій.  

  

 

Дерево суму. Музей 

«Дзвони Чорнобиля» 

ЗОШ № 17. 

 

 

 

 

 

Наші кам'янчани-військовослужбовці на той час майор (а нині 

підполковник) Стоцький Володимир Йосипович і майор Кузьма Сергій 

Анатолійович вже у червні 1986 року були там.  

 

Кам'янчани-

військовослужбовці герої 

– ліквідатори. Музей 

«Дзвони Чорнобиля» 

ЗОШ № 17. 

 

 

За активну участь і самовіддану роботу по ліквідації наслідків на 

Чорнобильській АЕС Стоцький Володимир Йосипович указом Президії 

Верховної Ради СРСР від 24 грудня 1986 року був нагороджений медаллю «За 

бойові заслуги».  
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Музей проводить організовує дослідницьку діяльність згідно з 

тематикою музею, створює і поповнює стаціонарні виставки і експозиції, 

проводить освітньо-виховну роботу серед школярів і населення, надає 

можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному процесі, 

забезпечує збереження музейних експонатів.  

 

Під час екскусій в музеї. Музей «Дзвони Чорнобиля» ЗОШ № 17 

 

 

Висновки 

Музеї при навчальних закладах м. Кам’янця-Подільського продовжують 

розвиватись. Шкільні музеї слугують тому, що учні вивчають історію свого 

народу, рідного краю, залучаються до джерел духовного відродження. 

Експонати музеїв розповідають про сиву давнину Кам’янеччини, її 

сьогодення, знайомлять з видатними людьми України, Поділля. Музеї 

поповнюються новими експонатами, чимало яких виготовлені руками учнів. У 

музеях проводиться багато екскурсій. Діти-екскурсоводи досконало вивчають 

матеріали музею. Музеї проводять дослідницьку та пошукову діяльність 

відповідно до тематики музею; систематично поповнюють фонди шляхом 

проведення походів, екскурсій, зустрічей з ветеранами; створюють стаціонарні 

експозиції та виставки. Виходячи із досвіду пошуково-дослідницької роботи 

музеїв при закладах загальної середньої освіти міста, можна виділити 

напрямки краєзнавчої роботи: рідний край, особливості українських традицій, 

обрядів, одягу, предметів побуту, військово-історичні події. Основні зусилля 
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музеї почали спрямовувати на відновлення історичної пам'яті українців, 

духовності і культури, пошуковці почали збирати та зберігати предмети 

національної самобутності України. У музеях здійснюється істотне 

впорядкування музейних колекцій, звільнення музейних експозицій від 

стереотипів та політичних ідеологій.  

Шкільні музеї Кам'янця – Подільського – це засіб навчання, виховання, 

розвитку, розкриття прихованих здібностей дітей, і в цьому їх найбільш 

актуальне завдання в культурному та духовному відродженні України. 

 

Використана література 

1. Збірник методичних матеріалів керівникам музеїв при навчальних 

закладах; Упорядник Т. В.Недря. – Кам'янець – Подільський, 2007. 

2. Методичні поради щодо організації роботи музеїв при навчальних 

закладах: На допомогу методистам з питань музейної справи та керівникам 

музеїв. – Хмельницький, 2012. 

3. Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України 

від 04. 09. 2006 № 640). 


