


Музей історії Дарниці –  

осередок національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система пошукової та волонтерської роботи, яку 

проводять учні в рамках діяльності шкільного 

навчально-виховного осередку «Музей історії Дарниці», 

включає в себе низку проектів:  



Співпраця з пошуковим 

 товариством ім. Героїв 

Оборони 



Шкільний музей – місце зустрічі 
з ветеранами війни, Збройних 

сил, воїнами АТО 



 
•Безпосереднє спілкування з 
учасниками воєнних дій; 
• Участь у проекті Всеукраїнської 
спілки в'язнів - жертв нацизму 
“Пишемо історію разом”; 
• Написання дослідницьких робіт 
“Війна очима моєї родини” 

 

 



Листи з фронту – 
жива історія війни. 
Дослідження 
невідомих сторінок… 



Це дослідження присвячене дарничанам, які сьогодні живуть 
поряд з нами. Вони захистили нас під час Чорнобильської 
катастрофи, брали участь у афганських подіях 1979-1989 років, 
сьогодні віддають своє життя за територіальну цілісність і 

незалежність України. 

 



Учні школи – герої, які віддали своє 
життя за свою батьківщину в роки 

ІІ Світової війни та під час 
військових дій в Афганістані 



За покликом  гарячих 
сердець ми  допомагаємо 

тим, хто  захищає  та  
потребує захисту 



 

 
Учні школи  - переможці конкурсу 

пошукових робіт “Пізнай світ через 

історію”    



Дослідницько-пошукова робота 

“Наступність поколінь” відзначена 

Дипломом Національного музею історії 

України у Другій світовій війні 



Музей історії Дарниці представлений на 

виставці “Шкільний музей – ретроспектива 

і сьогодення”, травень 2013 р. 



Диплом  

Міжнародної Академії культури безпеки, 

екології та здоров'я за патріотичне 

виховання школярів, 2014 рік 



Наші вихованці   

завжди у вирі подій 

  



 

Можливо, знову загримлять гармати, 

І танк зімне пшеницю на лану, 

І буде плакать і журитись мати, 

Коли сини ітимуть на війну. 

 

І хтось востаннє поцілує милу, 

І хтось сльозу непрохану змахне, 

А може, дехто втратить віру й силу, 

Своє життя рятуючи одне. 

 

Але не я... Я квиснути не стану, 

Хоч як не буде боляче мені, — 

За нашу землю, дорогу й кохану, 

Я рад прийнять на себе всі вогні. 

 

За тих дітей, що бігають до школи, 

За матерів, змарнілих у труді, 

За рідні наші верби довгополі, 

За наші дні прекрасні й молоді. 

 

І тут ні сліз, ні відчаю не треба, 

І тут не треба страху і ниття — 

Живе лиш той, хто не живе для себе, 

Хто для других виборює життя. 


