
СШ № 15 МІСТА КИЄВА 

РОЛЬ МУЗЕЮ «ЗАЛ БОЙОВОЇ СЛАВИ ВІЙСЬКОВОЇ 

АВІАЦІЇ» У НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОМУ 

ВИХОВАННІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 



Патріотичне виховання – це сфера 

духовного життя, яка проникає в 

усе, що пізнає, робить, до чого 

прагне, що любить і ненавидить 

людина, коли формується.  

В. Сухомлинський 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Шкільний військово-патріотичний музей СШ № 15 міста Києва 

є складовою частиною національного фонду України. Це 

культурно-освітня і виховна установа метою якої є збереження, 

систематизація, популяризація пам’яток матеріальної та 

духовної культури. Музей сприяє залученні учнівської молоді 

до вивчення і збереження історико-культурної спадщини свого 

народу, формуванню освіченої творчості та виховання активної 

громадської позиції, забезпечує духовну єдність та 

спадкоємність минулого і сучасного поколінь. 

 



Фонд музею складає понад 200 експонатів, зібраних та 

зареєстрованих в інвентарній книзі оригінальних пам’яток 

з історії авіації оформлених у вигляді фотоматеріалів, на 

основі яких побудовані експозиції військово-

патріотичного музею. 

Площа музею – 100 кв. м. 



ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ ТА ЗМІСТ РОБОТИ МУЗЕЮ: 

1. Сприяти поглибленню гуманізації навчально-виховного процесу в школі 

шляхом залучення вчительського та учнівського колективу до пошукової 

історико-краєзнавчої та науково-дослідної діяльності. 

2. Популяризація патріотичних, трудових традицій школи.  

3. Проведення лекцій, екскурсій, творчих зустрічей тощо. 

4. Проведення пошукової роботи з метою поповнення та вдосконалення 

музейних фондів, накопичення досвіду. 



КЕРІВНИЦТВО РОБОТОЮ МУЗЕЮ 

 
1. Робота музею організована на основі самоврядування. При 

музеї створена рада музею. 

2. Рада музею: 

• обирає голову, розподіляє обов’язки між членами ради; 

• затверджує план роботи. 

 

 Селезньова Анастасія – голова ради шкільного музею. 

Члени ради: 

 Попова Ірина; 

 Хижняк Катерина; 

 Камоцький Максим; 

 Павлюченко Анастасія; 

 Котелянець Віталій. 

 

 



Музей «Зал Бойової Слави військової авіації» 

• В експозиції: фотоматеріали;  спогади ветеранів радянсько-

афганської та Вітчизняної воєн; документальна література; 

тематичні альбоми.  

• До пам’ятних дат оформлюються тематичні експозиції. 

Проводяться екскурсії. 

• В практиці роботи школи – музейні уроки, діє пошукова 

група.  





Музей «Зал Бойової Слави військової авіації» у 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови № 15 

міста Києва був відкритий 2010 року. 



У музеї створено 6 експозицій: 

• Друга світова війна 1939-1945 рр. Велика 

Вітчизняна війна 1941-1945 рр.; 

• Ескадрилья «Нормандія-Неман»; 

• Побратими по зброї; 

• Наша пам’ять, наш біль – Афраністан; 

• Афганістанська війна 1979-1989 рр 

• На захист рідного неба. 



Друга світова війна 1939-1945 рр. Велика 

Вітчизняна війна 1941-1945 рр. 

Фотоматеріали даної експозиції показують наочно перед відвідувачами 

музею військову авіацію часу Великої Вітчизняної війни, агітаційні листівки 

та героїв (осіб, що своїм життям та здоров’ям пожертвували заради нашого 

світлого майбутнього). Екскурсоводи повідомляють точні дані авіації та її 

стан на початок війни та на завершення, вказуючи на основні здобутки та 

затрачені матеріальні та моральні зусилля всього радянського народу і 

українців зокрема. 



Ескадрилья «Нормандія-Неман» 

Особливе місце серед експозицій музею належить саме ескадрильї 

«Нормандія-Неман». Досить багато пошукової роботи присвячено учнями 

СШ № 15 для дослідження питання створення та діяльності даного 

підрозділу. Відвідувачі можуть дізнатися про основи її утворення та 

діяльності, основних діячів та місце у Другій світовій війні. Окрім того, ми 

відчуваємо братерські почуття до французів, що об’єднані були з нами 

спільною метою – подолати німецько-фашистські війська. 



Побратими по зброї 

Дана експозиція є продовженням розповіді про діяльність ескадрильї 

«Норманії-Неман». Але під час огляду даних фотоматеріалів 

відвідувачі довідуються безпосередньо про імена найбільш відомих 

діячів французького підрозділу, що воювали поряд з радянськими 

військами, про долю осіб, які змушені були організувати свій підрозділ 

у тилу та далеко за межами своєї рідної землі, але мали непереборне 

бажання здобути омріяну перемогу.  



Наша пам’ять, наш біль – Афраністан 

Особливе місце в нашому музеї належить звичайно війні в Афганістані. З 

одного боку, тому, що війна не могла б вестися без вагомої підтримки з 

повітря, а з іншого боку через те, що саме 2 вихованці школи № 15 загинули 

виконуючи обо’язок радянської влади у афганській війні. Живі афганці і досі 

тісно співпрацюють зі школою, допомагали у сворені експозицій музею, саме 

з їх допомоги були створені великі стенди з літаючими апаратами, що наочно 

прикрашають фотоматеріали нашого музею.  



Афганістанська війна 1979-1989 рр. 

Під час відвідування експозиції, що стосується війни в Афганістані 

відвідувачі не лише ознайомлюються із долею наших учнів, що загинули у 

даній війні, але і про роль авіації у цій запеклій боротьбі із душманами, у 

страшенно складних та нелюдських умовах для життя і бойових дій. 



На захист рідного неба 

Не можна уявити музей, що присвячений військовій авіації без 

експозиції, що наочно має відобразити учням і іншим відвідувачам про 

стан військової авіації сьогодення. Екскурсоводи розповідають, що 

авіація сучасності спрямована як правило на господарські потреби, чи 

побутові, але стан напружених військових конфліктів не дає 

можливості припинити повне військове будівництво авіації до 

сьогоднішнього дня. 



ГЕРОЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (роботи 

виконані учнями СШ № 15) 



ГОЛОВНЕ ЗАВДАННЯ СШ № 15 

      Виховання  фізично і морально-здорової, духовно багатої та гармонійно 

розвиненої людини, яка поважає права, розуміє  і виконує свої громадянські 

обов’язки, любить рідну землю та дбає про збереження культури свого 

народу. 

 

 

      Для досягнення даної мети ми проводимо Тижні національно-

патріотичного, морального, громадянського виховання; заходи до Дня 

Соборності та Незалежності України, річниці вшанування пам’яті героїв 

Крут, до річниці визволення Києва від німецько-фашистських загарбників; 

робота над масштабним проектом «Пам’ять поколінь». 

 

 





ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 


