
Роль музею “Партизани і підпільники 
України в роки Другої  Світової 

війни.1941-1945 роки.” в військово-
патріотичному та національному 

вихованні учнів 



 
Експозиції музею 

 
• Історія створення музею «Партизани і підпільники України у 

роки Другої Світової війни. 
•  Життя та діяльність С.А.Ковпака  
•  Історія створення партизанського з’єднання у Спадщанському 

лісі 
• Легендарний похід ковпаківців від Путивля до Карпат 
• Бойовий шлях 379 зенітно – артилерійського дивізіону 
• Командири партизанських з’єднань  
• Березняк Є.С. – легендарний розвідник, Заслужений   учитель 
• Учителі в роки війни 
• Історія створення комісії у справах колишніх партизан 
• Пошукова робота учнів 
 





Музей – центр  військово – 
патріотичного  

виховання учнів школи 



• Головна мета діяльності музею полягає 
у залученні молодого покоління до 
вивчення та збереження історико – 
патріотичної спадщини свого народу , 
розвитку творчих інтересів та 
пошукової діяльності. 

 



Шкільний музей є одним із ефективних засобів  
навчання, розвитку, виховання молодого 
покоління в процесі залучення до культурної 
спадщини, загальнолюдських цінностей їх збереження 
та примноження. Він є осередком освіти і виховання, 
формування у школярів національної свідомості, 
любові до рідної землі, свого народу, забезпечення 
духовної єдності поколінь, вивчення, збереження та 
використання пам’яток історії, матеріальної  і духовної 
культури українського народу. Учні та вчителі 
використовують матеріали шкільного  музею у 
програмі з історії, географії, літератури, навчають 
школярів мислити, досліджувати. 

 



25 травня 1977 року, у день народження, на подвір'ї школи було 
встановлено пам'ятник С.А. Ковпаку. Автор пам'ятника - 
архітектор, колишній партизан-ковпаківець, командир 
кавалерійського дивізіону,  Герой  Тутученко Семен Павлович  

          22 вересня 1977 року відповідно  до Постанови Ради 
Міністрів Української PCP школі № 111 присвоєно ім'я 
державного і громадського діяча, двічі Героя Ковпака Сидора 
Артемовича. 

  

 



       21 вересня школа традиційно святкує день народження 

Музею у День партизанської слави.   У цей день в школі 
проходять уроки мужності, відбуваються змагання із шахів ім. 
Радика Руднєва, конкурс малюнків імені С.П.Тутученка , 

конкурс на кращу партизанську страву, спортивні змагання . 



• Лекторська група проводить екскурсії для гостей нашої школи, 
учнів, жителів мікрорайону, ветеранів. Стало традицією у перші 
дні нового навчального року проводити екскурсії до шкільного 
музею для першокласників. 

• Члени пошукового загону продовжують збирати та 
поповнювати музей матеріалами про учасників Другої світової 
війни, які вчились у нашій школі і які мешкають на території 
мікрорайону закладу 



Президенти учнівського самоврядування НЗ 
Дарницького району – екскурс в історію 




