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3.
ІІІ. Вступ
1.Назва: «Музей Бойової Слави та бібліотека комплексу – осередки вивчення
історії Великої Вітчизняної війни та патріотичного виховання учнів»
2. Мета: Вивчати історію Великої Вітчизняної війни, забезпечуючи єдність
навчання і виховання та удосконалюючи основні напрямки патріотичного
виховання.
3. Тематичний напрям: соціальний.
4. Основні питання, які порушує проект:

виховання патріотів України;

формування навичок планування спільної роботи, розподілу завдання між
гуртківцями, використання різних джерел знань, систематизація накопиченого
матеріалу,

обстоювання

власних

поглядів,

толерантне

ставлення

до

протилежних думок і поваги до ветеранів; розвиток навичок збору та аналізу
інформації,

навичок

застосування

комп’ютерних

технологій

під

час

дослідницької діяльності.
5. Стислий опис: створення музею в комплексі є результатом довготривалих
пошукових досліджень учнів. Музей 40-го Гвардійського ордена Кутузова
Тернопільського авіаційного полку відкрито 14 жовтня 1983 року, в 40-у
річницю визволення м. Запоріжжя.
Основними завданнями цього проекту є залучення учнів до вивчення подій
Великої Вітчизняної війни, поглиблення знань з історії України та рідного
краю, літератури, виховання у підростаючого покоління поваги до своєї
минувшини на прикладах подвигів льотчиків 40-го Гвардійського ордена
Кутузова Тернопільського авіаційного полку винищувачів та ветеранів
Збройних

сил

концтаборів.

України,

остарбайтерів,

колишніх

в’язнів

фашистських

Музей і бібліотека співпрацюють та сприяють удосконаленню навчальновиховного процесу в школі; розширюють і поглиблюють загальноосвітню
підготовку учнів способами позакласної та позашкільної роботи; розвивають в
учнів інтерес до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької роботи;
формують в підростаючого покоління розуміння нерозривного зв’язку
минулого,

сьогодення

і

майбутнього

України,

цивільну

активність

і

національний патріотизм.
В ході реалізації проекту на базі Музею Бойової Слави працює гурток
«Патріот», а в бібліотеці комплексу – гурток «Сторінками Великої Вітчизняної
війни».
Напрямки роботи гуртків:
- лекторський: ознайомлення з матеріалами накопиченими про Велику
Вітчизняну війну, подвиги льотчиків 40-го Гвардійського ордена
Кутузова Тернопільського авіаційного полку винищувачів та ветеранів
Збройних сил України, остарбайтерів, колишніх в’язнів; ознайомлення з
літературними творами; проведення літературних віталень, присвячених
поетам і письменникам воєнної доби;
- пошуково - дослідницький напрямок: зустрічі, Уроки Мужності,
Круглий стіл з ветеранами – з Героєм Радянського Союзу
- Рубаном

П.А.,

Кайолою

Кривєнцовою Н.І.,

М.С.,

Коленко

Г.С.,

Сєдовою

К.Ф.,

Расальським М.Г., Паськом П.І., Гречко М.Г.,

Гєдвілєнє К.Я., Гірник Є.С.; участь в акціях і конкурсах «Досліди долю
своєї родини», «Шляхами подвигу і

слави», «Краса і біль України»,

«Пам’ять про війну живе в моїй родині», «Ми пам’ятаємо їх імена»;
завершено пошук сина капітана Мілодана А.М., командира 1-ї
авіаескадрилії 40-го Гвардійського ордена Кутузова Тернопільського
авіаційного полку винищувачів.
Стендові матеріали та фотоальбоми розміщені у Музеї Бойової Слави та
бібліотеці.

екскурсіонний: екскурсії - в Музей Бойової Слави «Екскурсія для друга
шкільним музеєм» (екскурсію ведуть учні), бібліотеку комплексу

на

тематичні книжкові виставки та по рідному краю «Ніхто не забутий, ніщо
не забуте»;
- робота в мікрорайоні, волонтерський рух:

операція «Доброго ранку,

ветеране!» (розклеювання вітальних листівок); акція «Ветеран живе
поруч» (відвідування ветеранів вдома – Хусточка М.А.,
Істомін А.Я., Канигін Є.К., Гірник Є.С., Пасько П.І., Пятаєв М.С. та ін.);
благодійні

обіди завдяки спонсорській допомозі депутата міської ради

Пшигоцького С. В.;
- робота з громадськістю: співпраця з Обласною організацією борців
антифашистського

руху

опору,

Обласним

центром

туризму

і

краєзнавства учнівської молоді, Обласним центром патріотичного
виховання молоді;
- робота творчої групи: інтегровані історико - бібліотечні уроки, конкурси
-

молодих

журналістів

«Об’єднаємося, брати мої!»,

«Нащадки

історичний

до 65-річчя Великої Вітчизняної війни

«Шляхами подвигу і слави» та
перемога»,

переможців»,

вікторина «Перемога діда - моя

авторських віршів учнів та ветеранів «Подвиги героїв в

пам’яті нашій».
Кращі роботи учнів були надруковані в Літописі учасників обласного
конкурсу серед молодих журналістів «Нащадки переможців» та в
авторській збірці віршів ветерана Великої Вітчизняної війни
Расальського М. Г.
- робота прес-центру: газета «Патріот», підготовка матеріалів до газети
комплексу «Двадцятка», а також міських газет «Горожанин» та
«Запорізька Січ», матеріали про роботу передані в Орджонікідзевську
ветеранську районну організацію м. Запоріжжя , які надруковані в книзі
«Весна Победы нашей» (2010р.), листування з ветеранами;

- ігрова та концертна діяльність: світкові концерти для ветеранів,
конкурси інсценованої пісні воєнних часів, авторські рольові ігри «Я
майбутній захисник Вітчизни!» та «Герой живе поруч»;
6. Перспективи розвитку: зберігати і примножувати накопичений матеріал
для

використання

в

навчально-виховному

процесі.

Продовжувати

співробітництво з Обласним центром патріотичного виховання молоді,
Обласним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді. У 2013 році знов
підтвердити звання музею «Зразковий музей».
Зберегти історичну пам’ять для майбутніх поколінь.
7. Виконавці: гурток «Патріот» - 20, гурток «Сторінками Великої Вітчизняної
війни» - 12 - учні 7-11 класів на базі Музею Бойової Слави та бібліотеки
комплексу.
8.Терміни реалізації: безстроково
9.Партнери та спонсори: депутат міської ради м. Запоріжжя –
Пшигоцький С.В., Обласний центр патріотичного виховання молоді – директор
Власова Н.Ф.
10. Презентація проекту.

4.
ІV. Методи і технології проекту
1. Виховання патріотів України; формування навичок планування
спільної роботи, розподілу завдання між гуртківцями, використання
різних

джерел

знань,

систематизація

накопиченого

матеріалу,

обстоювання власних поглядів, толерантне ставлення до протилежних
думок і

поваги до ветеранів; розвиток навичок збору та аналізу

інформації, навичок застосування комп’ютерних технологій під час
дослідницької діяльності.
2. Презентація.

5.
Додаток
1. Тематичний напрямок проекту - соціальний
2. Назва проекту
Музей Бойової Слави та шкільна бібліотека – осередки вивчення історії Великої
Вітчизняної війни та патріотичного виховання учнів
3. Відомості про навчальний заклад
Назва навчального
Запорізький навчально-виховний комплекс № 20
закладу
екологічного профілю Запорізької міської ради Запорізької
області
Поштова адреса
69091 м. Запоріжжя
навчального закладу
Бульвар Шевченка, буд. 49
Підпорядкування
Територіальний відділ освіти, молоді та спорту
Орджонікідзевського району управління освіти і науки
департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької
міської ради
Телефон, факс
(0612)32 62 26, факс - (0612) 32 26 59
Електронна адреса
Kompleks 20@ mail.zp.ua
Інтернет - адреса
www.nvk20.org.ua
Прізвище, ім’я по
Шульга Валерій Іванович
батькові керівника
навчального закладу
Виконавці проекту
Середа Ірина - учениця 11 –А класу
Соколенко Олена - учениця 11 –А класу
4. Відомості про керівників проекту
Прізвище,
ім’я
по Болотіна Тетяна Вікторівна
батькові
керівників Ботвінко Валентина Іванівна
проекту
Посада керівників
Болотіна Тетяна Вікторівна – вчитель історії вищої
проекту
кваліфікаційної категорії, вчитель методист, керівник
гуртка «Патріот» на базі Музею Бойової Слави комплексу
№ 20.
Ботвінко Валентина Іванівна – завідуюча бібліотекою
комплексу № 20, провідний бібліотекар, керівник гуртка
«Сторінками Великої Вітчизняної війни» на базі бібліотеки
комплексу № 20
Телефон
Болотіна Тетяна Вікторівна - (0612) 13 28 73, 0974409334
Ботвінко Валентина Іванівна - (0612) 24 53 01, 0677194907
Електронна адреса
Болотіна Тетяна Вікторівна - timenkobolotina@mail.ru
Ботвінко Валентина Іванівна - ivangennadiy@gmail.com
Дата «08» квітня 2013року

