
ванни исооового складу, так і військового вихованка >

9 .3 . Діяльність військових музеїв Збройних 
у військово-патріотичному вихованні військ 

і громадян України

В усіх країнах світу музейні зібрання є лу 
національною гордістю держави. Становлення 
світової спільноти, як незалежної держави, пок’ і і і ; 
відповідальність за долю історичних і культури их 
гаються в її музейних установах і є невід'ємною 
історико-культурної спадщини.

Сотні тисяч громадян України та інозем:-:;г«. 
збагатитися духовно, щодня відвідують музеї Україна, 
побувати в давньому минулому, побачити здобу] 
заглянути у майбутнє.

У збереженні надбань сивої давнини, духс 
мадян країни, розбудові національної держав:-: оса 
відіграють військово-історичні музеї України, які є 
науково-дослідницької і просвітницької діяльност. 
ними їм засобами та методами виховують висок: 
відповідальності за долю України, на просвіт 
мовою пам’яток та музейних експонатів розг 
історію минулого та сучасність. У військових мулап 
зберігають пам’ятки, що розповідають про військову 
що є гордістю нашого народу — і це законом:?- ; 
майбутнього той народ, який не цінує свого минулого

Завдяки професійній діяльності працівника 
музейних установ виникає відчуття особистої прг 
воєнної історії, а також підтримується зв’язок п о к с л ї

Військово-історичні музеї та музеї (кімнати і 
слави ЗС України, як носії історичної спадщини 
відіграють важливу роль у військово-патріотичному 
військовослужбовців, а й усіх громадян України.

Формами роботи військових музеї України е
• створення фотовиставок, присвячених і
• презентація монографій відомих воєнних
• проведення зустрічей з ветеранами збройна* 

інтернаціоналістами;
• проведення урочистих заходів, присвячена*
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Вітчизни, тематичних вечорів та концертів художньої самодіяльності;
• проведення історико-краєзнавчих наукових конференцій.
У ЗС України діє 68 військово-історичних музеїв та музеїв (кімнат) 

бойової (трудової) слави, у яких зберігається понад 73 тис. пам’яток.
Правовою основою діяльності музейних установ у ЗС України є 

Закон України «Про музеї та музейну справу», прийнятий Верховною 
Радою України 29.06.95 № 249/95-ВР зі змінами та доповненнями від 
5.11.2009№ 1709-УІ.

Роботу військових музеїв планують і проводять відповідно до 
вимог наказу Міністра оборони України від 6.03.2002 № 95 «Про 
затвердження Положення про організацію військових музеїв та музеїв 
кімнат) бойової (трудової) слави у Збройних Силах України». Діяль

ність працівників музейних установ спрямована на використання, 
збереження та вивчення пам’яток матеріальної і духовної культури 
з воєнної історії. Кінцевою метою цієї роботи є прилучення військово
службовців, підростаючого покоління та всіх громадян нашої дер
жави до надбань національної воєнної історико-культурної спадщи
ни. Працівники музейних установ надають допомогу командирам 
військових частин, їх заступникам з виховної роботи в активізації 
військово-патріотичного виховання воїнів Збройних Сил України.

Узагальнюючи статистичні відомості про роботу військових музеїв, 
можна зробити висновок, що їх кількість збільшується (табл. 9.1). 
Це свідчить про активне використання потенціалу музейної справи 
. виховній роботі з підвищення рівня бойової готовності військ та 
важливість роботи зі збереження бойових традицій і воєнно-історичної 
спадщини.

Кількість військових музеїв
Таблиця 9.1
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П о в іт р я н і С и л и  З С  У к р а їн и 7 15 22
В ій с ь к о в о -М о р с ь к і С и л и  З С  У к р а їн и 3 — 3
Г оловне у п р а в л ін н я  р о зв ід к и  М ін іс т е р с тв а  о б о р о н и  
У к р а їн и 3 1 4

Д е п а р т а м е н т  о х о р о н и  зд о р о в ’я  М ін іс т е р с тв а  о б о р о н и  
У к р а їн и 4 - 4

Д е п а р т а м е н т  в ій с ь к о в о ї о св іти  т а  н ау к и  М ін іс т е р с тв а  
о б о р о н и  У к р а їн и 2 - 2

Н а ц іо н а л ь н и й  у н ів е р с и т е т  о б о р о н и  У к р а їн и 1 — 1
Н а ц іо н а л ь н и й  в ій с ь к о в о - іс т о р и ч н и й  м у зей  У к р а їн и  З С  
У к р а їн и  т а  й о г о  ф іл ії 4 1 5

У сього 48 20 68
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Збільшення кількості військових музеїв вказує на те, що гро
мадськість усвідомила необхідність збереження військово-істори 
спадщини в сучасній незалежній Україні.

Протягом 2009 р. у військових музеях та музеях (кімнатах) бойової 
слави створено та проведено 182 виставки.

Активністю відзначається виставкова робота Центрального мужт 
Збройних Сил України (ЦМЗСУ) (з 15 січня 2010 року — Національного 
військово-історичного музею України) та його філій. У 2009 р 
музей провів три пересувні виставки за межами своєї території У 
філії ЦМЗСУ — Військово-морському музейному комплексі (ВММК 
«Балаклава» працювала виставка «Збройні Сили України — 20(Ц> — 
продовжує роботу виставка «Військова символіка України».

Національний військово-історичний музей України актив-*: 
співпрацює з музейним комплексом Коростенського укріпрайону «Скелт 
(м. Коростень), де у 2008 р. працювала пересувна виставка «Військова 
символіка України», а з 2009 р. — «Діти війни». Експозиція вистадкж 
розміщалася в приміщенні командного пункту Коростенськ:*— 
укріпрайону, який було збудовано в 1935—1937 роках.

У ВММК «Балаклава» завершили роботу зі створення та відкги—т 
постійно діючої виставки «Підводні сили Чорноморського флоту. 19*і- 
1994 рр.». Виставка, відкриття якої відбулось 20 серпня 2009 р., викликав 
великий інтерес відвідувачів, ветеранів та засобів масової інформації.

28 жовтня 2009 р. у ЦМЗСУ підготовлено та відкрито персон-.ть-т 
виставку живопису, графіки та скульптури Олександра Шевчука. Зяжи 
проводився в межах культурологічної програми музею «Мистеїггь: -  
воїнам», яка покликана ознайомити військовослужбовців, саттіттз 
строкової служби, офіцерів, ліцеїстів, курсантів вищих навчальне 
закладів із сучасними тенденціями і напрямами розвитку сучасного 
мистецтва. Під час урочистого відкриття виставки митець подаруздз ш  
фондів музею одну зі своїх робіт — «Відчай», яка відображає трагедзв 
голодомору 1932-1933 рр.

До 18-ї річниці ЗС України підготовлено фотовиставку «Збро^и 
Сили України», відкриття якої відбулося у Національному пзлги 
мистецтв «Україна».

На виставці експоновано фотографії про діяльність об’єднану 
з’єднань, військових частин і військових навчальних заклади 
ЗС України, зокрема навчання 72-ї окремої механізованої бригада, 
які відбулися на Яворівському полігоні, тактичні навчання угруп: п н  
різнорідних сил ВМС України на Кримському півострові, пілреддда 
зенітних ракетних військ на полігонах з бойовою стрільбою.

Після експонування у Національному палаці мистецтв «Укравша 
виставка продовжила свою роботу у військових частинах та устансшк 
ЗС України.

Протягом 2009 року в ЦМЗСУ та його філіях активно здійсаю- 
вався процес інформаційного менеджменту — проведення РЯ-камішай 
у засобах масової інформації з метою висвітлення повсякденне: і і ів і  
НОСТІ музею, популяризації ЙОГО фондових колекцій у  ТЄМаТИЧЗШ 
програмах й історико-документальних фільмах.
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Інформацію про діяльність музею надавали центральні телеканали 
та газета «Народна армія». Діяльність філій ЦМЗСУ (ВММК 
«Балаклава», Музею Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) 
та Волинського регіонального музею українського війська і військової 
техніки) висвітлювали регіональні телерадіокомпанії.

Для активізації та популяризації діяльності ЦМЗСУ було прове
дено ряд презентацій, зокрема до 18-ї річниці ЗС України відбулася 
презентація книги В. Я. Кравцевич-Рожнецького та В. П. Панасенка 
«Украинские военные знаки отличия первой половины XX века», а в 
грудні 2009 — монографію кандидата історичних наук В. М. Грицюка 
«Військо скіфів (озброєння, організація, війни та воєнне мистецтво)» і 
книгу М. М. Голушка «КГБ Украины. Последний председатель».

У галузі міжнародної діяльності Національний військово-істо
ричний музей надав допомогу в реалізації проекту, спрямованого на 
інформування міжнародної спільноти про національно-визвольну 
боротьбу українського народу. Посольству Королівства Бельгія від
правлено матеріали про Українську повстанську армію для їх передання 
Королівському музею армії та військової історії Бельгії. Також у межах 
українсько-бельгійського співробітництва в музейній сфері надано 
інформацію стосовно концепції експозиції, яка організовується у ВММК 
«Балаклава», що сприятиме отриманню бельгійських експонатів. Крім 
того, ведеться листування з німецьким музеєм «Шпеєр» про надання 
експонатів музею для створення виставки «Амазонки» у Німеччині.

Національний військово-історичний музей України спрямовує 
свою роботу на розбудову філій. Зусилля Музею РВСП спрямовувалися 
на активізацію інформаційно-музейної діяльності, дослідження війсь
ково-історичних процесів, організацію обліку та комплектування 
фондів, поліпшення господарської діяльності .

15 лютого 2009 року проведено спільну зустріч з ветеранами 
Збройних Сил, військовослужбовцями та воїнами-інтернаціоналістами 
Честь і слава Афганістану» з нагоди 20-річчя виведення військ. 

23 лютого в історико-культурному відділі Музею РВСП відбулися 
урочисті заходи, присвячені Дню захисника Вітчизни, — тематичний 
вечір «Вони захищають Батьківщину» та концерт художньої само
діяльності.

Один з напрямів військово-патріотичного виховання молоді — 
проведення уроків мужності, присвячених річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні. До цього свята з ветеранами війни, воїнами- 
ракетниками, ветеранами ЗС України були організовані тематичні 
зустрічі під назвою «Про ратні подвиги, звитягу і славу».

Для юнаків допризовного віку та військовослужбовців, крім 
екскурсій, проводились урочисті святкові збори, зустрічі, тематичні 
лекції. Для керівників та слухачів груп гуманітарної підготовки військо
вих частин Первомайського гарнізону, ветеранів війни проводились 
тематичні екскурсії.

29 квітня на базі Музею РВСП проведено Міжнародну 
наукову конференцію з питань розвитку атомної і ядерної безпеки 
«Десерт-2009», в якій брали участь 18 країн світу.
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Музей відвідали іноземні гості (загалом із 34 держав світу; 
зокрема з Німеччини, Словенії, Бразилії, Австрії, Ірландії, Ізраїлю. 
Данії, Індії, Угорщини, Фінляндії, Норвегії, Голландії, США, Канади. 
Китаю, Японії, Франції, Чехії, Польщі, Ірану, Італії, Бельгії, Іспанії 
Греції, Великої Британії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, В’єтнаму, Ново: 
Зеландії та з багатьох населених пунктів країн СНД.

Основні напрями роботи ВММК «Балаклава» такі: організації 
і приймання відвідувачів, пропагування діяльності музею у засобах 
масової інформації; створення історично достовірних постійних експо
зицій, стаціонарних та пересувних виставок, присвячених учасг. 
Радянської армії і флоту в подіях «холодної війни», історії підводних 
сил Чорноморського флоту, історії ВМС ЗС України, створенні*: 
ядерних боєприпасів корабельного базування; збирання та досліджених 
музейних експонатів, що належать до історії підводних сил на Чорномх 
морі, комплектування музейних фондів відповідно до тематико-експо- 
зиційних планів музейних експозицій тощо.

Працівники ВММК «Балаклава» активно проводять інформаційні 
рекламну роботу — висвітлення повсякденної діяльності музею у засос ад 
масової інформації, популяризацію його експозицій та колекцій > 
тематичних програмах вітчизняних і закордонних телеканалів. Д і ї  
підтримання зв’язків з міськими і регіональними ЗМІ проводять зустріч: 
з кореспондентами місцевих газет та представниками телеканалів.

Основні напрями роботи Волинського регіонального музея 
українського війська та військової техніки -  організація і приймані-:* 
відвідувачів, екскурсійне обслуговування, активізація інформації::- 
музейної діяльності, організація обліку та комплектування фондів 
створення наукової військово-історичної бібліотеки, поліпшення госпо
дарської діяльності тощо.

Під егідою ЦМЗСУ у м. Луцьку в березні 2009 р. проведе:-:: 
Всеукраїнську історико-краєзнавчу наукову конференцію «М итне і 
сучасне Волині та Полісся. Сторінки військової історії краю».

Наукові працівники Волинського регіонального музею українсь
кого війська та військової техніки у співпраці зі співробітниками 
ЦМЗСУ створили та відкрили наукову військово-історичну бібліосе:*: 
на базі музею у м. Луцьку.

Також музей співпрацює з місцевими ветеранськими організа
ціями, ветеранами війни в Афганістані, військовослужбовцями строкової 
служби Луцького гарнізону, вчителями шкіл, викладачами навчать->л 
закладів різних рівнів акредитації для збереження, відтворення і 
поширення історичної пам’яті серед молоді та підростаючого покоління.

Діяльність музею висвітлюють засоби масової інформації, мережі 
ІМетеї, туристичні довідники Волині та України, місцеві та регіони:.-і 
періодичні видання.

Створення філії Національного військово-історичного музею — 
Військово-Морського музею України сприяло вивченню та збереженню 
військово-морської історії України, яка нині майже не досліджує—.: ■_ 
Музей розкриває багатогранну історію військово-морської діяльності -л 
Чорному морі, період Кримської війни.

382



Станом на 1.01.2010 у Сухопутних військах ЗС України діють
2 7 музеїв, серед яких 2 музеї оперативних командувань (Західного 
та Південного), 1 музей об’єднання, 1 музей з’єднання, 16 музеїв 
військових частин та 7 музеїв військових навчальних закладів.

У 2009 році працівники музеїв створили 112 виставок. Протягом 
:оку в галузі науково-дослідної та експозиційної діяльності військово- 
.л'оричні музеї Сухопутних військ надрукували 7 наукових видань, 
гозробили 65 тематико-експозиційних планів.

Музеї Сухопутних військ відвідало понад ббтис. відвідувачів, серед 
-:их більш як 24тис. військовослужбовці.

Особлива увага приділялась заходам, присвяченим 20-й річниці 
виведення Радянських військ з Афганістану, Дню захисника Вітчизни, 
:--й  річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, 18-й річниці Зброй
них Сил України, а також державним, професійним святам, знаменним 
та пам’ятним подіям у житті держави та її Збройних Сил. Музейні 
станови Сухопутних військ завдяки поширенню військово-історичної 

інформації позитивно впливають на виконання особовим складом зав- 
пзнь бойової підготовки, на готовність виконувати свій конституційний 
гбов’язок, пропагують військову історію України серед широкого загалу 
громадян, впливають на формування їх національної самосвідомості.

Найбільшою активністю в науково-дослідній, експозиційній, 
культурно-освітній та фондовій роботі у 2009 році відзначився 
■■Військово-історичний музей Південного оперативного командування» 
м. Одеса).

Окрім виставок та екскурсій, у музеї проводилися зустрічі з 
ветеранами, уроки мужності, прийняття військової присяги, уроки 
сторії, семінари, методичні заняття, лекції, консультації, зйомки 

телепередач тощо.
На відкритому полі з бойовою технікою проводиться тематична 

екскурсія «Зброя Перемоги» про історію створення зброї, бойової 
-ехніки, її тактико-технічні характеристики та застосування в бою.

Співробітники музею постійно надають • методичну і практичну 
допомогу у створенні куточків «Бойової слави», музеїв у військових 
частинах, школах міста і південних областей України.

Музей відвідують тисячі громадян України — від вихованців 
дитячих будинків до міністрів та депутатів. Про музей знають у багатьох 
країнах близького та далекого зарубіжжя.

Серед музеїв військових навчальних закладів активну роботу у
3 йськово-патріотичному вихованні особового складу, збереженні пам’яті 
гро військово-історичне минуле, бойові подвиги народу проводять 
Музей бойової слави Харківського гвардійського ордена Червоної Зірки 
нституту танкових військ імені Верховної Ради України Національного 

"Єхнічного університету «Харківський політехнічний інститут» та Музей 
Академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного.

В Музеї бойової слави зібрані експонати, документи і фотографії, 
г також зразки вогнепальної і холодної зброї, які розповідають про 
бойовий шлях З 3-ї гвардійської окремої танкової бригади, на базі якої 
1944 року створено військовий навчальний заклад.
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Подвигу воїнів-танкістів присвячені дві експозиції, які ро: 
відають про мужність та героїзм в боротьбі з німецько-фашистсь:«-- 
загарбниками. В музейній експозиції підготовлено матеріали про 
виток навчально-матеріальної бази, спортивні досягнення осе 
складу навчального закладу з дня його створення. Оновлено експ 
«Ними пишається навчальний заклад», «Плідно й активно займ 
науковою роботою», «Випускники училища у афганській війні».

З активною участю членів ради Музею бойової слави про 
заходи відповідно до тематики його експозицій. Такими були 
особового складу з учасниками бойових дій в Афганістані п 
никами запасу В. П. Зуєвим і А. Г. Віротченком біля екс 
«Випускники училища у Афганській війні». Аналогічні зустрічі, 
були організовані і проведені і біля інших експозицій музею.

Для ознайомлення громадян України з історією навча. 
закладу в газетах «Народна армія», «Время», «Політехнік» у 2008 
було надруковано понад 20 матеріалів, серед яких — «Захисні 
не народжуються, захисниками стають», «Покликання — 
Вітчизну», «Кафедра військової підготовки НТУ «ХПІ», «З н 
танкістів, ретельністю хіміків» тощо.

Члени ради музею брали активну участь у проведенні загас 
гарнізонних і загальноміських заходів, присвячених знаменним 
історії та житті міста, держави, її Збройних Сил.

Спільні зусилля командування інституту і ради Музею 
слави позитивно впливають на якість підготовки майбутніх 
їх військово-патріотичне виховання, формування у них готов-:*~ 
захисту своєї Батьківщини.

Станом на 1.01.2010 у військових частинах Повітряних 
ЗС України діє 22 музейних установи. Діяльність працівників ві 
музеїв Повітряних Сил спрямована на створення умов, які за 
повне збереження музейних цінностей, поповнення музейних 
активне сприяння бойовій і гуманітарній підготовці, надання 
допомоги командирам військових частин, їх заступникам з 
роботи у мобілізації особового складу на сумлінне виконання 
бойової підготовки, а також на формування постійної готсз:-::с~: 
збройного захисту держави, активізацію військово-патріотич:-::г: 
вання.

Практикується проведення оглядових, тематичних, 
екскурсій (для ветеранів Великої Вітчизняної війни та ЗС 
представників громадськості, допризовної молоді, учнів 
шкіл), тематичних виставок та експозицій, присвячених зі 
ювілейних дат, зустрічей особового складу та громадськості з 
Великої Вітчизняної війни, ЗС України, громадськими діячам:.'

Працівники музеїв налагодили та підтримують зв’язки із 
чими та іншими музеями міст, де дислокуються музеї Позітт-е-іаа 
ЗС України, також підтримують зв’язки з місцевими школами.

Основним видом культурно-освітньої ДІЯЛЬНОСТІ В"! 
історичного музею Повітряних Сил ЗС України (м. Вінниці 
проведення оглядових, тематичних та навчальних екскурсій
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відкритому майданчику військової техніки музею, організація виставок 
авіаційного озброєння та льотної амуніції, проведення днів відкритих 
дверей.

На базі музею, із залученням ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
Військово-Повітряних Сил, військ ППО і РВСП неодноразово проводи
лися дні відкритих дверей, уроки мужності з військовослужбовцями та 
учнівською молодцю, присвячені військово-історичним датам і подіям, 
виставки зразків авіаційного озброєння, військового майна.

Працівники музею збирали інформацію про літаки-пам’ятники на 
території України та розробили фотоальбом.

Важливим у діяльності музею є співпраця із засобами масової 
інформації. Музей активно співпрацює з Медіа-центром ПС ЗС України 
та газетою Федерації авіаційного спорту України «Крила України», 
якій надає консультації з питань історії військової авіації, а також із 
центральними і місцевими телекомпаніями.

Значну роль у проведенні військово-патріотичного виховання 
особового складу відіграють Музей історії Харківського інституту 
військово-повітряних Сил ім. Івана Кожедуба та Музей Об’єднаного 
навчального центру Повітряних Сил (м. Васильків).

Військові музеї Повітряних Сил ЗС України виконують значну 
роль у військово-патріотичному вихованні військовослужбовців та 
членів їх сімей на славних традиціях українського війська, минулого та 
сучасності, орієнтують молодь на зразкове виконання громадянського та 
конституційного обов’язку.

Військово-Морські Сили ЗС України налічують у своєму складі З 
музейні установи: Музей Севастопольського військово-морського ордена 
Червоної зірки інституту ім. П. С. Нахімова, Музей воєнної історії 
Криму 8-го гарнізонного будинку офіцерів та Музей бойової слави 126-ї 
Горлівської дивізії.

Музейні установи Військово-Морських Сил України вирішують 
питання військово-патріотичного виховання особового складу та висвіт
люють історію формування і розвитку вітчизняного флоту на теренах 
України.

У підпорядкуванні Головного управління розвідки Міністерства 
оборони України 4 музейні установи: Музей історії воєнної розвідки 
України та кімнати бойової слави військових частин.

Фондову основу музеїв становлять архівні документи, особисті 
речі, подарунки, макети, діючі технічні зразки, а також стрілецька 
зброя, якою озброєні розвідувальні підрозділи.

Музей історії воєнної розвідки України висвітлює історію воєнної 
розвідки України від козацьких часів до сьогодення, проводить активну 
роботу для створення музейних експозицій з науково обгрунтованим 
поданням матеріалу.

У підпорядкуванні Департаменту охорони здоров’я Міністерства 
оборони України нараховується чотири музейні установи військових 
закладів: Музей Військово-медичного клінічного центру Західного
регіону, Військово-медичний музей Української військово-медичної 
академії, Музей військової медицини Головного військово-медичного
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центру Міністерства оборони України та Військово-історичний музей 
Військово-медичного клінічного центру Південного регіону.

В основному фонді — предмети озброєння та техніки, 
образотворчого мистецтва, документальні джерела, фото-, кіно- та 
відеоматеріали.

Фонди Військово-історичного музею Національного університету 
оборони України налічують майже 900 експонатів. Серед предметів 
основного фонду переважають фотографії — 565 од., предмети
образотворчого мистецтва — 157 од. та предмети озброєння і техніки — 
93 од. Протягом року музей відвідали 4800 відвідувачів, 57% (2750 осіб) 
з яких — військовослужбовці.

До музеїв та музеїв — кімнат бойової (трудової) слави, які створені 
у військових навчальних закладах, належать Музей бойової слави 
Житомирського військового орденів Жовтневої революції та Червоного 
прапора інституту радіоелектроніки ім. С. П. Корольова Національного 
авіаційного університету у м. Житомирі та кімната історії Київського 
військового ліцею ім. Івана Богуна.

У цих музейних установах для всіх категорій особового складу, 
ветеранів, гостей проводяться дні відкритих дверей, тематичні і оглядові 
екскурсії, зустрічі військовослужбовців з ветеранами війни і Збройних 
Сил, видатними людьми. Ці заходи проводяться також у дні державних 
та військових професійних свят.

Таким чином, командири й органи з ВСПР активно вико
ристовують потенціал військових музеїв у проведенні заходів військово- 
патріотичного виховання особового складу, що сприяє зміцненню 
військової дисципліни та підвищенню рівня бойової готовності 
військових частин.

Аналіз діяльності військово-історичних музеїв ЗС України свід
чить про зростання ролі музейних установ у поліпшенні морально- 
психологічного клімату військових колективів, вихованні військовослуж
бовців, допризовної, шкільної молоді на бойових традиціях українського 
війська, а також у примноженні і збереженні вітчизняної військово- 
історичної спадщини.


