


        Виховання підростаючого 
покоління в дусі патріотизму є 
одним з пріоритетних 
напрямків політики кожної 
держави. 

        Виховання патріотизму – це, 
насамперед, виховання любові 
до Батьківщини, що 
грунтується на вивченні 
минулого свого народу, його 
традицій. Виховання 
відбувається на основі 
залучення молодого покоління 
до творчої праці, що є 
суспільнозначущою.  

        Центром реалізації системи з 
формування інтересу до історії 
своєї країни стає шкільний 
музей, який є незамінним 
помічником шкіл у 
патріотичному вихованні 
підростаючих громадян, так як 
вирішує завдання формування 
патріотичної свідомості. Музей 
створює особливі умови для 
впливу на інтелектуально-
вольові та емоційні процеси 
особистості дитини.  

Національно-патріотичне 

виховання 



      Наш музей бойової слави 
“Бойовий шлях 60-ї Армії 
імені Івана Даниловича 
Черняховського”, названий 
на честь наймолодшого 
генерала Червоної Армії, 
двічі Героя Радянського 
Союзу. Музей був відкритий 
15 вересня 1986 року і 
створений, передусім, на 
основі наданих ветеранами 
речей та матеріалів зібраних 
пошуковими групами учнів 
гімназії протягом кількох 
десятків років.        З моменту відкриття до наших днів музей є 

центром навчально-виховної роботи по 
громадянсько-патріотичному вихованню не 
тільки учнів НВК “Домінанта”, але й всього 
Дніпровського району м. Києва. 



     У музеї зберігаються оригінальні речі, передані нам 
ветеранами та їх родичами, зібрані під час поїздок по 

місцях бойового шляху 60-ї Армії, альбоми, листи, 
фотокартки, книги спогадів ветеранів. 



      Зібраний в музеї багатий матеріал розповідає 
передусім про бойовий шлях і безсмертні 

подвиги гвардійців 60-ї Армії. 







       Екскурсія по музею “Бойовий шлях 60-ї Армії імені Івана 
Даниловича Черняховського” для учнів та вчителів з Білорусії у 
рамках проекту взаємодії шкільних музеїв, присвячених періоду  

війни 



      На базі НВК “Домінанта” досить часто проводяться 
гімназійні конференції за участю молодих активістів музею 

на теми історії України у роки Другої світової війни, 
розроблених самими учнями. 



    Крім того, в 
музеї є збірки 
матеріалів, що 
стосуються 
участі українців 
у війні в 
Афганістані.  



     Чільне місце в експозиції музею відведено матеріалам, 
які розповідають про героїчний подвиг учасників АТО , 

які захищають незалежність та суверенність нашої 
держави на Сході України  



       За активну 
волонтерську роботу 
Міністерство 
культури України, 
Державна агенція 
промоції культури 
України нагородили 
НВК Домінанта 
Подякою. Ця 
відзнака, прапор з 
подякую бійців – вже 
стали раритетами 
музею Бойової слави, 
назавжди 
закарбувалися в 
історичному літописі 
школи. 



     Дякуємо за увагу! 
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