Музейна кімната
Музейна кімната заснована у 1995 році з ініціативи адміністрації
Чугуївського професійного аграрного ліцею та викладача Соколова В. В., як
історичний куточок. Було зібрано великий матеріал про минуле Чугуєва та роки
Великої Вітчизняної війни. При зібранні цього матеріалу відзначилися своєю
активністю учні – Барабашко І., Літвінова В. В 2003 році за ініціативи зам
директора з виховної роботи Лосєвої Т. Г. Музейний куточок переобладнано у
кімнату бойової та трудової слави Чугуївщини.
Метою діяльності музейної кімнати стало залучення молодого покоління
до вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у
формуванні досвідченої творчої особистості та сприянні відродженню і
розбудові національної системи освіти, як найважливішої ланки виховання
свідомих громадян української держави.

Головним завданням в роботі музейної кімнати є сприяння удосконалення
навчально-виховного процесу учбового закладу Чугуївський професійний
аграрний ліцей, розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки

учнівської молоді, розвиток її творчих інтересів до пошукової, краєзнавчої,
художньо-естетичної

роботи;

формування

у

підростаючого

покоління

розуміння нерозривного взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього
України, проведення культурно-освітницької роботи серед учнівської молоді.
У зв’язку з цим була створена Рада музейної кімнати, яка

підтримувала

тісні зв’язки з Чугуївським краєзнавчим музеєм і картинною галереєю Рєпіна І.
Ю., за цей час було проведено декілька Акцій присвячених визначним датам з
історії України, нашого краю. Були розроблені маршрути по місцях проведення
бойових дій під час Великої Вітчизняної війни та по рєпінських місцях до
населених пунктів – Малинівка, П`ятницьке, Кицівка, Чугуїв, Кочеток,
Башкирівка, Мосьпаново, Кам’яна Яруга, Коробочкіно, Лебеже, Есхар. В
процесі дослідницької і пошукової діяльності було знайдено наступні матеріали
майбутніх експозицій нашої музейної кімнати: каска, гільза від снаряду, кулі,
фотографії та листи учасників Великої Вітчизняної війни, та предмети побуту
цього періоду в процесі пошуку активну допомогу проявляли мешканці вище
зазначених населених пунктів. Під час цієї роботи найбільшою активністю
відзначилися такі учні ліцею, як Воржеінов Ю., Костенко Ю., Жукова Н. В
районі Фігурочки, де знаходився табір військово полонених і вогневі рубежі
радянських військ, під час Великої Вітчизняної війни, були знайдені уламки
бомб та снарядів, кулі та гільзи.

Активність виявили учні Жук В., Несторенко Н., Костромицька В. В
селах Малинівка, Коробочкіно було зібрано фото – і письмові документи, які
відшукали учні Михєєв М., Снідалова Ю., Потапова Г.

В результаті цієї діяльності з’явилася експозиція “Вони визволяли
Чугуївщину”, яка складається з наступних стендів:

Плакат оздоблений українським рушником “Україна – визволителям!”, це
пам’ятник встановлений на Закарпатті на місці де остаточно 28.10.1944 р. було
визволено територію України;

Стенд: карта “Визволення України від фашистських загарбників”,
оздоблена

фотографіями

видатних

історичних

подій

періоду

Великої

Вітчизняної війни. На ній зображено хід бойових дій на території України у
1943 – 1944 р.р.;

Стенд: “Бойові дії”, на якому зображено картами: “Хід бойових дій на
Харківщині” на протязі 1941 – 1943 р.р. Вони розташовані у хронологічній та
історичній послідовності;

Стенд: “Герої - земляки”, на ньому зображена Зірка Героя Радянського
Союзу, а також біографії мешканців Чугуївського району, які здійснили видатні
подвиги у період Велико Вітчизняної війни;

Під ним розташовано невеликий стенд, а також снаряд з землею з місця
героїчного

подвигу

біля

села

П’ятницьке,

здійсненого

героями

–

артилеристами.

Під стендами розташовані вітрини на яких наглядно показано, яким
озброєнням користувалися радянські бійці під час Великої Вітчизняної війни.

Також подано зразки бойових документів, листів з фронту, які на той
момент найчастіше використовувались поміж радянських вояків.
На виставці є у наявності нагороди, якими Радянський уряд відзначав
героїчні дії своїх захисників.

Також можна побачити зібрання архівних матеріалів присвячених подіям
Великої Вітчизняної війни на території нашого краю.
У кутку експозиції “Вони визволяли Чугуївщину” на спеціальних
полицях розташована література, яка відображає героїчні події часів Великої
Вітчизняної війни, як на Україні, так і в нашому краї.

Під керівництвом завідуючого музейної кімнати Соколова В. В. Учні
займалися науково-дослідницькою діяльністю в місті Чугуєві. В результаті
цього було зроблено опис старовинної будівлі генерала Кузьміна –Караваєва.
Наші учні приймали участь у розкопках, які проводились на території
Чугуєва в результаті цього ними було виявлено, що на території сучасного
міста знайдено залишки городища скіфського періоду та поселення часів
Київської Русі. Збереглися архітектурні пам’ятки 19 сторіччя - Покровський
собор, Будинок міської управи, торгові ряди. У Чугуєві у 1844 році народився
видатний художник І. Рєпін, якому в місті встановлено пам’ятник.
Було створено експозицію “Чугуїв – стародавнє українське місто”.

Стенд: “Із історії Чугуєва”. На ньому зображено засновника нашого міста,
відомого запорізького ватажка Якова Острянина, його бойовий герб, а також
біографічні дані. Цей запорізький гетьман за літописом втік від поляків на
Лівобережну Україну і за дозволом царського воєводи заснував у жовтні 1654
р. поселення Чугуєво городище. З того часу ця дата відмічається як День
народження нашого міста.

Також наведено історико-археологічну довідку про події давньої
старовини, про виникнення та існування нашого міста у 15 – 16 сторіччях.

Зображення герба міста Чугуєва.
Опис: Герб міста Чугуєва: “щит розподілений на три частини, з яких,
перша – дві шаблі, розташовані хрестом на золотому полі, а у другій – на
червоному полі три срібні на півмісяці, а на третій – на срібному полі, на шесті
підвішена виноградна лоза з листям”.
Стенд: “Чугуїв – воєнне поселення” і “Ілля Юхимович Рєпін”. Тут подано
опис історичного періоду життя нашого міста, коли воно було перетворено, за
наказом Аракчеєва на воєнне поселення і висвітлено пов’язані з цим відомі
історичні події 1819 року.
Сином воєнного поселенця був геніальний російський (український)
художник І. Ю. Рєпін, який народився і прожив частину свого життя у нашому
місті.
Наведено біографічні відомості, а також перелік найбільш відомих творів
видатного творця.
Розташоване портретне зображення художника.
Між цима стендами розташовані підставки на яких подано побутові речі
мешканців Чугуєва кінця 19 початку 20ст.: самовар і керамічний посуд.

Останній стенд експозиції: “Герої – революціонери” відображає історичні
події початку 20 століття, коли у нашому краї піднялася революційна хвиля
боротьби за народну справу. На ньому зображено двох найбільш відомих
революційних діячів цього періоду: Жадановського Б. П. (який народився у
нашому місті) і Желєзнякові А. Г. (який встановлював Радянську владу в
нашому місті).
На вітринах, які розташовані під стендами, привертають увагу вироби
місцевих майстрів і митців.

Також маються фотографії сторічної давнини мешканців Чугуєва,
побутові речі, якими вони користувалися, витвори майстрів пензля – ікони.

Виставлено друковані видання початку 20 століття – як світська, так і
духовна література. Показано зразки озброєння часів буремних революційних
подій у нашому краї.

За час існування музейної кімнати великий внесок у її розвиток і
створення, крім учнів, також вклали співробітники ліцею, а саме, викладачі і
майстри виробничого навчання. У період з 2004 по 2009 рік, експонати
музейної кімнати використовувалися викладачами та майстрами в навчальновиховному процесі – уроки з історії України, за темами: “Наш край 19171920рр.”, “Наш край у 20-30ті рр. ХХст.”, “Наш край у роки Другої світової
війни”, “Наш край у 60-70 ті роки”. Також музейна кімната використовується
під час зустрічей з ветеранами війни і праці, про що свідчать фотодокументи.
За час роботи музейної кімнати про неї було зроблено публікації в пресі –
“Вісник профтех освіти”: стаття Гомана П.Л., а також Фєсенко В. Ф., в них було
відзначено позитивну роботу Ради, учнів, а також завідуючого музейною
кімнати, викладача історії Соколова В. В. Було запропоновано продовжувати
наукову і пошуково – дослідницьку роботу в обраному напрямку.

