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Особливе місце 

в роботі Харківського 

ліцею №149 займає 

шкільний музей «Герої 

живуть поруч», який є 

центром військово-

патріотичної та істори-

ко-краєзнавчої роботи учнів. Цей музей бо-

йової слави було відкрито в нашій школі в 

1987 році. Створений він був завдяки копіт-

кій і тривалій роботі по збиранню матеріалів 

та документів. 

Пошукова робота велась у двох напря-

мках: збирання матеріалів про ветеранів 

Другої світової війни мікрорайону, а також 

про воїнів-інтернаціоналістів, які воювали в 

Афганістані. Результатом цієї роботи стало 

оформлення альбомів, вітрин, стендів, твор-

чих робіт учнів. 

Було вирішено 

відкрити музей. На-

зву музею «Герої жи-

вуть поруч» дали са-

мі пошуковці, тому 

що герої, про яких 

було зібрано матеріали, жили  та працювали 

поряд. 

Пошукова група, збираючи матеріали, 

зробила аудіо записи 

спогадів ,  зняла 

фільм про героїв вій-

ни, оформила експо-

зиції, посвячені под-

вигу воїнів Другої 

світової війни. 

Герої живуть поруч 

Працюючи по другому напрямку, пошу-

кова група музею, зібрала документи про уча-

сників афганської війни, які жили в Дзержин-

ському районі та мікрорайоні школи. Велику 

допомогу у цьому нам надав працівник військ-

комату Васильєв І.П. 

У музеї багато матеріалів присвячено 

героям-учням шкіл Дзержинського району, які 

загинули в Афганістані, воїнам-

інтернаціоналістам, які живуть у мікрорайоні 

школи – майору Аксьонову А., учню нашого 

ліцею Похитайло Ю. 

Структура музею: 

Матеріали та експонати розта-

шовані на стендах, стелажах: 

у музеї зібрано більш ніж 

100 експонатів; 

у музеї знаходяться вітрини 

з документами, фотознімками, 

особистими речами воїнів, 

листами та ін.  

Музей складається з трьох експозицій: 

1. «Многое время стирает, но память о веч-

ном стереть не дано…» (про ветеранів 

війни м/р.); 

2. «…мы отцов не забыли традиции, в нас 

живет их отвага и честь…»  (про воїнів-

інтернаціоналістів); 

3. «Пам’яті героїв Небесної Сотні». 

За час свого існування музей відвідали не 

тільки учні нашої школи, але й школярі з ін-

ших шкіл міста, області, керівники навчаль-

них закладів України, закордонні гості. 

Рада музею підтримує тісні зв’язки з учас-

никами бойових дій в Афганістані. Насампе-

ред з Радою ветеранів афганської війни. Го-

лова ради – підполковник Белоус І. К., інші 

ветерани – постійні гості шкільного музею. 

29 жовтня 2007 року музей було перереєстро-

вано. Ліцей отримав свідоцтво Головного 

управління освіти і науки Харківської облас-

ної державної адміністрації № 21-234. 

Рада музею активно співпрацює з Радою 

ветеранів війни мікрорайону. Заступник Ради 

ветеранів Морозенко Л.С. допомогла пошу-

ковій групі музею зібрати матеріал – спогади 

дітей війни, які живуть 

в м/р. У музеї оформле-

но збірку «Мы родом 

не из детства, из вой-

ны…». Частими гостя-

ми музею є хор ветера-

нів м/р.  

Пошукова робота в ліцеї перетворюється в 

уроки мужності, які дають змогу осмислити 

історію покоління, їх досвід. 


