
Пошуковий щоденник 

"Бути українцем -значить пишатися своєю Батьківщиною, і нам є чим 

пишатися.Ми пишаємося красою нашої природи,мудрістю предків,давніми 

традиціями, найбагатшою культурною спадщиною,що залишилась нам, 

ставши сторінками історії. Ми пишаємося тим,що творимо незалежну 

державу і духовно наближаємося до родини народів Європи, тим самим 

виконуючи заповітну мрію багатьох українських патріотів.Бути українцем-

значить беззавітно пишатися Україною,як пишалися нею наші безстрашні 

захисники, їм і присвячується наша екскурсія." Такими словами починаються  

оглядові екскурсії в  краєзнавчому музеї Олексіївського НВК. 

Наш  шкільний музей - це наочний осередок виховання учнів. Але 

головним завданням є донести відвідувачам літописання нашого рідного 

краю, його традиції і надбання, висвітлити долі земляків, їх життєвий шлях 

та досягнення, з метою формування гордості за свою землю та бажання 

збагачувати здобутки попередників. Історія музею починається  в далекому 

1989 році, коли вчитель історії, а  сьогодні -  директор Олексіївського НВК 

Котенко Анатолій Левкович, власну колекцію старожитностей перетворив на 

музейні експозиції.  

Застосовуючи різні форми збору фонду музею, зуміли створити музейні 

експозиції присвячені різним періодам історії запорізького краю. На сьогодні 

фонд музею складає 882 експонати.Наш шкільний музей  -це музей сучасного 

типу, де не тільки відображується багатовікова історія нашого краю , а й 

проводиться багатомасштабна виховна робота з учнівською молоддю. Ще- це 

культурним осередок нашої громади. Експозиційний матеріал розміщений у 

хронологічному порядку : "Наш край від найдавніших часів до 19 століття"," 

Заснування села середини 19 століття"," Період Другої світової війни на 

нашій території ", " Наш земляк  - М.Ф.Карацупа", " Наші земляки- учасники 

АТО". З кожним роком  музей відвідує все більше екскурсантів, проводимо 

різнотематичні екскурсії , виховні заходи, до фонду музею надходять нові 

експонати та поновлюються музейні експозиції. 

 Одна з експозицій нашого музею завжди приваблює екскурсантів. Ця 

експозиція має свою особливість (до речі вона єдина в Україні) і присвячена 

уродженцю нашого села, Герою Радянського Союзу Микиті Федоровичу 

Карацупі-легендарному прикордоннику.У суспільстві існує таке поняття, як 

людина - феномен, для військових - це  Петро Болбочан, для людей 

пов'язаних з космосом та авіацією –Сергій Корольов та Леонід Каденюк, а 

для прикордонників - це М.Ф.Карацупа. Якою повинна бути людина, щоб ще 

за життя стати легендою? Сміливий, мужній, відважний, чесний - всі ці слова 

про нього. Все життя Микита Федорович «читав» чужі сліди, а сьогодні ми 



розкажемо про нашого земляка і про слід, який він залишив на цій землі. 

Найкращий слідопит свого часу, один з засновників кінологічної служби 

радянського періоду, його ім'ям називали застави, вулиці , про нього знято 

фільми, написано книги, його завжди пам'ятають на малій Батьківщині.  В 

нашому музеї  знаходяться речі, які він власноруч передав до музею, дещо 

подарували його рідні. Ця експозиція має назву "З минулого в майбутнє", бо 

кожного року 28 квітня в центрі села Олексіївка, де знаходиться пам'ятник 

відомому прикордоннику, збираються прикордонники з багатьох куточків 

України, гості з Білорусії та Росії,щоб вшанувати пам'ять"«Дедушки»  всіх 

прикордонників",кожного разу вони відвідують наш музей і залишають щось 

на згадку, поповнюючи експозицію.Кожне святкування не обходиться без 

сюрпризів - тут і виступи службових собак, показові рукопашні бої, і навіть 

відтворення справжніх боїв, атмосфера справжнього військового свята 

досить позитивно впливає на патріотичну мотивацію усіх поколінь нашої 

громади. Ця експозиція нібито живе окремо своїм життям, переплітаючи віхи 

історії; тут і одяг прикордонників різних часів тазброя,особисті речі та книги, 

власні вірші та картини прикордонників. Цікавим для відвідувачів є охоронні 

стовпи різного розміру.(Додоток 1 презентація музею) 

З процесом декомунізації ми провели облік  музею і залишили тільки  

експонати радянського періоду ( змінили оформлення та зміст експозицій). 

Але неодноразово, особливо після публікацій на інтернет сайтах звітів про 

святкування Дня народження М.Ф.Карацупи, чули звинувачення в свою 

адресу про викривлення історії, фальсифікацію і прославлення насправді не 

героя, а учасника злочинів радянської влади. Спочатку ми вирішили 

провести диспут на тему : " М.Ф.Карацупа - людина -легенда, чи красива 

казка радянської агітації ?", але коли готувалися зрозуміли, що мої опоненти 

тільки користувачі соціальних мереж. Тому змінили формат роботи - тему 

залишили, але форму подачі змінили. Ми працювали над оновленням 

тематичної екскурсії, присвяченої нашому земляку. Вважаємо таку форму 

більш практичною, тому що можемо використовувати її в роботі 

екскурсоводів музею. Над даною темою працювали учні 11 класу, члени 

гуртка музейної справи : Бєлов Дмитро, Напрягло Вікторія, Сингур Микола, 

Дорошенко Вікторія, Липосавицька Яна. Доречі, Напрягло Вікторія і 

Липосавицька Яна- практикуючі екскурсоводи, проводять екскурсії не тільки 

в шкільному музеї, а і у музеях , що знаходяться на території нашої громади. 

Прийнявши участь в попередньому конкурсі " Історія моєї громади", ми 

створили ескурсійний маршрут по Смирновсій ОТГ ( 7 туристичних об'єктів), 

і вже майже два роки ділимося з гостями ношої громади давньою історією і 

красою природи рідного краю. Два роки поспіль ми стаємо переможцями 



обласного конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв  Запорізької 

області,вибороли почесне 3 місце на Всеукраїнському конкурсі в місті 

Тернополі в 2019 році. Тому оновлена і цікава екскурсія нам дуже доречна. 

Розпочали свою роботу з інтерв'ю з людиною, яка створювала музей, збирала 

інформацію. Детальну розповідь про те, як збирав матеріали, їздив навіть у 

Москву, зустрічався з сином та внуком  М.Ф.Карацупи, записала Напрягло 

Вікторія від Котенка А.Л. Про дитячі роки Микити Федоровича  інформацію 

збирала Дорошенко Вікторія, використовувала матеріали, які знайшов в 

архівах місцевий краєзнавець Сергій  Шевчук. Про службу на кордоні, про 

перші успіхи та невдачі молодого військовослужбовця, про створення 

кінологічної служби - Бєлов Дмитро і Сингур Микола. Яна Липосавицька 

зайнялася пошуком суперечливих відомостей про нашого земляка.  Ми 

використовували інтернет- ресурси, дивилися як художні так і документальні 

фільми про Микиту Федоровича ("Следопыт из легенды", "Легенды 

безопасности"), працювали з матеріалами, що знаходяться в нашому музеї.( 

Додаток 2 - робота по збиранню і обробці інформації) 

Інформацію, яка підтверджувала б , що образ Карацупи  створений 

штучно, ми не знайшли. Єдине, що записи стосовно дати його народження 

різняться, крім того є не підтвердженні дані про те, що він затримував не 

шпигунів, а контрабандистів та людей, що тікали з СССР. Ще знайшли 

докази того , як  зараз працює ідеологічна машина ворога, на поштових 

марках ЛНР розмістили фото Карацупи і привітали своїх жителів з 100 

річчям заснування прикордонної служби. 

Вивчивши інформацію ( яка нам доступна), зрозуміло,  не можемо 

стверджувати на 100 відсотків, але ми переконані, що  М.Ф. Карацупа – це 

представник свого часу, приклад для багатьох поколінь молоді, 

неперевершений кінолог, але, в першу чергу,  звичайна людина, з якої 

зробили літературного героя радянської пропаганди. Але для нас, його 

земляків, насамперед він – шанований уродженець Запорізького 

краю,знавець своєї справи, «Людина-легенда». На Алеї Слави у м. 

Запоріжжі,пам'ять про видатного прикордонника увінчана на граніті. 

Розповідь про М. Ф.Карацупу ми тепер  закінчуюємо його власними словами: 

«Мы многого не знали, многого не понимали, но Родину свою любили и 

берегли!». 



Історико-краєзнавчий музей  
с.Олексіївка

Музей  засновано у 1989 році Екскурсовод Липосавицька Яна

Оглядова екскурсія “Своє коріння треба знати і берегти!”

Додаток №1



ЕКСКУРСІЙНІ ОБ'ЄКТИ



Колекція прикрас молодої скіфянки
Фрагменти скіфського 

меча акінак

“Відлуння минувшини”



ПРЕДМЕТИ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕРІОДУ НЕОЛІТУ ТА ДОБИ БРОНЗИ
(КАМ'ЯНІ, КРЕМНІЄВІ, ГЛИНЯНІ ЗНАРЯДДЯ ПРАЦІ ТА ЗБРОЯ)



КНЯЖА ДОБА

Фрагменти омуніції

Елементи поясу
Фрагмент кольчуги, наконечники стріл



ПЕРІОД КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ

Козацькі люльки, сережки, хрестики, гарматні ядра, кулі 



НАШ КРАЙ У ХІХ СТ.

Хатнє й господарське начинняКолиска

Найстаріша хата



РЕЧІ ПОВСЯКДЕННОГО ВЖИТКУ

Давній самовар, колекція вагів Маснички

Прялки, праски, скрині



БУРЕМНИЙ ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ

Колекція монет та паперових грошей, 
старі світлини

Елементи збруї, речі особистого
користування, фрагменти зброї



ПЕКУЧА «РАНА»  В ПАМ’ЯТІ НАРОДУ
МАТЕРІАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ ПОДІЙ 20-30 РОКІВ НА НАШІЙ ТЕРИТОРІЇ 

У Запоріжжі в 

катівнях народного 

комісаріату за 

сфальсифікованими

звинуваченнями

були розстріляні

наші земляки



ГОЛОДОМОР ТА РЕПРЕСІЇ 30-Х РОКІВ



ПОДІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ, 
УЧАСТЬ ЗЕМЛЯКІВ У БОЯХ ЗА БАТЬКІВЩИНУ

Особисті речі 
та зброя 
загиблих 

солдат



«З МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ»
ЕКСПОЗИЦІЯ, ПРИСВЯЧЕНА НАШОМУ ЗЕМЛЯКУ М.Ф. КАРАЦУПІ

Особисті речі
відомого прикордонника



ЕКСКУРСІЙНІ МОМЕНТИ 
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Інтернет ресурси:

www.memory.gov.ua Український інститут національної пам'яті
https://youtu.Be/_zz_ypkx-uq-відеопрезентація
https://zp.Depo.Ua/ukr/zp/ekspoziciya-z-gorisch-yak-na-zaporizhzhi-zapochatkuvali-silskiy-muzeyniy-ruh-20181010851219



ДОДАТОК №2 «ЗБИРАННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ
ПРО МИКИТУ ФЕДОРОВИЧА КАПАЦУПУ»




