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Пояснювальна записка 

 

 

 Будь – яке виховання вважається дієвим тільки тоді, коли ті, кого 

навчають, беруть безпосередню участь у цьому процесі. Це твердження 

перевірено часом, доведено прикладами. Важливим компонентом навчально 

– виховного процесу в ЦДЮТ є громадянське виховання особистості. Серед 

методів і форм пріоритетна роль належить активним методам, серед яких 

конкурси, навчально-виховні проекти, ігри, диспути, семінари тощо.  

 На виконання заходів щодо реалізації концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства 

освіти і науки України № 641 від 16.06. 2015р. ЦДЮТ м. Бердянська 

продовжив проект «Містечковий патріотизм», в рамках якого розроблена 

історично - краєзнавча екскурсія для школярів міста «Стежками історії».  

Мета:  Формування у вихованців громадянсько - патріотичної та 

національної свідомості. Завдання екскурсії: 

     поглибити знання учнів з історії рідного краю; 

     виховувати почуття особистої відповідальності за долю України, 

гордість за красу рідного краю; 

     сприяти вихованню національної свідомості, виховувати любов до 

свого народу і повагу до історичного минулого країни; 

  розвивати почуття патріотизму, формувати особистість з 

усвідомленою громадянською позицією; 

     залучати дітей до духовних і культурних надбань нашого краю. 

 Тривалість екскурсії 35 хвилин, чисельність дітей, на яких розрахована 

екскурсія - в межах навчальної групи або класу. Завершенням екскурсії може 

стати бліц-опитування (конкурс) на краще засвоєння фактичного матеріалу. 

Екскурсія може виявити рівень обізнаності дітей і допоможе в розвитку 

історичного краєзнавства в майбутньому.  

 



 

 

План проведення тематичної екскурсії для школярів м. Бердянська, по 

маршруту ЦДЮТ  парк ім. П.П. Шмідта  капличка новомучеників 

Бердянських - ЦДЮТ 

№ Тема екскурсії Маршрут Коротка анотація Примітки 

1 2 3 4 5 

1. Центр дитячо-

юнацької 

творчості ім. 

Є.М. Руднєвої. 

ЦДЮТ, 

пр. Праці 

24/56 

В наш час ЦДЮТ - самий 

великий позашкільний 

заклад Бердянська із 5-ти 

існуючих. Він 

розташований в центрі міста 

на пр. Праці. Триповерхову 

споруду вінчає 

астрономічний купол 

телескопа. Тут безкоштовно 

навчається 1880 дітей в 

гуртках, клубах, 

об'єднаннях за  43 

напрямками. У листопаді 

2017 року нашому Центру 

виповнилось 82 роки. Його 

історія перегукуються з 

історією нашої країни і 

долями наших випускників. 

Текст 

екскурсії 

подається в 

скороченому 

вигляді 
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Парк ім. 

П.П.Шмідта. 

 

 

 

 

 

 

пр. Праці 

 

 

 

 

 

 

 

Міський парк розташований 

в Центрі міста і носить ім’я  

П.П.Шмідта не випадково. 

Із архівних документів 

відомо, скільки сил 

довелось докласти П.П. 

Шмідту – тодішньому 

градоначальнику,  для 

закладки міського скверу. В 

його рапорті читаємо: 

«устроены и посажены мной 

и на мои средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приморский бульвар и два 

сквера на городских 

площадях». Деякі дерева 

посаджені ще за життя 

П.П.Шмідта вже досягли 

125 річного віку. Сьогодні 

парк налічує майже 70 порід 

різноманітних дерев та 

чагарників. 

 

 

 

3. Бюст-погруддя 

П.П.Шмідта-

сина. 

пр. Праці 

 

Син градоначальника 

П.П.Шмідта, теж 

П.П.Шмідт, яскрава, 

неординарна особистість. 

Про нього можна сказати 

словами М.Горького 

«Безумству храбрых поем 

мы славу". Морський 

офіцер, інтелігент, 

відчайдушний у вчинках з 

непростою долею, ці якості 

притаманні людині, яка 

прожила коротке і яскраве 

життя. 

 

4. Бердянський 

державний 

педагогічний 

університет. 

 

вул. 

Шмідта 4 

В 1872 р. Бердянськ 

отримав «височайший 

дозвіл» на відкриття 

чоловічої класичної гімназії. 

Тепер це головний корпус 

БДПУ і архітектурна 

пам'ятка національного 

значення, який входить в 

каталог „Свод памятников 

Украины государственного 

значения". Старовинні його 

стіни багато бачили на 

своєму віці і розповісти все 

можуть з історичною 

достовірністю. В аудиторіях 

колишньої чоловічої 

 



гімназії і до сьогоднішніх 

сучасно оснащених 

навчальних кабінетів все 

дихає неповторним духом 

«просвітительства». 

5. Пам'ятник 

морякам-

десантникам, 

визволителям 

міста. 

парк ім. 

П.П. 

Шмідта 

Пам'ятник встановлено в 

1972 році на місці 

захоронения моряків-

десантників, які загинули у 

вересні 1943 року, 

звільняючи наше місто від 

німецько-фашистських 

загарбників. Це один з 

пам'ятників, які 

увіковічнюють подвиг 

нашого народу в героїчній 

боротьбі за визволення 

нашої країни. 

 



6. Бердянська 

дитяча 

музична 

школа. 

вул. 

 

Одним із самих 

привабливих в 

архітектурному плані 

дореволюційних будинків є 

будинок купця, 

книготорговця Єзрубіль-

ського. В цьому будинку в 

різні часи розташовувалися 

«Дворянське зібрання», а в 

роки Великої Вітчизняної 

війни - військовий 

госпіталь.  3 1958 р. в цьому 

будинку розташована 

музична школа, де юні 

бердянці навчаються грі на: 

фортепіано, скрипці, 

саксофоні, гітарі, акордеоні, 

баяні та інших музичних 

інструментах. Школа 

пишається своїми 

випускниками: М.Воскре-

сенським, А. Вапіровим, О. 

Краутером, Т. Піменовою та 

іншими. 

 

7. Музей ім. сім'ї 

Шмідтів 

вул. 

Шмідта, 8 

В 1980 році в нашому місті 

був відкритий меморіальний 

будинок-музей П.П.Шмідта. 

Ім'я першого господаря 

цього будинку дало 

теперішню назву вулиці. 

Бердянці пов'язують його з 

іменем легендарного 

лейтенанта П.П.Шмідта. Це 

дійсно так: дитинство та 

юність першого «червоного 

адмірала» пройшли в цьому 

будинку. Але не всі знають, 

що його батько, також 

Петро Петрович Шмідт з 

1976 по 1886 роки був 

 



градоначальником міста 

Бердянська і начальником 

порту - в ті часи ці дві 

посади обіймала одна 

людина. Сам будинок — 

музей по вул. Шмідта, в 

якому 11 років мешкала вся 

сім'я Шмідтів, знаходиться 

під захистом держави, як 

пам'ятник історії. 

 

8. Капличка 

новомучеників 

Бердянських 

(православна 

святиня). 

пр. Праці Вона побудована і відкрита 

на честь 2000 річчя Різдва 

Христова, і названа на честь 

Бердянських священників, 

які загинули за віру 

православну в довоєнні 

роки (30-ті роки). 

Православні святині 

зберігають на Землі 

духовність та культурні 

надбання нації і утримують 

зв'язок поколінь. 

 

 

9. Пам'ятний 

бюст 

В.А.Хавкіну 

вул. 

Шмідта 4, 

БДПУ 

Історія університету 

зберігає пам'ять про 

випускника чоловічої 

гімназії 1879 p., всесвітньо 

відомого бактеріолога 

В.А.Хавкіна, який 

присвятив своє життя 

позбавленню людства від 

страшних хвороб - чуми та 

холери, знайшовши вакцину 

від цих хвороб. Інститут 

міста Бомбей (Індія) носить 

ім'я видатного вченого -

бактеріолога зі світовим 

ім'ям, нашого земляка 

В.А.Хавкіна. 

 



  

Висновок. Нам необхідно берегти ту красу, що створила природа, і 

зберігати те, що створено нашими (руками) предками,  нашу духовну і 

культурну спадщину, те, чим сильна нація і рід людський. 
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