
Заняття-екскурсія до Воєнно-історичного музею 
оперативного командування «Південь» 

1 червня 2018 року слухачі слухачі першого курсу денної форми навчання 

спеціалізації «Європейська інтеграція в умовах глобального врядування» на 

чолі з доцентом кафедри к.і.н. Усатюком І.Ф. відвідали Воєнно-історичний 

музей оперативного командуваня «Південь». Разом зі своїми дітьми молодшого 

шкільного віку Антонієм, Кирилом та Тімуром до заняття-екскурсії приєналися 

доцент кафедри к.політ.н. Кривцова О.М. та провідний фахівець кафедри 

Мокроусова І.С. Отже, ця подія стала знаковою тому, відбулася в Міжнародний 

день захисту дітей. Також в заході взяли участь відомі миротворці Одещини, 

лауреати муніціпальної літературної премії ім. К. Паустовського Лукіна С.П. і 

П`ятницька А.Б. Бездоганно вів екскурсію фахівець від Бога історик-

краєзнавець Сергій. В подібних випадках справедливо кажуть: «Він був не 

вчителем, а ми не були учнями...».         

 Сьогодні експозиція Воєнно-історичного музею оперативного 

командування «Південь» нараховує понад 7 тисяч експонатів. Вони 

розповідають про історію Одеського військового округу, Південного 

оперативного командування та оперативного командування «Південь». 

Важливо, що формування музейних фондів здійснювалося переважно силами 

військовослужбовців. Це помітно відбивається в роботі даного науково-

історичного закладу. 

В музеї зберігаються рідкісні види зброї, нагород та особистих речей 

таких відомих історичних постатей, як Г.К. Жуков і Р.Я. Малиновський, а 

також колекція військових прапорів і штандартів. 

Початок експозиції музею розповідає про період російсько-турецького  

суперництва в Північному Причорномор`ї, де закладалися історічні передумови 

формування Одеського військового округу. 

В музей збереглася значна кількість експонатів, що розповідають про 

історію революцій 1905 і 1917 рр., події Першої світової війни, національно-

визвольний рух українського народу 1917-1922 рр., голодомор і репресії 30-х 

років минулого сторіччя. Особливу увагу екскурсантів привернули експозиції, 

присвячені Другій світовій війні. Окрім експонування різних видів зброї, 

нагород і форми одягу вони побачили документи та письмові джерела воєнної 

пори. Серед них: картки на воду часів оборони Одеси 1941 року, символічні 

записки, залиті кров`ю, останні солдатські листи й записи, бойові грамоти і т.ін. 

В музеї збереглися речі з німецьких концтаборів, знаряддя катування часів 

німецької окупації міст і сіл Бесарабії, особисті речі партизан пвдня України, 

предмети побуту, знайдені в Одеських і Аджимушкайських катакомбах. 

Окремо представлена виставка, присвячена самодіяльній зброї облогової Одеси 

1941 року. Це – корпуси самодіяльних одеських гранат і мін, запальних 

обладнань й інженерних пристроїв, модель знаменитого танка «НИ», перлина 

колекції – одеський станковий траншейний вогнемет повної комплектації! 

Також значна частина експозиції музею розповідає про внесок 

українського народу в Перемогу над фашизмом в Європі, про визнання цього 



внеску світовим співтовариством. Окрема виставка розповідає про Ленд-ліз та 

америко-українські контакти періоду Другої світової війни.  

У 2014 році до 25-ї річниці виводу військ  із Афганістану та до Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших країн в музеї відкрилася 

нова зала, присвячена військово-політичній спецоперації в ДРА в 1979-1989 рр. 

В залі експонуються особисті речі та документи учасників тих подій, елементи 

спорядження й боєприпасів, представлена колекція трофейних предметів, а 

також унікальна восьмиметрова фотографія розположення частин 40-ї армії в 

районі Кабулу.   

Значна частина експозиції музею присвячена залі новітньої історії військ 

оперативного командування «Південь». В ній відвідувачі дізналися про важкий 

період реформування збройних сил, про самопожертвування українських 

миротворців в різних локальних воєнних конфліктах, познайомилися з історією 

розвитку сучасної військової техніки. 

Найбільш важливою частиною нової експозиції музею стали зали, 

присвячені участі Збройних Сил України та військ оперативного командування 

«Південь» в антитерористичній операції (АТО). Нова експозиція не залишила 

байдужими серця жодної людини, яка приймала участь в даній екскурсії. Серед 

пам`яток  «бойове залізо» - покручені та пробиті шматки броні, а також 

приватні листи, документи, особисті речі, прапори, що побували у боях, 

записані на телефон інтерв'ю, фотографії з перебігу бойових дій та дозвілля 

наших солдат тощо. Кожен з експонатів має свою історію, трагічну, героїчну, 

що розповідає про долю людей...  
 


