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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС 

ЕКСКУРСОВОДІВ МУЗЕЇВ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ «КРАЙ, В ЯКОМУ Я ЖИВУ»

Профіль екскурсії: технічний музей



Загальна інформація

Музей представлений 9 експозиційними розділами:

«Витоки радіоелектроніки»;

«Наша перемога»;

«Радіофікація»;

«Звукозапис»;

«Аудіовізуальні засоби навчання»;

«Телебачення»;

«Робототехніка»;

«Автоматика та обчислювальна техніка»;

«Творчість молоді».



Загальна інформація

Музей техніки проводить як оглядову так 

і тематичні екскурсії за темами:

«10 кроків до світла»;

«Привіт із “Казки”;

«Історія радіо».



“Витоки радіоелектроніки”

Розділ розкаже 

про шляхи 

пізнання людиною 

електричних явищ 

та перші 

приклади 

використання їх 

на користь 

людству.  



представляє зразки фізичних 

приладів ХХ століття

Макет першого в світі

радіоприймача

Магазин резисторів

Макет телеграфного апарату Морзе

Електрофорна машина

Комплект електровакуумних приладів 

для спостереження катодних променів

Телефонний комутатор



“Наша перемога”
Радіотехнічна зброя часів 

Другої світової війни. 



Танковий радіоприймач 10-РТ
Радіоприймач  КВ-М

Уламки зброї, фрагменти колючого дроту Польовий  телеграфний комутатор



“Радіофікація,”
як засіб донесення інформації до широких верств 

населення за допомогою дротового або радіозв'язку.





Детекторний радіоприймач

Вуличний гучномовецьРадіоприймач «Латвія»



“Звукозапис”
Способи звукозапису та історія розвитку звуковідтворюючої 

апаратури від фонографа до комп'ютерного диска.



Магнітофон «Дніпро» Радіола  «Латвія»

Електрофон «Каравела»



“Аудіовізуальні засоби навчання”

Аудіо- та відеотехнічні засоби 

навчання



Кодоскоп Кінопроектор «Україна» Фільмоскоп



“Телебачення”
розповість про те, як 

люди  втілювали власні 

мрії про можливість 

бачити на відстані, як 

починалося телебачення 

та як його поява вплинула 

на життя людей…



“ Робототехніка”

Історія розвитку від 

механічних 

автоматонів до 

сучасних роботів…



Робот, створений гуртківцями із іграшкового

дитячого автомата, старого комп’ютера та вузлів

телевізора.



“Автоматика та обчислювальна 

техніка”
Зразки та фрагменти

обчислювальної техніки різних

часів

Арифмометр «Фелікс»

Електромеханічні лічильні 

пристрої, логарифмічні 

лінійки



“Творчість молоді”

Стенд, де представлені матеріали

науково-дослідницьких робіт

гуртківців та власноруч створені

пристрої, що демонструють їх

вміння застосовувати знання з

електротехніки у своїй творчості.



Планетарій

Метеостанція

Прилад для демонстрації строб-ефекта



З метою формування привабливого

образу музею, розширення його аудиторії,

популяризації науково-технічної творчості

музей техніки регулярно співпрацює із

• закладами загальної середньої та

позашкільної освіти міста;

• Сумським державним університетом;

• Сумською філією НСТУ телеканалу

UA:Суми,

• КУ Агенція промоції «Суми».

Висновок



З метою популяризації

музейної колекції музей техніки

проводить та приймає участь у

таких заходах:

• виїзні інтерактивні виставки;

• творчі та культурно-мистецькі

проекти;

• презентація діяльності музею у

ЗМІ та на просторах Інтернету ;

• селфі-марафоні «У кадрі – юні

техніки!».

Висновок



створити життєтворче музейне середовище, яке допоможе дітям дізнатися

історію техніки "зсередини". Це, в свою чергу, сприятиме вихованню поваги

до пам'яті минулих поколінь, дбайливому ставленню до культурної,

технічної та наукової спадщини, формуванню гордості за минуле та

прагненню сьогодні розвивати технічні можливості свої Батьківщини.

Адже…

Минуле, це – потяг, який вже пішов.

Майбутнє – це мрія, невідомо, чи здійсниться вона.

Сучасне, це – сьогодення, і від нього залежить,

чи будемо ми пам'ятати минуле та мріяти про майбутнє.

Головне покликання музею техніки –



Докладніше ознайомитися із 

експонатами нашого музею 

можна на сайті

sumy_cnttm@ukr.net

mailto:sumy_cnttm@ukr.net


Дякуємо за увагу!


