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Положення про  

музей  

історії Кіровської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. 
 

1. Загальні положення 

 
1.1  Музей історії Кіровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є 

осередком освіти і виховання, сприяє формуванню у молодого покоління 

національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, забезпеченню 

духовної єдності поколінь і призначений для вивчення, збереження та 

використання пам`яток природи, матеріальної і духовної культури. 

 

1.2  Музей взаємодіє з сільською Радою, організаціями села: клубами, радою 

ветеранів, краєзнавчим музеєм м. Борисполя, Державним музеєм Великої 

Вітчизняної війни м.Києва, музеями шкіл району, музеєм школи с. Сезенків 

Баришівського району та інш. 

 

1.3   На території Кіровської сільської Ради знаходиться пам`ятка історії 

XVII століття — Свято-Покровська церква, яка була в свій час першим 

осередком освіти нашого краю. Під час підготовки експозицій шкільного 

музею були використані архівні матеріали церкви с.Сулимівки. За 

погодженням із настоятелем церкви отцем Олександром в школі 

організовуються експозиційні виставки з історії села Сулимівки, історії 

Покровської церкви, історії роду Сулим, Войцеховичів, Багратіонів. 

 

1.4   Музей в своїй діяльності керується Законом України “Про музеї та 

музейну справу”, нормативними документами Міністерства освіти України, 

Міністерства культури і мистецтв України, Положенням про музей при закладі 

освіти, та Положенням про музей Кіровської загальноосвітньої школи. 
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Мета, головні завдання та зміст роботи музею 
 

2.1  Мета діяльності музею полягає у залученні молодого покоління до 

вивчення та збереження історико-культурної спадщини свого народу, у 

формуванні освіченої творчої особистості та сприянні відродженню і розбудові 

національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих 

громадян України. 

2.2 Головними завданнями в роботі музею історії Кіровської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів є: 

* сприяння удосконаленню навчально-виховного процесу школи: 

розширення і поглиблення загальноосвітньої підготовки учнів школи засобами 

позакласної та позашкільної роботи; 

* розвиток творчих інтересів учнів до пошукової, краєзнавчої, науково-

дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи; 

* формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного 

взаємозв`язку минулого, сучасного і майбутнього України; 

* допомога педагогічному колективу школи у впровадженні нових 

нетрадиційних форм роботи за інтересами; 

* участь у формуванні, збереженні і раціональному використанні 

Музейного фонду України; 

* вивчення, охорона і пропаганда пам`яток історії, культури і природи 

рідного краю; 

* проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших 

верств населення. 

 

2.3  Музей історії Кіровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

проводить таку роботу: 

 організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею; 

 систематично поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, 

походів, екскурсій, зустрічей, а також використовує інші шляхи 

комплектування, що не суперечать чинному законодавству; 

 організовує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження; 

 створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки; 

 проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення; 

 надає можливість використання матеріалів музею в навчально-виховному 

процесі та науково-дослідницькій роботі. 
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Створення та організація роботи музею 
 

3.1  Музей історії Кіровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

створений в 2001 році за ініціативою дирекції школи.  

3.2 Профіль музею визначений як історико-освітній. 

3.3 Створення музею є результатом цілеспрямованої систематичної , творчої 

пошуково-дослідницької, збиральницької, фондової, експозиційної роботи. 

Музей відкритий після оформлення відповідної експозиції і за наявності: 

* даного Положення про музей; 

* фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі 

оригінальних пам`яток історії, культури, природи, на основі яких побудована 

експозиція музею; 

* приміщення музею розташоване на ІІ поверсі школи в окремій  кімнаті 

розміром 7х8 м; 

* експозиція відповідає за змістом і оформленням сучасним вимогам; 

* охоророна школи є одночасно також і охороною музею; 

* працює музей за чітким розкладом. 

 

3.4  Експозиція музею складається з розділів: 

1. Струмочки великої річки (розповідається про школи, які ввійшли до 

складу Кіровської загальноосвітньої школи). 

2. Історія Сулимівської школи: 

a) зародження освіти в с.Сулимівка; 

b) церковно-приходська школа; 

c) трикласна початкова школа; 

d) семирічна трудова політехнічна школа; 

e) середня школа. 

3. Початкові школи: 

a) історія Лебединської початкової школи; 

b) історія Артемівської початкової школи; 

c) історія початкової школи с.М.Стариця. 

4. Історія Кіровської школи: 

a) зародження освіти в с. Кучаків; 

b) розвиток шкільної освіти на селі. 

5. Село Милосердя ( під час Великої Вітчизняної війни в приміщенні 

Кіровської школи діяв підпільний госпіталь в якому було вилікувано понад 

500 бійців Радянської армії): 

a) панорама “Підпільний госпіталь”; 

b) стенд “Всенародний подвиг села в роки Великої Вітчизняної 

війни”. 

6. “Ніхто не забутий, ніщо не забуте”: 

a) Я. Приходько — випускник школи, художник, герой війни; 

b) Ф.Цвілій — Герой Радянського Союзу, випускник школи. 
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7. Кіровська школа сьогодні: 

a) відкриття школи (фоторепортаж про будову та відкриття нової 

школи в 1982 році); 

b) “Їх життя присвячене школі” ( розповідь про вчителів, які більше 20 

років свого життя віддали навчанню дітей в Кіровській школі). 

8. Медалісти — наша гордість. 

9. Славні традиції школи: 

a) сторінками шкільного фестивалю учнівської творчості “Берегиня” ( 

щорічний фестиваль учнівської творчості “Берегиня” проводиться 

в кінці листопаду протягом тижня, сторінками є: “Літературна 

вітальня, знайомство різноманітніми народними  обрядами у 

виконанні учнями школи та гостями, “Козацькі забави”, зустрічі з 

народними колективами ; 

b) з історії драматичного театру “Жайвір” ( драматичний гурток в 

школі існує з 1979 року під незмінним керівництвом Дмитренко 

Н.А., з 1993 має статус самодіяльного театру); 

c) художні колективи школи ( розповідь про хорові , танцювальні, 

оркестрові колективи школи); 

d) спортивні традиції ( знайомство з спорсменами школи, 

переможцями районних, обласних, Всеукраїнських, та світових 

змагань); 

e) вчительська художня самодіяльність та туристичні зльоти, 

спортивні змагання; 

f) калейдоскоп: сторінками учнівських вечорів, конкурсів, свят, 

змагань (фоторепортаж про сьогоднішній день життя школи); 

g) подорожі у світ пізнання і краси( фоторозповідь про екскурсії, 

подорожі в яких побували учні та вчителі школи). 

10. Вони закінчили нашу школу( розповідь про видатних людей, які 

навчалися в школах сіл Сулимівка, Лебедин, Артемівка, М.Стариця та 

Кірове). 

 

4. Керівництво роботою музею 
 

4.1 За роботу музею відповідає директор школи. 

 Згідно наказу по школі: 

* безпосередньо керує роботою музею заступник директора з виховної 

роботи; 

* встановлюються надбавки вчителям за роботу в музеї з бюджетних чи 

позабюджетних асигнувань і в межах фонду заробітної плати; 

* вирішуються питання дислокації музею та режиму його роботи; 

* організовуються та проводяться навчальні, виховні, методичні та інші  

заходи на базі музею; 

* дирекція школи виходить з пропозиціяями морального заохочення 

педагогів, які відповідають за роботу музею, про присвоєння їм почесних 

звань; 
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4.2  Робота музею організовується на основі самоврядування, вищим керівним 

органом музею є рада музею. Рада музею обирається на розширеному засіданні 

шкільної ради та парламенту школи.  

    Рада музею: 

 обирає голову і розподіляє обов`язки між членами ради, які очолюють групи: 

пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо; 

 вирішує питання включення до фондів музею пам`яток історії,  культури і 

природи, які надійшли в процесі комплектування: 

 обговорює та затверджує плани роботи; 

 заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу; 

 організовує підготовку громадських екскурсоводів, лекторів, а також 

навчання активу; 

 встановлює зв`язки з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими 

творчими об`єднаннями; 

 веде документацію музею ( інвентарну книгу, книгу обліку проведення 

екскурсій, навчальних занять. масових заходів. акти прийому та видачі 

експонатів. плани роботи); 

 вирішує інші питання пов`язані з роботою музею. 

 

5. Облік і забезпечення збереження фондів 

5.1 Облік пам`яток історії та культури, які зберігаються в музеї, проводиться в 

порядку , визначеному в нормативних документах Міністерства культури і 

мистецтв України. 

5.2 Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в інвентарній книзі, 

яка скріплюється печаткою та завіряється підписом директора школи. 

5.3  Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам`ятки історії та 

культури) та допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо). 

5.4 Безпосередня відповідальність за збереження музейних зібрань 

покладається на директора школи та заступника директора з виховної роботи. 

5.5 Особи, винні у порушенні законодавства України про музеї та музейну 

справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

 

6. Фінанси 

 6.1 Витрати, пов`язані з пошуковою роботою, придбанням інвентаря, 

обладнання, технічних засобів та оформлення музею, проводяться за рахунок 

коштів школи, органів освіти., а також залучених кошті. 

 

 

 

 

 

Графік роботи: щодня з 8.30 до 17.00 
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Щопонеділка 8.40 — 9.15 — на виховних годинах проводяться оглядові 

екскурсії згідно графіка. 

 

На уроках Київщинознавства організовуються тематичні екскурсії. 

  

В школі проводяться предметні тижні, під час яких проводяться тематичні 

екскурсії в музеї.  

 

Невід`ємною частиною роботи музею є зустрічі  учнів та вчителів школи з 

ветеранами праці, війни, видатними людьми села. 


