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                                                                   Обговорено на засіданні Ради музею 

 

 



Мета: 

 залучення учнів до вивчення та збереження культурної спадщини рідного 

народу;  

 формування освіченої творчої особистості. 

Завдання:  

 розширення і поглиблення освітньої підготовки учнів засобами позакласної 

роботи; 

 розвиток творчих інтересів учнів до пошукової, краєзнавчої, науково-

дослідницької роботи; 

 формування в підростаючого покоління розуміння нерозривного взаємозв'язку 

минулого, сучасного і майбутнього України; 

 допомога педагогічному колективу закладу освіти в упровадженні нових 

нетрадиційних форм роботи за інтересами; 

 участь у формуванні, збереженні й раціональному використанні Музейного 

фонду України; 

 вивчення, охорона й пропаганда пам'яток історії та культури України; 

 проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді та інших 

верств населення. 

 Зміст роботи музею: 

 організація дослідницької діяльності згідно з темою музею;   

 систематичне поповнення фондів музею шляхом проведення експедицій, 

походів, екскурсій, а також використання інших шляхів комплектування, що не 

суперечать чинному законодавству; 

 створення і поповнення стаціонарних експозицій, виставок;  

 проведення освітньо-виховної роботи серед учнівської молоді; 

 організація районних, міських, обласних, всеукраїнських заходів та участь у 

них; 

 надання можливості використання матеріалів музею в освітньому процесі та 

науково-дослідницькій роботі. 

 



№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Організаційна робота 

     1 Засідання Ради музею: 

- обговорення та затвердження плану 

роботи музею; 

- розподіл обов’язків  між членами Ради 

музею; 

- правила ведення музейної документації; 

- визначення екскурсоводів. 

Вересень Сорока Л. А., 

голова  

Ради музею, 

Марченко О. П., 

громадський 

директор 

    2 Робота з активом : 

- навчання з правил зберігання експонатів 

музею з відповідальними за експозиції; 

 

- практичні заняття з екскурсоводами; 

 

 

 

 

 

- вивчення  досвіду роботи шкільних 

музеїв району; 

 

 

 

- заняття з пошуковими групами; 

 

 

- навчання з правил оформлення 

Вересень 

 

 

 

 

Щомісячно 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

Щомісячно 

 

 

Марченко О. П., 

громадський 

директор 

 

 

Задорожня Н. О., 

Сілецька Н. А., 

Совік Т.П., 

Алексютіна Л. П., 

Корнієнко Т. В. 

 

Марченко О. П., 

громадський 

директор 

 

 

Відповідальні за 

пошукову 

роботу 



експонатів фонду для відповідальних за 

експозиції. 

Листопад 

 

Марченко О. П., 

громадський 

директор 

    3 Інвентаризація  експонатів шкільного 

музею. 

Протягом 

року 

Марченко О. П., 

відповідальні за 

експозиції 

    4 Творчі зустрічі з представниками шкільних 

музеїв району. 

За згодою Марченко О. П., 

громадський 

директор 

ІІ. Пошукова робота 

    5 Збір  та систематизація матеріалів за 

напрямками роботи музею. 

 Досягнення наших випускників. 

 

 Родинні вчительські  династії. 

 

 Випускники школи, які працюють в 

освіті. 

 

 Історія вишиванки. 

 

 Історія Києва, Дарниці. 

 

 Історія рушника. 

 

 Традиційна українська кухня; 

 

 Український віночок. 

 

 

Протягом 

року 

 

ЗДНВР 

Олійник О. Ф. 

 

Радченко Г. І. 

 

Радченко Г. І. 

 

 

Алексютіна Л. П. 

 

Тарара Т. О. 

 

Совік Т.П. 

 

Сілецька Н. А. 

 

 

Сопрун В.А. 

 



 Наукові дослідження учнів школи з 

історії рідної мови. 

ЗДНВР  

Олійник О. Ф., 

Шевченко Л. В. 

    6 Проект «Із бабусиної  скрині» (поповнення 

музею новими експонатами). 

Протягом 

року 

Відповідальні за 

експозиції 

 ІІІ. Науково-дослідницька робота 

    7 Систематизація матеріалів науково – 

дослідницької  роботи з історії Києва, 

Дарницького району, мікрорайону, школи. 

Протягом 

року 

Тарара Т.О., 

Гебеш О.О. 

    8 Створення на матеріалах фондів шкільного 

музею  науково-дослідницьких робіт  МАН. 

Протягом 

року 

Олійник О.Ф. 

VІ.    Масово-освітня робота 

    9 Виставка  дитячих художніх робіт  до 

творів Т. Г. Шевченка «Послання у 

вічність». 

Березень Педагог – 

організатор 

Марченко О.П.; 

Корніенко Т.В. 

  10 Конкурс екскурсоводів Грудень Рада музею 

  11 Оглядові екскурсії по музею для учнів та 

батьків школи. 

Протягом 

року 

Марченко О. П., 

громадський 

директор 

  12 Тематичні екскурсії для учнів та батьків. 

 Геній української нації. 

 Талант Т. Г. Шевченка-художника. 

 Побут українського народу. 

 Визволення Києва від німецько-

фашистських загарбників. 

 Історія Дарницького району. 

 Історія школи № 316. 

 Герої не вмирають. 

Протягом 

року 

Відповідальні за 

напрямки роботи 



  13 Проведення літературних та історичних 

вечорів: 

- «Слово Кобзаря в серці відгукнеться»; 

  

- «Ми пишаємось вами, герої АТО!». 

 

 

 

Березень 

 

Жовтень, 

грудень 

 

МО учителів 

української мови 

 

Тарара Т. О. 

 

  14 Районний конкурс екскурсоводів. Січень ЗДВР  

Сорока Л. А., 

голова Ради музею 

  15 Свято  рідної мови «Мова моя калинова». Листопад МО учителів 

української мови 

  16 Літературно-музична композиція до Дня 

народження Т. Г. Шевченка «Шевченкова 

свіча століттями горить». 

Березень Шевченко Л. В., 

МО учителів 

української мови 

  17 Конкурс знавців творів Т. Г. Шевченка 

«Чи знаємо ми творчість Т. Г. Шевченка». 

Березень Шевченко Л. В. 

  18 Участь у І та ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т. Г. Шевченка. 

Березень МО учителів 

української мови 

  19 Поетичне дослідження «Сучасне 

прочитання Кобзаря». 

Квітень Задорожня Н. О. 

  20 Мистецький вернісаж «Талант Шевченка-

художника». 

квітень Корнієнко Т.В. 

  21 Конкурс читців творів Т. Г. Шевченка 

іноземними мовами. 

квітень Завідувач 

бібліотекою 

Мельгунова Н. І. 

  22 Надання методичної допомоги молодим 

спеціалістам при підготовці та проведенні 

тематичних виховних заходів. 

Протягом 

року 

Рада музею 

    



            


