
ПЛАН РОБОТИ 

 етнографічного музею 

«Українська світлиця» 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.1 Обрати раду краєзнавчого музею 

ліцею на зборах учнівського 
активу музею; обрати голову ради 

краєзнавчого музею ліцею і 

розподілити обов'язки між 
членами ради 

Вересень 

2021 

Керівник краєзнавчого 

музею 

1.2 Створити сектори: пошукові, 
фондові, експозиційної роботи, 

просвітницької роботи 

Вересень 
2021 

Керівник краєзнавчого 
музею 

1.3 Обговорити та затвердити план 

роботи краєзнавчого музею ліцею 

Вересень 

2021 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 

краєзнавчого гуртка 

1.4 Організувати роботу ради 
краєзнавчого музею ліцею, 

секторів музею 

Протягом 
Року 

Керівник краєзнавчого 
музею, члени 

краєзнавчого гуртка 

1.5 Організувати підготовку 

екскурсоводів, лекторів і навчання 

активу краєзнавчого музею ліцею 

Вересень 

2021 

Керівник краєзнавчого 

музею 

ІІ. ФОНДОВА ТА ЕКСПОЗИЦІЙНА РОБОТА 

2.1 Поповнювати фонди музею 

шляхом проведення експедицій, 
походів, екскурсій 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 
краєзнавчого гуртка 

2.2 Організувати роботу щодо 

зберігання експонатів і 

комплектування фондів: основних 

та допоміжних 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 

краєзнавчого гуртка 

2.3 Забезпечити відповідність фондів 
профілю музею 

Протягом 
року 

Керівник краєзнавчого 
музею 

2.4 Забезпечити належні умови 

зберігання матеріалів в 

експозиціях та фондах музею 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 

краєзнавчого гуртка 

2.5 Створювати нові та поповнювати 

існуючі експозиції, виставки 
шкільного краєзнавчого музею 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 
краєзнавчого гуртка, 

керівники учнівських 



тематичних секторів 

2.6 Здійснити збирання історичних 

джерел:   (речових і писемних), 

що  розповідають про важливі 
події в житті міста, місцевості 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 

краєзнавчого гуртка 

ІІІ. ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА 

3.1 Провести екскурсії учнів до 
музею ліцею (оглядові, тематичні) 

Протягом 
року 

Керівник краєзнавчого 
музею, члени 

краєзнавчого гуртка, 

класні керівники 1-11 
класів 

3.2 Сприяти проведенню музейних 

уроків 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, вчителі 

української мови та 

літератури 

ІV. ТУРИСТСЬКО-ЕКСКУРСІЙНА РОБОТА 

4.1 Залучити учнів 5-11 класів ліцею 

до проведення різних форм і 
методів краєзнавчих досліджень у 

ліцеї (усне анкетування, інтерв'ю, 

запис фонограм, усні доповіді, 
історичні спостереження) 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 
краєзнавчого гуртка, 

класні керівники 5-11 

класів 

4.2 Підготувати типові завдання для 
анкетування та матеріали для 

проведення усних опитувань 

Грудень, 
2021 

Березень 

2022 

Керівник краєзнавчого 
музею, вчителі 

української мови 

4.3 Сприяти виробленню навичок 

пошукової роботи в учнів 5-10 
класів, навичок науково-

дослідницької діяльності в учнів 

8-11 класів 

Протягом 

року 

Керівник краєзнавчого 

музею, члени 
краєзнавчого гуртка 

4.4 Підготувати захист учнівських 

робіт із краєзнавчої тематики:    
рефератів; учнівських проектів 

Грудень, 

2021 
Травень 

2022 

Керівник краєзнавчого 

музею, керівники 
учнівських тематичних 

гуртків 

 

 

 

 



Відділ освіти виконавчого комітету 

Первомайської міської ради Харківської області 

Комунальний заклад «Первомайський ліцей №5  

Первомайської міської ради Харківської області» 

 

 

                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                     Директор комунального закладу  

                                                          «Первомайський ліцей №5 

                                                     Первомайської міської ради  

                                                  Харківської області» 

                                                                         ___________ Оксана СТОЦЬКА  

                                              «01» вересня 2021  
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