
А К Т 

обстеження  музею історії 

Білицької  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Кобеляцького  району Полтавської   області 

 

складений ____ листопада 2015 року  комісією в складі: Кононенко Н.М., 

головного спеціаліста відділу освіти райдержадміністрації, Городецької В.В., 

методиста рай методкабінету, Шабалтія М.П., директора Кобеляцької районної 

станції юних туристів, Іванченко О.П., директора  школи, Барбі М.В., заступника 

директора з виховної роботи, керівника музею. 

 

1. Назва музею – музей  історії Білицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1  

Кобеляцького  району Полтавської   області. 

 

2. Профіль музею – історичний. 

 

3. Адреса музею – 39221 вул. Миру, 4 смт. Білики  Кобеляцького району  

Полтавської області  телефон 8 (05343) 9-41-47 

 

4. Засновник музею – педагогічний колектив Білицької загальноосвітньої школи І-

ІІІ ст. № 1 

 

5. Дата заснування музею: наказ № 63-а від 27.08.2007 року 

 

6. Свідоцтво про реєстрацію: № 17-189, наказ Головного управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 26.11.2010 року № 945.  

 

7. Керівник музею – Барбі Марина Володимирівна, заступник директора з 

виховної роботи. 

 

8. Заклад, що здійснює методичне керівництво: Обласний центр туризму і 

краєзнавства учнівської молоді, відділ освіти Кобеляцької райдержадміністрації, 

39200  м.Кобеляки, вул. Шевченка, 28/20,  телефон 3-26-83. 

 

9. Характеристика музейного приміщення – окрема кімната в приміщенні школи  

площею  36 м
2 
,  фондосховище  відсутнє. 

 

10. Фонди музею -  загальна кількість експонатів 280,  з них предметів основного 

фонду – 223. 

 

11. Стан обліку музейних експонатів:  задовільний, ведеться інвентарна книга. 

 

12. Умови зберігання оригінальних експонатів в експозиції: задовільні. Експонати 

достатньо захищені  від забруднення, вологості, вицвітання, механічних 

пошкоджень. Наявні герметичні вітрини, відповідне зашторення, дотримується 

необхідний температурний режим.  Охоронна сигналізація відсутня. 

 



13. Характеристика експозиційних розділів: 

     1. Розвиток освітянських та дитячих закладів в селищі Білики. 

     2. Історія нашої школи. 

     3. Вони захищали Батьківщину. 

     4. Кожен директор – сплав мудрості, любові і терпіння. 

     5. Історія піонерської організації школи. 

     6. Наша гордість. 

     7. Школа сьогодні.  

 

14. Рівень художнього оформлення експозиції:  силами педколективу і учнів. 

 

15. Технічне оснащення музею: використовуються шкільні ТЗН: відеоапаратура, 

музичний центр, комп’ютер. 

 

16. Характеристика просвітницької роботи: в період з січня по листопад 2015  

року   проведено екскурсій - 12, учбових занять – 2, масових заходів – 1. 

 

17. Наявність документації музею:  Свідоцтво про реєстрацію, Положення про 

музей; Паспорт музею, інвентарна книга;  книга відгуків; книга обліку 

відвідувачів, графік проведення екскурсій та виховних заходів; план роботи на 

2015-2016 навчальний рік. 

 

18. Організаційна робота:  працює рада музею в кількості 7 осіб: 

       Іванченко О.П. – директор школи. 

       Барбі М.В. – керівник музею. 

       Бабенко Л.Г. – учитель історії. 

       Нішкур А.В. – педагог-організатор. 

       Чучко Руслана – учениця 10 класу, голова КСПК школи. 

       Поставна Катерина – учениця 7  класу, член Великої ради піонерської   

       організації школи.   

     

19. Режим роботи музею:  понеділок, вівторок, четвер з 12.00 до 16.00. 

 

19. Пропозиції комісії:   Комісія вважає, що даний музей відповідає вимогам 

наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 року № 1195 «Про 

затвердження положень про музей при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України».                                           . 

 

Голова комісії                                                                           Н.М.КОНОНЕНКО  

Члени комісії:                                                                           В.В.ГОРОДЕЦЬКА 

                                                                                                   М.П.ШАБАЛТІЙ 

                                                                                                   О.П.ІВАНЧЕНКО 

                                                                                                    М.В.БАРБІ 

 


