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НАКАЗ
від 09.10.2017 року

№ 45-адм

Про дотримання чинного законодавства
щодо організації діяльності музею
історичного профілю «Патріот»
Керуючись законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про позашкільну освіту», «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону
пропаганди їхньої символіки», Указом Президента України від 13.10.2015
№580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді
на 2016-2020 роки», відповідно до Положення про музеї при дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 №1195, листа
Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №1/9-255 «Про перегляд
підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю», Методичних
рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів, які
перебувають у сфері управління МОН України, на виконання наказів департаменту
гуманітарної політики Дніпровської міської ради 29.06.2017 №301 «Про підсумки
огляду куточків шкільних штабів національно-патріотичного виховання міста», від
17.07.2017 №317 «Про організацію роботи міського штабу національнопатріотичного виховання на ІІ півріччя 2017 року», від 25.09.2017 №432 «Про
дотримання чинного законодавства щодо організації діяльності музеїв, музейних
кімнат історичного профілю навчальних закладів міста», зважаючи на особливо
важливу роль музеїв історичного профілю у патріотичному вихованні дітей та
учнівської молоді, формуванні їхньої національної самосвідомості та високих
моральних якостей громадянина України,
НАКАЗУЮ:
1. Призупинити проведення екскурсій та навчально-виховних заходів для
учнів на базі шкільного музею «Патріот» на час проведення реконструкції.

2. Створити творчу групу з реконструкції шкільного музею «Патріот»
(додаток 1) та затвердити заходи щодо організації його реконструкції (додаток 2).
Протягом 2018 року
3. Призначити головою ради музею вчителя історії Зиму К.Ф. з
01.09.2017 року.
4. Активізувати співпрацю з Дніпропетровським національним історичним
музеєм імені Д. І. Яворницького, державними та комунальними музеями за
напрямом роботи з питань сприяння науково-методичному забезпеченню
функціонування музею.
5. Залучати представників громадських організацій національнопатріотичного спрямування до просвітницької діяльності музеїв, проводити зустрічі
з учасниками та свідками важливих подій ХХ століття, родичами учасників тих
подій з метою документування окремих тем, фактів суспільно- політичного життя,
біографічних відомостей, отримання матеріалів для музею.
Постійно
6. Здійснити відповідні організаційно-методичні заходи в межах перегляду
підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю:
привести у відповідність до трактувань української та світової історичної
науки терміни, вживані в музейних експозиціях, у тому числі періоду Другої
світової війни;
проаналізувати та перевірити історичну достовірність окремих дат,
тверджень, посилань та оцінок подій і фактів, які розміщені в експозиціях;
змінити назви окремих розділів музею з огляду на більшість музейних
предметів та тематику музейних колекцій;
оновити експозиції музею з обов'язковим представленням інформації про
героїв антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний
внесок у зміцнення обороноздатності України.
7. Забезпечити участь керівника шкільного штабу національнопатріотичного виховання, голови ради музею у міському семінарі на тему: «Музейна
педагогіка у контексті збереження культурної спадщини України: актуальні виклики
сучасності».
ЗДНВР Чернікова А.В.
Перша декада жовтня 2017 року
8. Тримати на контролі використання комуністичної та нацистської
символіки тільки як музейні предмети певного розділу чи теми, а не як такі, що
формують фонове (іміджове, ідеологічне) забарвлення музейної колекції (колекцій)
та інформаційної наочності у навчальному закладі.
Постійно
9. Покласти персональну відповідальність за неухильне дотримання Закону
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої

символіки», забезпечення умов для відновлення історичної правди про Другу
світову війну, давню і новітню історію, вшанування пам'яті усіх борців за свободу і
територіальну цілісність України засобами музейної педагогіки на ЗДНВР
Чернікову А.В., класних керівників 1-11 класів.
10. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на
заступника директора з НВР Чернікову А.В..
11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор КЗО «СЗШ №89» ДМР

О.Ф. Єнакова

Додаток 1 до наказу по КЗО «СЗШ №89» ДМР
від 09.10.2017 №45-адм

Склад творчої групи з реконструкції шкільного музею «Патріот»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Єнакова Ольга Федорівна – директор КЗО «СЗШ №89» ДМР
Чернікова Алла Володимирівна – заступник директора з НВР
Зима Костянтин Федорович – керівник музею «Патріот»
Свириденко Наталія Олегівна – вчитель історії
Білоліпецьких Світлана Євгенівна – вчитель трудового навчання
Семенкова Наталія Георгіївна – вчитель інформатики
Бідна Надія Василівна – вчитель початкових класів
Булгакіна Оксана Валентинівна – вчитель української мови

Додаток 2 до наказу по КЗО «СЗШ №89» ДМР
від 09.10.2017 №45-адм
Заходи
щодо організації реконструкції шкільного музею «Патріот»
№
з/п
1.
2.

Назва заходу
Закінчити пошукову роботу та збір
матеріалів для оновлення музею
«Патріот»
Робота над проектом реконструкції:

2.1. Початок Другої світової війни
2.2.
2.3.
2.4.

Термін виконання

Відповідальні
особи

вересень-жовтень
2017 р.

Класні керівники
2-11 класів

листопад 2017 р. січень 2018 р.

Класні керівники
9-А, 10-А класів
Класні керівники
5-А, 5-Б, 6-А класів
Класні керівники
6-Б, 11-Б класів
Класний керівник
11-А класу

Оборона міста у 1941 році
Окупаційний режим та боротьба в
тилу ворога
Звільнення України 1943-1944 рр.

Перемога над нацистською
2.5. Німеччиною та мілітаристською
Японією
Чорнобильська трагедія та Афганська
2.6.
війна
Герої АТО
2.7.
Дизайн-проект музейного комплексу
2.8.

3.

4.

5.

Провести захист власних проектів та
коригування реконструкції музею
«Патріот»
Залучити представників громадських
організацій, батьків, депутатів з
метою надання ними допомоги для
реконструкції музею «Патріот»
Закінчити оновлення музею

Класний керівник
7-А класу

листопад 2017 р. січень 2018 р.
лютий-березень
2018 р.

Класний керівник
8-Б класу
Класний керівник
8-А класу
Строкань І.В.
Класні керівники
1-4 класів
Зима К.Ф.
Класні керівники
1-11 класів

березень-квітень
2018 р.

Творча група

червень-вересень
2018 р.

Творча група

