
 

 

 

 

 

 

Вітчизняне краєзнавство вже оформилося у 

специфічний соціальний інститут, систему 

професійної і аматорської діяльності, яка 

справляє певний вплив на суспільну свідомість. В 

кінцевому рахунку воно працює на розширення 

меж історичного знання, відродження 

духовності, виховання патріотів і громадян, а 

тому має право на державну підтримку і 

громадську увагу. 

 Я. Верменич 

 

 

 

 

Краєзнавчий музей КЗ 

«Білоріченська ЗОШ 

  І—ІІІ ступенів» 
 

 

Музей — це місце діалогу між людьми, 

яких розділяє простір і час. 



 

 

 Краєзнавчий музей функціонує з 2005 року.  

 Керівник музею –вчитель історії Ткачова Марина Олексіївна. 

 Музей є шкільним навчальним та виховним центром, на базі 

якого проводиться краєзнавча та пошукова робота. 

 Фонди музею: 

- основний фонд музею -78 експонатів 

- науково-допоміжний – 59 

 

  

 

 
Структура роботи  музею: 

 Директор школи 

Керівник 

музею 
Рада музею 

Робочі групи та 

екскурсоводи 



 

 Робота гуртка «Пошук» на базі музею: 

 

 Збір інформації та матеріалів 

 Зустрічі та опитування населення 

 Робота з архівними матеріалами 

 Анкетування 

 Краєзнавчі екскурсії 

 Обробка зібраних матеріалів 

 Зустріч з ветеранами   

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Експозиційні розділи 

 

- природа краю(експозиція «Ковиловий степ») 

- археологія 

- етнографія 

- історія трудової слави 

- історія бойової слави 
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 Форми роботи: 

 

 Музейні уроки 

 Круглий стіл 

 Музейні заняття 

 Позакласні виховні заходи 

 Робота пошукових груп 

 Оглядові екскурсії 

 Тематичні екскурсії 

 Зустріч з ветеранами та представниками громади 

   

 

 

 

 

 

 

  

Дослідницькі роботи, написані на матеріалах музею 

 

 Мої славетні земляки 

 Ковальов Олексій Герасимович - захисник Брестської фортеці  

 Лицар українського слова – Богдан Васильович Пастух 

 Історія шахти Білоріченська 

 Вчителя – ветерани 

 Історія моєї вулиці 

 



 

Співробітництво шкільного музею з селищним музеєм трудової слави 

 

 

 

 
 

Музейні уроки як одна з форм проектної діяльності 

 

 Головним напрямком діяльності громадсько-активної школи є 

проектна діяльність. Шляхом використання такої форми роботи як 

музейні уроки, учні, отримавши попереджувальне завдання, 

створюють міні – проекти. 

  Типи таких уроків: 

- урок – казка(« З бабусиного сундука») 

- урок –вікторина(« Речові історичні джерела») 

- урок – репортаж(«Слава шахтарському труду») 

- урок – дослідництво(«Нагороди наших земляків»)  

  

 

Селищний музей Шкільний музей 

Обмін матеріалами та експонатами 

Підготовка екскурсоводів 

Участь у селищних заходах 



 

 

Шкільний музей у системі роботи громадсько-активної школи 

 

 

КЗ «Білоріченська ЗОШ І-ІІІ ступенів» - громадсько-активна школа. 

Мета школи: формування особистості з активною громадянською позицією. 

Пріоритетним завданням для досягнення мети є виховання громадянських 

якостей учнів у процесі взаємодії школи з громадою. 

Саме через шкільний музей відбувається реалізація поставлених завдань, а 

саме:  

- екскурсії для мешканців громади та батьків; 

- підготовка матеріалів музею для участі у селищних заходах; 

- участь активу музею у збереженні пам’ятників і пам’яток історії та 

культури краю; 

- допомога мешканців громади у створенні експозицій та підборі 

експонатів 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ГАШ 

 

 

 

 


