
Про організацію роботи шкільного музею Івана Франка у 2016 – 2017 
навчальному році 
 

Відділ освіти 

Яворівської райдержадміністрації 

Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області 

Наказ 

01.09.2016                                                                                                    №01-05/ 

Про організацію роботи шкільного музею Івана Франка у 2016 – 2017 навчальному році 

  

Відповідно до Положення про музей школи, з метою залучення молодого покоління до вивчення та 
збереження історико-культурної та літературної спадщини свого народу, формування освіченої 
творчої особистості, сприяння відродженню і розбудові національної системи освіти як найважливішої 
ланки виховання свідомих громадян Української держави,  сприяння удосконалення навчально-
виховного процесу школи, розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної підготовки 
учнівської молоді засобами позакласної, позашкільної роботи, розвитку її творчих інтересів до 
художньо-естетичної роботи, допомоги педагогічному колективу у впровадженні нових нетрадиційних 
форм роботи за інтересами 

НАКАЗУЮ: 

  

1. Призначити відповідальним за роботу шкільного музею Івана Франка у 2016 – 2017 навчальному 
році Шаблінського І.М. 

2. Затвердити наступний склад ради музею у 2016 – 2017 навчальному році: 

 Шаблінський І.М. – завідуючий музею, голова ради музею; 

 Волошин Н.М. – вчитель української мови та літератури, член ради музею; 

 Мороз Т.О. –  вчитель української мови та літератури, член ради музею; 

 Довбій М.І. – вчитель історії, член ради музею; 

 Чепак Г.П. – вчитель образотворчого мистецтва, член ради музею; 

 Тиховський Л.Л. – керівник музею на громадських засадах, член ради музею. 

3.Затвердити план роботи музею Івана Франка на 2016-2017 навчальний рік (Додаток №1). 

4.:Завідувачу музею Шаблінському І.М.: 

4.1.Вибрати екскурсоводів і підготувати програму екскурсій в музеї Івана Франка. 

До 15.09.2016 

4.2.Вести роботу з радою музею. 



Впродовж навчального року 

4.3.Поповнювати фонд музею шляхом проведення походів, екскурсій тощо. 

Впродовж навчального року 

5.Затвердити графік роботи шкільного музею Івана Франка: 

– вівторок – 11.00 – 15.00; 

– п’ятниця – 11.00 – 15.00. 

6.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Директор школи                      М.Ліскевич – Карпа 

 

З наказом ознайомлено: 

І.Шаблінський 

Л.Тиховський (за згодою) 

Н.Волошин 

Т.Мороз 

М.Довбій 

Г.Чепак 

 


