Технічнй паспорт шкільного музею Івана Франка
1. Назва музею Шкільний музей І. Я. Франка.
2. Профіль музею гуманітарний.
3. Адреса закладу освіти, телефон, факс смт Івано-Франкове 3-35-92 Яворівського району Львівської
області.
4. Засновник музею Івано-Франківська СЗШ І-ІІІ ступенів.
5. Дата заснування музею, № наказу 25.04.1981 р.
6. Керівник музею Тиховський Лев Львович, вчитель, 25 років.
7. Заклад, що здійснює методичне керівництво – КЗ ЛОР “Львівський обласний центр краєвзнавства,
екскурсій і туризму учнівської молоді”, вул. І. Франка, 156, м. Львів, тел. 276-44-21 або 276-44-22.
8. Характеристика музейного приміщення ( кімната, декілька кімнат, окрема будівля, наявність
фондосховища, загальна площа в м2 та окремо по кожній кімнаті, технічний стан приміщення ) 39, 0
м2 ; 21, 5 м2 – музей; 17, 8 м2 – підсобка.
9. Фонди музею ( загальна кількість експонатів за інвентарною книгою: з них музейних предметів
основного фонду та музейних предметів, що входять до Державного реєстру
національного культурного надбання ).
10. Стан обліку музейних предметів – інвентарна книга наявна, записи ведуться чітко і ясно.
11. Умови зберігання оригінальних матеріалів: умови зберігання відповідають вимогам, шкільна
сторожова охорона.
12. Характеристика експозиційних розділів – два бюсти І. Франка, фотографії, стенди: ” З вогнем
батьківської духовності”; “Лиш в праці варто і для праці жить”; “Наша ціль – людське щастя і воля”;
Нам пора для України жить”; “Слава великого українця йде світами”. Виготовлено вісім стелажів
для розміщення учнівських експонатів ( вишивки, вироби з різьби по дереву, аплікації тощо ).
Вчителем Бонковським Я. П. виготовлено стенд “Народе мій”. 05. 12.2010 – остання
дата реекспозиції.
13. Рівень художнього оформлення експозиції – силами педколективу та учнів.
14. Технічне оснащення музею – відсутнє.
15. Характеристика просвітницької роботи – музей здійснює просвітницьку діяльність: екскурсії для
початкових класів, лекції для старшокласників та батьків, робота ради музею по поповненню
експонатів.
16. Наявність документації музею – вся документація є в наявності.
17. Організаційна робота музею – рада музею – 5 чоловік: Ліскевич-Карпа М. Р.; Тиховський Л. Л.;
Шаблінський І. М.; Чепак Г. П.; Волошин Н. М.
18. Режим роботи музею: вівторок, четвер, п’ятниця з 11.00 – 15.00 години.

