
Акт
обстеження музею

Складається комісією (прізвища, імена та по батькові {повністю), посади)

1. Голова комісії:

Стовбун С.В. -  в.о. начальника відділу освіти, молоді та спорту 

Карлівської районної державної адміністрації.

2. Члени комісії:

Сутула О.В. -  завідувач районним методичним кабінетом відділу освіти, 

молоді та спорту;

Черненко О.П. -  директор Карлівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості;

Коба О.М. -  методист Карлівського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості;

Тимошенко Ю.В. -  методист відділу освіти, молоді та спорту Карлівської 

районної державної адміністрації.

Висновки комісії

1 .Найменування музею: історико -  краєзнавчий музей при Федорівському 

навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  

дошкільний навчальний заклад» імені Г.Т. Берегового Карлівської районної 

ради Полтавської області.

2. Профіль та вид музею : історико -  краєзнавчий.

3. Місцезнаходження навчального закладу, телефон, факс : 39531

вул.Центральна 52, с.Федорівка Карлівського району Полтавської області, 

тел. 96-1-48

4. Засновник музею -  педагогічний та учнівський колективи Федорівського 

НВК.

5. Дата заснування музею, № наказу: 28.12.1990, наказ №4 від 10.01.1991р.

6. Відповідальний за роботу музею (прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

стаж роботи): Денисенко Ірина Вікторівна, заступник директора з виховної 

роботи, 20 років;

7. Установа (заклад), що здійснює методичне забезпечення діяльності музею 

(найменування, місцезнаходження, телефон): Карлівський Будинок дитячої та



юнацької творчості; 39500, вул.Полтавський шлях 65 м.Карлівка, Полтавська 

область; тел. 0534621740.

8. Характеристика музейного приміщення (кімната, декілька кімнат, окрема 

будівля; наявність фондосховшца; загальна площа в м та окремо по кожній 

кімнаті; технічний стан приміщення): декілька кімнат; фондосховшца немає; 

130 м2 : 1 кімната -1 6  м2, 2 кімната - 26 м2 ,3 кімната - 98 м2.

9. Фонди музею (загальна кількість музейних предметів, музейних колекцій 

за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та 

музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного 

культурного надбання): загальна кількість -169 , з них основного фонду -182

10. Стан обліку музейних предметів (наявність книги надходжень та

інвентарної книги; повнота та якість записів): в наявності; записи в

інвентарній книзі ведуться відповідно до методичних рекомендацій.

11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (у сховищі) 

(ступінь захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних 

пошкоджень, крадіжок): умови задовільні.

12. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої 

реекспозиції, кількість експонатів основного фонду) на час реєстрації музею:

1) «Історія села Федорівка» - вересень 2018-104 експонати;

2) «Роки опалені війною» - вересень 2018-24 експонати;

3) «Його ім’я носить наша школа» - вересень 2018 -  16 експонатів;

4) «Односельчани -  учасники радянсько-афганської війни» - 6 експонатів;

5) «Герої нашого часу» - вересень 2018-9  експонатів;

13. Рівень художнього оформлення експозиції (професійне; силами 

педколективу, учнів; потребує переоформлення): силами педколективу; частина 

експозицій потребує переоформлення.

14. Технічне оснащення музею: - немає;

15. Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, навчальних 

занять, масових заходів, виставок за 1-3 роки): екскурсій -  8, навчальних занять 

-  5, масових заходів -  2; виставок -  2.

16. Наявність документації музею (інвентарної книги, книги надходжень, 

картотеки, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів,



плану роботи тощо): в наявності -  інвентарна книга, акти прийому -  передачі 

музейних експонатів, книга обліку відвідувачів та екскурсій; книга обліку 

масових заходів, книга обліку виставок, план роботи, книга відгуків.

17. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний 

склад, основні сектори; піклувальна рада, її кількісний та персональний склад): 

рада музею, кількісний склад -  5.

18. Графік роботи музею: Понеділок -  п’ятниця: 10.00 -  15.00

субота -  неділя: вихідний:

19. Пропозиції комісії: оскільки музей відповідає вимогам Положенню про 

музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно- 

технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України, комісія рекомендує підготувати 

документи для перереєстрації музею у зв’язку зі зміною профілю.

складання акта-09.11.2018


