ПЛАН РОБОТИ
МУЗЕЮ Сидора Артемовича Ковпака
№
з/п
1.
2.
3.
4.
№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.

№
з/п
1.
2.

3.

4.
5.

І.ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Зміст роботи
Строки
проведення
Перевірити готовність приміщення
Серпень
музею до роботи в новому
навчальному році.
Організаційне засідання.
Вересень
Затвердження плану роботи на рік
Оформити виставку до 65 – річчя
Квітень –
Карпатського рейду
травень
Оформити виставку до дня Великої
Травень
Перемоги
ІІ. НАУКОВА РОБОТА
Зміст роботи
Строки
проведення
Доповнити тексти лекцій – екскурсій
Вересень –
жовтень
Продовжити збирати матеріали про
Вересень –
ветеранів школи, історію школи
травень
Продовжувати оформляти матеріали
На протязі
зібрані пошуковцями про дітей і
року
жінок Сумського партизанського
з’єднання
Розробити тексти бесід присвячені
Жовтень –
командиру І Української
березень
партизанської дивізії П.П.
Вершигорі, Героям Радянського
Союзу М. Васильченко, Р. Клейну,
дружині комісара С.В.Руднєва
Д.Руднєвої.
Продовжувати накопичувати та
На протязі
вивчати матеріали присвячені
року
Карпатському рейду.
ІІІ. КУЛЬТУРНО – МАСОВА РОБОТА.
Екскурсійна діяльність.
Зміст роботи
Строки
проведення
Проводити оглядові екскурсії для
На протязі
учнів школи, гостей музею.
року
Проводити тематичні та навчальні
За
лекції – екскурсії
необхідністю
на протязі
року
Поновлювати тексти до тематичних
На протязі
екскурсій «Істрія нашої школи»,
року
«Жінки та діти партизанського
з’єднання», «Карпатський рейд».
Провести екскурсію для шефів.
Грудень
Проводити уроки історії та географії За програмою
в музеї

Відповідальний
Керівник музею,
заступник
директора з АГЧ
Керівник музею,
рада музею
Рада музею
Керівник музею,
рада музею
Відповідальний
Керівник музею
Керівник музею,
пошуковці
Пошуковці

Керівник музею
Рада музею
Пошуковці

Керівник музею
Рада музею
Пошуковці
Відповідальний
Екскурсоводи,
керівник музею
Екскурсоводи

Екскурсоводи,
керівник музею
Екскурсоводи
Вчителі історії,
географії

Масова робота
№
з/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

№
з/п
1.
2.
3.
№
з/п
1.

2.

Зміст роботи
Прийняти активну участь у мітингу
та святкуванні присвячених Дню
Партизанської Слави
Провести зустріч з Героєм
Радянського Союзу Брайко П.Є.

Строк
проведення
22 вересня
2007 року
22 вересня

По класах провести бесіди про
Вересень –
зародження партизанського руху в
грудень
краї
Провести зустріч з ветеранами
Жовтень
війни, визволителями міста Путивль
на честь річниці звільнення України
від німецько – фашистських
загарбників
Регулярно вітати партизан –
На протязі
ковпаківців, ветеранів школи,
року
ветеранів Великої Вітчизняної війни
зі святами
Співпрацювати з бібліотекарем
На протязі
школи з приводу проведення
року
читацьких конференцій за книгами
на краєзнавчу, воєнну тематику
Організувати проведення тижня
Травень
Пам’яті, присвяченого святкуванню
Великої Перемоги
Організувати екскурсію учнів,
Травень
екскурсоводів до Спадщанського
лісу
Робота з екскурсоводами
Зміст роботи
Строк
проведення
Переглянути склад екскурсоводів,
Вересень,
продовжувати підготовку юних
на протязі
екскурсоводів
року
Слідкувати за підвищенням
На протязі
теоретичного рівня екскурсоводів
року
Проводити роботу по взаємозаміні
На протязі
екскурсоводів
року
ІУ. ПОШУКОВА РОБОТА
Зміст роботи
Строк
проведення
Визначити тематику пошукової
Вересень
роботи: «Історія школи», «Карпатський
рейд», «Визволителі м. Путивля»,
«Партизанські села краю»
Продовжувати збирати матеріали
На протязі
періодичної преси присвячені
року
святкуванню Дня Партизанської
Слави, річниці визволення України
від німецько фашистських
загарбників

Відповідальний
Педагог –
організатор,
керівник музею
Заступник
директора з
виховної роботи
Класні
керівники, рада
музею
Педагог –
організатор

Рада музею,
педагог –
організатор
Бібліотекар,
рада музею
Педагог –
організатор,
керівник музею
Педагог –
організатор,
керівник музею
Відповідальний
Керівник музею
Керівник музею
Керівник музею
Відповідальний
Керівник музею
Пошуковці
Пошуковці
Рада музею

3.
4.
5.
6.

7.

Робити фоторепортажі зі святкування
Днів Партизанської Слави, Великої
Перемоги
Продовжити збір інформації про
ветеранів війни, визволителів міста,
матеріалів з історії школи
Збирати і систематизувати матеріали
«Голодомор 1932-33 в нашому краї»
Продовжувати пошукову роботу з
виявлення інформації про учасників
війни фотографії яких є в музеї С.А.
Ковпака
В рамках Всеукраїнської акції
«Колосок пам’яті» збирати матеріали
про Героїв праці Путивльського
району (агрономи, колгоспники)

Жовтень,
травень
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року
На протязі
року

Педагог –
організатор
Рада музею
Пошуковці
Пошуковці
Педагог –
організатор
Педагог –
організатор
Пошуковці
Керівник музею
Рада музею,
учнівське
самоврядування

