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1. Загальні положення 
 

1.1. Краєзнавчий музей Відокремленого структурного підрозділу 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя», (далі – музей), як складова 

системи навчально-виховної роботи  ВСП «ТФК ТНТУ», створений з 

метою залучення учнівської та студентської молоді до вивчення і 

збереження історико-культурної спадщини українського народу, 

формування освіченої розвиненої особистості та сприяння вихованню у 

неї любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, 

національних цінностей українського народу.  

1.2. Музей співпрацює з закладами та установами освіти Тернопільської 

області, громадськими організаціями, департаментом культури та 

туризму ТОДА. 

1.3. Музей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», 

«Про фахову передвищу освіту», «Про музеї та музейну справу», актами 

Президента України і Кабінету Міністрів України, Міністерства 

культури України з питань діяльності музеїв, цим Положенням.  

1.4. Місцезнаходження музею:  

  вул. Ген. М.Тарнавського, 7а    46024 м.Тернопіль.  

Контактний телефон відповідальної особи за музейну справу: 

   0984778952  Мартинюк Ольга Дмитрівна.  

 

2. Завдання музею 
 

2.1. Основними завданнями музею є: 

2.1.1. залучення молоді до пошукової, краєзнавчої, науково-дослідницької, 

художньо-естетичної та природоохоронної роботи; 

2.1.2. формування в учнівської та студентської молоді фахового коледжу 

соціально-громадського досвіду на прикладах історичного минулого 

України; 

2.1.3. розширення і поглиблення загальноосвітньої та професійної 

підготовки учнівської та студентської молоді засобами позаурочної 

роботи; 

2.1.4. надання допомоги педагогічному колективу закладу освіти в 

упровадженні активних форм роботи з учнівською та студентською 

молоддю; 

2.1.5. залучення учнівської та студентської молоді фахового коледжу до 

формування, збереження та раціонального використання музейного 

фонду;  
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2.1.6. вивчення, охорона і пропагування пам’яток історії, культури і 

природи рідного краю; 

2.1.7. проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської та 

студентської молоді Тернопільщини, інших верств населення. 

2.2. Музей також проводить дослідницьку роботу; систематично поповнює 

фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, а 

також використовує інші шляхи комплектування, що не суперечать 

законодавству; здійснює облік музейних предметів, забезпечує їх 

збереження; створює, поповнює стаціонарні експозиції та виставки; 

організовує та бере участь у районних, міських, обласних та 

всеукраїнських заходах. 
 

3. Створення та ліквідація музею 
 

3.1. Музей заснований у 1990 р. за ініціативою педагогічного та учнівського 

колективу ПТУ № 9 на принципах доцільності, актуальності.  

3.2. Музейна експозиція та наявний фонд зібраних музейних предметів 

реєструються в інвентарній книзі оригінальних пам’яток історії, 

культури, природи, на основі яких побудовані експозиції, які 

відповідають за змістом та оформленням сучасним вимогам. 

3.3. Музей розміщений в окремому приміщенні секції № 2 та має 

обладнання, яке забезпечує збереження, вивчення й експонування 

музейних колекцій. 

3.4. Музей охороняється в системі охорони закладу освіти; охорона 

сторожева.  

3.5. Музей працює згідно графіку: з 10.00 до 15.00 у віторок та четвер.  

3.6. Музей припиняє свою діяльність згідно рішення директора фахового 

коледжу та за поданням ради музею.  
 

4. Керівництво музеєм 
 

4.1. Загальне керівництво діяльністю музею фахового коледжу здійснює 

директор фахового коледжу. Для безпосереднього керівництва музеєм 

директор фахового коледжу за поданням заступнику директора з 

навчально-виховної роботи призначає відповідальну особу з числа 

педагогічних працівників або керівника музею на громадських засадах 

(за його згодою). 

4.2. Директор: 

4.2.1. призначає відповідальну особу за музейну справу та за збереження 

музейного фонду, його поповнення (за поданням заст. директора з 

НВР); 

4.2.2. вирішує питання місцезнаходження (розташування) музею та режиму 

його роботи; 
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4.2.3. затверджує план роботи музею; 

4.2.4. сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних 

та інших заходів на базі музею фахового коледжу; 

4.2.5. застосовує заходи морального та матеріального заохочення стосовно  

відповідальної або щодо роботи музею. 

4.3. Робота музею фахового коледжу ґрунтується на принципі 

самоврядування. Вищим керівним органом є рада музею.   

4.4. До складу ради музею входять учні та педагогічні працівники. 

Кількісний склад ради музею визначається характером і обсягом 

роботи музею. 

4.5. Рада музею:  

4.5.1. обирає голову та розподіляє обов’язки між членами ради, які 

очолюють сектори пошукової, фондової, експозиційної, просвіт-

ницької роботи тощо; 

4.5.2. вирішує питання включення до фондів музею пам’яток історії, 

культури і природи, які надійшли в процесі комплектування; 

4.5.3. обговорює та подає на затвердження заступнику директора з 

навчально-виховної роботи плани роботи; 

4.5.4. заслуховує звіти про пошукову, дослідницьку, наукову роботу; 

4.5.5. організовує підготовку на громадських засадах екскурсоводів, 

лекторів, а також навчання активу; 

4.5.6. веде документацію музею: інвентарну книгу, книгу обліку проведення 

екскурсій, навчальних занять, масових заходів; акти прийому-видачі 

експонатів, плани роботи тощо; 

4.5.7. вирішує інші питання, пов’язані з роботою музею. 
 

5. Облік і збереження музейного фонду 
 

5.1. Фонди музею складає зібраний матеріал, який обліковується в 

інвентарній  книзі, скріпленій печаткою та завіреній підписом директора 

фахового коледжу.  

5.2. Фонди музею поділяються на основні (оригінальні пам’ятки історії, 

народно-ужиткового мистецтва, культури та природи) та допоміжні 

(схеми, діаграми, копії, муляжі тощо). 

5.3. Пам’ятки історії та культури, в тому числі нагороди з цінних металів, 

яким може загрожувати знищення чи псування, можуть бути вилучені з 

фонду музею згідно з чинним законодавством. 

5.4. У разі припинення діяльності музею оригінальні пам’ятки історії та 

культури передаються до державних та інших музеїв на умовах, що не 

суперечать законодавству.  
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6. Господарське утримання і фінансування 
 

6.1. Музей у своїй роботі використовує навчальне обладнання, навчальні 

кабінети та лабораторії, інше майно фахового коледжу. 

6.2. Витрати, пов’язані з пошуково-дослідницькою роботою, придбанням 

інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформленням музею 

проводяться за рахунок загальних асигнувань органів управління 

освітою, а також залучення спонсорських коштів та з інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

 

 

 

Заст. директора  

з навчально-виховної роботи                               Галина МАРТИН 

 

 

Погоджено  

 

Заст. директора з НВР                                            Оксана РЕДЬКВА 

 

Зав. відділення ПП                                                 Оксана КУТКО 

 

Пр. юрисконсульт                                                  Людмила КОРОЛЮК 

    


