Історико - краєзнавчий музей у Катеринівській школі почав працювати у
2000 році. Музей є складовою частиною навчально-виховного процесу школи і
покликаний виховувати особистісні риси громадянина України, загальнолюдські
духовні ціннісні орієнтації, сприйняти патріотичні

та демократичні ідеї,

формувати толерантне ставлення до особистостей, осмислювати роль людини у
історії, власний погляд на минуле та сучасне, розвивати в учнів інтерес і повагу
до історії й культури свого краю, прагнути зберегти, примножити культурну
спадщину своєї Малої батьківщини.
Головними завданнями в роботі музею є: розширення та поглиблення
загальноосвітньої та професійної підготовки учнівської молоді засобами
позакласної, позашкільної роботи, розвиток її творчих інтересів до пошукової,
краєзнавчої, науково-дослідницької художньо-естетичної та природоохоронної
роботи; формування у підростаючого покоління розуміння нерозривного
взаємозв’язку минулого, сучасного і майбутнього України;
 допомога педагогічному колективу закладу освіти у впровадженні нових
нетрадиційних форм роботи за інтересами»
 вивчення, охорона і пропаганда пам’яток історії, культури і природи
рідного краю,
 проведення культурно-освітньої роботи серед учнівської молоді.
Музей проводить таку роботу:
- організовує дослідницьку діяльність згідно з тематикою музею;
- поповнює фонди музею шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій;
- організовує облік музейних предметів, забезпечує їх збереження;
- створює і поповнює стаціонарні експозиції та виставки;
- проводить освітньо-виховну роботу серед учнівської молоді і населення;
- організовує та бере участь у районних, обласних, всеукраїнських заходах;
- надає можливість використання матеріалів музею в начально-виховному
процесі та науково-дослідницькій роботі.

Робота музею організовується на засадах самоврядування, вищим керівним
органом якого рада музею, яка обговорює та затверджує плани роботи, працює
над вдосконаленням форм та методів роботи музею.
В музеї діють стаціонарні експозиції:
1. Найдавніші часи.

2. Війна 1941-1945 рр.

3. Григорій Сергійович Могильченко – Двічі Герой Соціалістичної Праці.

4. Наш край сьогодні.

5.Героями не народжуються

Систематично проводяться тематичні екскурсії:
 Ми пам’ятаємо ( до річниці Г.С. Могильченка).
Мета таких екскурсій поглибити знання учнів про видатного державного
діяча, уродженця села Катеринівка, Григорія Сергійовича Могильченка, який
стояв у витоків колгоспного руху в Україні, розкрити його внесок у соціальну
сферу села, розкрити найкращі людські якості цієї людини, виховувати

патріотичні почуття у молоді до свого народу, Вітчизни, примножувати добрі
справи громадян держави.
 Моя Мала батьківщина.
Мета екскурсій познайомити з історією заснування рідного села,
легендами щодо походження назви, розкрити історичні умови, що сприяли
виникненню цього поселення, показати роль і внесок у розбудову краю таких
особистостей як генерал Панютин; працівника Міністерства

транспорту

Російської держави Герсеванова та ін., показати соціально-економічні зміни,
які відбувалися в історичному розвитку рідного краю, внесок працівників
колгоспу імені Орджонікідзе для добробуту населення не тільки села , але і
області.
 Ніхто не забутий, ніщо не забуто.
Мета екскурсій поглибити та розширити знання учнів з історії Другої
світової війни та показати становище нашого краю в часи війни, внесок наших
земляків у перемогу над ворогом, виховувати потребу необхідності захищати
країну від ворогів у будь-який час, допомогти вчителям історії, літератури
глибше розкрити тематику війни.
 Знамениті люди нашого села.
Мета екскурсій на основі біографічних даних
розкрити роль та значення видатних людей села
у розвитку господарства, виховувати повагу до
людей праці, примножувати трудову славу
односельців.
Спортивні та культурні досягнення колгоспу
ім. Орджонікідзе. У музеї

діють змінні експозиції, які оновлюються,

поповнюються до певних подій, дат.
На сьогодні експозиція музею налічує 4 розділи. Найбільш цікаві музейні
експонати, що розповідають про історію с. Катеринівка – з 1 експозиційного
розділу «Найдавніші часи» – ткацька приспособа XIХ ст., ікони XIХ ст. та
предмети побуту даровані жителями села; в 2 експозиційному розділі «Війна

1941-1945 рр.» – картини власноруч написані штурманом ескадрильї «Лозівський
колгоспник» О.Пташник, його зошит з малюнком краєвиду села датований
жовтнем 1943 року, матеріали про М.Кучеренка – одного з конструкторів танка
Т-34, надані його дочкою, відомою поетесою, письменницею Л.Васильєвою; в 3
експозиційному розділі «Наш край сьогодні» – особисті речі, предмети побуту,
матеріали партійних з’їздів та з’їздів колгоспників, депутата багатьох рівнів Рад
Двічі Героя Соціалістичної праці Г.С. Могильченка; в 4 експозиційному розділу
«Героями не народжуються» – балаклава та розвантажувальний жилет загиблого
бійця Д. Верховодова, чохол з РПГ-18 «Муха», прапор наданий 92 бригадою
ОМБР, що захищала передмістя м. Щастя (Луганська область) шеврони, гільзи,
патрони та інше.

