
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 
 

НАКАЗ 
  

05.02.2018               м. Полтава        № 36

           

 

Про підведення підсумків  

обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв  

навчальних закладів  

«Край, в якому я живу» 

 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.09.2016 № 1129 та зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за № 1340/29470, Порядку проведення 

заочного та очного етапів обласного туру Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» у листопаді 

2017 року – січні 2018 року проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (далі – 

обласний тур конкурсу).  

На обласний тур конкурсу було представлено матеріали музеїв при 

навчальних закладах за такими напрямами: історії населеного пункту – 7, 

військово-історичні – 7, літературні (літературно-меморіальні) – 8. 

Значну організаційну роботу із залучення музеїв навчальних закладів до 

участі в обласному турі конкурсу провели органи управління освітою 

Кременчуцької та Лубенської міських рад, Глобинської, Зіньківської, 

Кобеляцької, Лубенської, Новосанжарської райдержадміністрацій, Державний 

навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне професійне училище». 

Не взяли участь в обласному турі конкурсу музеї при навчальних 

закладах м. Миргорода, Гадяцького, Диканського, Карлівського, Хорольського 

районів, Піщанської, Семенівської об’єднаних територіальних громад.  

На підставі рішення журі обласного туру конкурсу 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за І місце в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»:  
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за напрямом «Музеї історії населеного пункту»: 

- Чуприну Анастасію, екскурсовода музею історії села при 

Пологівському навчально-виховному комплексі  Новосанжарської районної 

ради (керівник Бровко І.О.); 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 

- Кулинич Ірину, екскурсовода військово-історичного музею при 

Кременчуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 Кременчуцької 

міської ради (керівник Холодняк А.К.); 

за напрямом «Літературні (літературно-меморіальні) музеї»: 

- Павленко Наталію, екскурсовода зразкового літературного музею 

Василя Симоненка при опорному закладі «Тарандинцівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені В.А. Симоненка Лубенської районної ради» (керівник 

Яценко С.Б.). 

 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за ІІ місце в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»:  

за напрямом «Музеї історії населеного пункту»: 

- Молнар Василину, екскурсовода зразкового музею історії села та 

школи при Човно-Федорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Зіньківської районної ради (керівник Жолоб Л.І.); 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 

- Латиш Вікторію, екскурсовода військово-історичного музею при 

Комунальному закладі «Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради» 

(керівник Касьян В.В.); 

за напрямом «Літературні (літературно-меморіальні) музеї»: 

- Крамаренко Ірину, екскурсовода літературного музею Володимира 

Малика при Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської  

міської ради (керівник Журавель О.М.); 

- Шмонденко Анастасію, екскурсовода літературного музею Олеся 

Донченка при Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської  

міської ради (керівник Любич-Роман О.М.). 

 

3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за ІІІ місце в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»:  

за напрямом «Музеї історії населеного пункту»: 

- Антонюк Діану, екскурсовода музею історії села та школи при філії 

«Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2» опорного закладу 

«Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної 

ради» (керівник Ковтун Л.Г.); 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 

- Плоху Анастасію, екскурсовода військово-історичного музею при 

Кременчуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 Кременчуцької 

міської ради (керівник Лабущак О.В.); 

 



 3 
 

- Сердюк Мілену, екскурсовода зразкового військово-історичного музею 

при Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 21 

Кременчуцької міської ради (керівник Робота Л.М.); 

за напрямом «Літературні (літературно-меморіальні) музеї»: 

- Влох Ілону, екскурсовода музею письменників-земляків при 

Шилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради 

(керівник Вербич З.А.). 

 

4. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації керівників юних екскурсоводів – переможців 

та призерів обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу» (додаток 1).  

 

5. Нагородити дипломами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді юних екскурсоводів за активну участь в 

обласному турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу» (додаток 2). 

 

6. Направити матеріали переможців, зазначених у п. 1 цього наказу, для 

участі у ІІ (Всеукраїнському) турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». 

 

7. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

закладів освіти обласного підпорядкування та професійної (професійно-

технічної) освіти сприяти участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». 

 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки                     О.В. Харченко 
 

  



 Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

05.02.2018 № 36 
 

 

ПЕРЕЛІК 

керівників юних екскурсоводів – переможців і призерів обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів  

«Край, в якому я живу» 

 

- Бровко Інна Олександрівна, керівник музею історії села при 

Пологівському навчально-виховному комплексі  Новосанжарської районної ради; 

- Вербич Зінаїда Андріївна,керівник музею письменників-земляків при 

Шилівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зіньківської районної ради; 

- Жолоб Людмила Іванівна, керівник зразкового музею історії села та 

школи при Човно-Федорівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Зіньківської 

районної ради; 

- Журавель Оксана Миколаївна, керівник літературного музею Володимира 

Малика при Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської 

міської ради; 

- Касьян Віталій Вікторович, керівник військово-історичного музею при 

Комунальному закладі «Полтавська гімназія № 32 Полтавської міської ради»; 

- Ковтун Людмила Гаврилівна, керівник музею історії села та школи при 

філії «Білицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 2» опорного закладу 

«Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Кобеляцької районної ради»; 

- Лабущак Оксана Василівна, керівник військово-історичного музею при 

Кременчуцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 8 Кременчуцької міської 

ради; 

- Любич-Роман Оксана Миколаївна, керівник літературного музею Олеся 

Донченка при Лубенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської 

міської ради; 

- Робота Любов Михайлівна, керівник зразкового військово-історичного 

музею при Кременчуцькій спеціалізованій школі-інтернаті І-ІІІ ступенів № 21 

Кременчуцької міської ради; 

- Холодняк Анна Костянтинівна, керівник військово-історичного музею 

при Кременчуцькій загальноосвітній школі  І-ІІІ ступенів № 12 Кременчуцької 

міської ради; 

- Яценко Світлана Борисівна, керівник зразкового літературного музею 

Василя Симоненка при опорному закладі «Тарандинцівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені В.А. Симоненка Лубенської районної ради». 

 
Директор Полтавського обласного центру  

туризму і краєзнавства учнівської молоді           С.В. Комісар  



Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

05.02.2018 № 36 
 

ПЕРЕЛІК 

юних екскурсоводів – активних учасників обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів  

«Край, в якому я живу» 
 

За напрямом «Музеї історії населеного пункту»: 

- Близнюк Анна, екскурсовод музею історії села та школи при Іванівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Кобеляцької районної ради (керівник Шевченко 

С.В.); 

- Скрипник Яна, екскурсовод музею історії села та школи при Войнівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради (керівник       Дудник 

І.О.); 

- Сорока Карина, екскурсовод музею історії села та школи при 

Погарщинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради 

(керівник Корнієнко О.В.); 

- Туренко Вікторія, екскурсовод музею історії села та школи при 

Новокочубеївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чутівської районної ради 

(керівник Носенко Г.В.); 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 
- Костик Діана, екскурсовод військово-історичного музею при 

Кременчуцькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа             І 

ступеня – різнопрофільна гімназія № 5 імені Т.Г. Шевченка Кременчуцької міської 

ради» (керівник Пермякова В.А.); 

- Куценко Катерина, екскурсовод зразкового військово-історичного музею 

«Подвиг і пам'ять» при Зіньківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 2 

Зіньківської районної ради (керівники Яценко В.М., Серебрякова М.І.); 

- Олексієнко Сергій, екскурсовод зразкового військово-історичного музею 

при Державному навчальному закладі «Полтавське вище міжрегіональне професійне 

училище» (керівник Самсоненко О.В.); 

за напрямом «Літературні (літературно-меморіальні) музеї»: 
- Голяник Вікторія, екскурсовод музею Олеся Гончара при Лебединській 

загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради (керівник 

Новописьменна Л.А.); 

- Калініченко Вероніка, екскурсовод музею Олеся Гончара при Кобеляцькій 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 імені Олеся Гончара (керівник Чуніхіна 

Н.В.); 

- Кольвах Олександр, екскурсовод літературно-меморіального музею 

Олександра Білаша при Градизькій гімназії імені Героя України О. Білаша 

Глобинської районної ради (керівник Іванова Т.О.); 

- Кучерява Дар’я, екскурсовод літературно-меморіального музею Воло-

димира Канівця при Веселодолинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів 

Глобинської районної ради (керівник Павленко Л.В.). 
 

Директор Полтавського обласного центру  

туризму і краєзнавства учнівської молоді           С.В. Комісар 


