
 

 
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

04.02.2020     м.Полтава     № 44 

 

 

 
 

Про підведення підсумків 

обласного туру Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв  

закладів освіти „Край, в якому      

я живу” 

 

 

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів 

музеїв закладів освіти „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 закладів освіти „Край, в якому я живу” у листопаді      

2019 року – січні 2020 року проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому я живу” (далі – обласний 

тур конкурсу).  

На обласний тур конкурсу були представлені матеріали музеїв при 

закладах освіти за такими напрямами: військово-історичні – 5, широкого 

історичного профілю – 16, природничі – 2. 

Керівниками музеїв проведена значна робота з підготовки презентацій та 

текстів екскурсій, які були представлені на заочний етап конкурсу. Під час 

виступів на очному етапі конкурсу юні екскурсоводи музеїв демонстрували 

свою майстерність, творчо поєднуючи показ і розповідь у презентації музейних 

експозицій. 

На підставі рішення журі обласного туру конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та призами за І місце в обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому 

я живу”:  
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за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Бабич Дарину, екскурсовода військово-історичного музею „Тризуб” при 

Жоржівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради 

(керівник Вітценко С.П.); 

за напрямом „Музеї широкого історичного профілю”: 

Стасовську  Анастасію, екскурсовода історико-краєзнавчого музею при 

Орлицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Кобеляцької районної ради 

(керівник Шовкопляс Л.С.); 

Улянченко Анжеліку, екскурсовода музею хліба при Тарасівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради (керівник 

Пісня Т.І.); 

за напрямом „Природничі музеї”: 

Худик Ірину, екскурсовода геологічного музею при опорному закладі 

„Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської ради 

Полтавської області” (керівник Бойко В.В.); 

Величко Ілону, екскурсовода зразкового музею В.І. Вернадського при 

опорному закладі „Шишацька спеціалізована школа імені В.І. Вернадського 

Шишацької селищної ради Полтавської області” (керівник Ярова Р.О.). 

 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та призами за ІІ місце в обласному турі 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому 

я живу”:  

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Пилипця Миколу, екскурсовода зразкового військово-історичного музею 

при Державному навчальному закладі „Полтавське вище міжрегіональне 

професійне училище” (керівник Самсоненко О.В.); 

за напрямом „Музеї широкого історичного профілю”: 

Карпенко Анну, екскурсовода історико-етнографічного музею при 

опорному закладі „Омельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області” (керівник Тронд С.В.); 

Ковальську Інессу, екскурсовода історико-краєзнавчого музею при 

Чорноглазівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Полтавської районної 

ради (керівник Рощук С.А.); 

Панченко Яну, екскурсовода зразкового музею хліба при Ковалевському 

навчально-виховному комплексі „Казка” Котелевської районної ради (керівник 

Сідько Н.П.); 

Таран Валерію, екскурсовода історико-етнографічного музею при 

Біликівському навчально-виховному комплексі Миргородської районної ради  

(керівник Горбань Л.В.). 

 

3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та призами за ІІІ місце в обласному турі 
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Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому 

я живу”:  

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Ніколаєнко Анастасію, екскурсовода військово-історичного музею при 

комунальному закладі „Полтавська гімназія № 21 Полтавської міської ради 

Полтавської області” (керівник Пасько С.Г.); 

за напрямом „Музеї широкого історичного профілю”: 

Федія В’ячеслава, екскурсовода історичного музею при Пришибській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Пришибської сільської ради (керівник 

Івахненко О.Ю.); 

Ковтун Ольгу, екскурсовода історико-краєзнавчого музею при Градизькій 

гімназії імені Героя України О. Білаша Глобинської районної ради (керівник 

Ковалевська Л.В.); 

Потюк Наталію, екскурсовода історико-краєзнавчого музею при 

Яхниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради 

(керівник Касьян Н.Г.); 

Ільченко Альбіну, екскурсовода історико-краєзнавчого музею при 

Василівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради 

(керівник Вазерцева О.М.); 

Мочалову Кароліну, екскурсовода зразкового музею хліба при 

Тростянецькій філії І-ІІ ступенів Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області (керівник    

Лавроненко О.О.). 

 

4. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації керівників юних екскурсоводів – переможців 

та призерів обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти „Край, в якому я живу” (додаток 1).  

 

5. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді юних екскурсоводів за активну участь в 

обласному турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

„Край, в якому я живу” (додаток 2). 

 

6. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді керівників музеїв за якісну підготовку юних 

екскурсоводів до участі в обласному турі Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому я живу” (додаток 3). 

 

7. Направити матеріали абсолютних переможців для участі у                     

ІІ (Всеукраїнському) турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти „Край, в якому я живу”. 

 

8. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 



4 
 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та закладів інституційного 

догляду та виховання дітей (інтернатного типу) обласного підпорядкування 

сприяти участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів музеїв закладів 

освіти „Край, в якому я живу”. 

 

9. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

 

 

Директор         О. ХАРЧЕНКО 
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Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

04 лютого 2020 року № 44 

02.2020 №  

 

 

ПЕРЕЛІК 

керівників юних екскурсоводів – переможців і призерів обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

„Край, в якому я живу” 

 

Бойко Валентина Володимирівна, керівник геологічного музею при 

опорному закладі „Сенчанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Сенчанської сільської ради Полтавської області”; 

Вазерцева Ольга Миколаївна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Василівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Кобеляцької районної ради; 

Вітценко Сергій Петрович, керівник військово-історичного музею 

„Тризуб” при Жоржівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Шишацької 

селищної ради; 

Горбань Лілія  Вікторівна, керівник історико-етнографічного музею при 

Біликівському навчально-виховному комплексі Миргородської районної ради; 

Івахненко Оксана Юріївна, керівник історичного музею при 

Пришибській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Пришибської сільської ради; 

Касьян Наталія Григорівна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Яхниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Лохвицької районної ради; 

Ковалевська Людмила Вікторівна, керівник історико-краєзнавчого 

музею при Градизькій гімназії імені Героя України О. Білаша Глобинської 

районної ради; 

Лавроненко Оксана Олексіївна, керівник зразкового музею хліба при 

Тростянецькій філії І-ІІ ступенів Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради Полтавського району Полтавської області; 

Пасько Світлана Григорівна, керівник військово-історичного музею при 

комунальному закладі „Полтавська гімназія № 21 Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

Пісня Тетяна Іванівна, керівник музею хліба при Тарасівській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Гребінківської районної ради; 

Рощук Світлана Анатоліївна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Чорноглазівській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів Полтавської районної 

ради; 

Самсоненко Олена Василівна, керівник зразкового військово-

історичного музею при Державному навчальному закладі „Полтавське вище 

міжрегіональне професійне училище”; 
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Сідько Ніна Петрівна, керівник зразкового музею хліба при 

Ковалевському навчально-виховному комплексі „Казка” Котелевської районної 

ради; 

Тронд Світлана Вікторівна, керівник історико-етнографічного музею 

при опорному закладі „Омельницька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області”; 

Шовкопляс Людмила Станіславівна, керівник історико-краєзнавчого 

музею при Орлицькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Кобеляцької 

районної ради; 

 Ярова Руслана Олександрівна, керівник зразкового музею                          

В.І. Вернадського при опорному закладі „Шишацька спеціалізована школа 

імені В.І. Вернадського Шишацької селищної ради Полтавської області”. 

 

 

Директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді               (підписано )       С. КОМІСАР  
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Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

04 лютого 2020 року № 44 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

юних екскурсоводів – активних учасників обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

„Край, в якому я живу” 

 

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Стороженко Анастасія, екскурсовод військово-історичного музею при 

Карлівській гімназії імені Ніни Герасименко Карлівської районної ради 

(керівник Безсмертна В.І.); 

Ульянова Божедана, екскурсовод військово-історичного музею при 

Кременчуцькому ліцеї № 5 імені Т.Г. Шевченка Кременчуцької міської ради 

(керівник Пермякова В.А.); 

за напрямом „Музеї широкого історичного профілю”: 

Аксюта Яна, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Федорівському навчально-виховному комплексі „загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад” імені Г.Т. Берегового 

Карлівської районної ради (керівник Денисенко І.В.); 

екскурсоводи історико-краєзнавчого музею при Світлогірській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені А.П. Біленка Кобеляцької районної 

ради (Малькова С.В.); 

Пуга Вікторія, екскурсовод зразкового історико-краєзнавчого музею при 

Горішньоплавнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради (керівник Шевченко Ю.М.); 

Рябченко Діана, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Гадяцькому обласному науковому ліцеї-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів імені            

Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради (керівник Галушка Н.А.); 

Шуліка Вікторія, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Горошинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Семенівської районної ради 

(керівник Приліпка І.І.). 
 

 

Директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді                (підписано)        С. КОМІСАР  
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Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

04 лютого 2020 року № 44 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

керівників юних екскурсоводів – активних учасників обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

„Край, в якому я живу” 

 

Безсмертна Валентина Іванівна, керівник військово-історичного музею 

при Карлівській гімназії імені Ніни Герасименко Карлівської районної ради; 

Галушка Наталія Анатоліївна, керівник історико-краєзнавчого музею 

при Гадяцькому обласному науковому ліцеї-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів імені                 

Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Денисенко Ірина Вікторівна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Федорівському навчально-виховному комплексі „загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад” імені Г.Т. Берегового Карлівської 

районної ради; 

Малькова Світлана Валеріївна, керівник історико-краєзнавчого музею 

при Світлогірській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені А.П. Біленка 

Кобеляцької районної ради;  

Пермякова Вікторія Анатоліївна, керівник військово-історичного музею 

при Кременчуцькому ліцеї № 5 імені Т.Г. Шевченка Кременчуцької міської 

ради; 

Приліпка Ірина Іванівна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Горошинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Семенівської районної 

ради; 

Шевченко Юлія Миколаївна, керівник зразкового історико-краєзнавчого 

музею  при Горішньоплавнівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 2 

Горішньоплавнівської міської ради. 

 
 

 

Директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді               (підписано)       С. КОМІСАР  

 
 


