
 

 
 

 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

17.02.2022           № 64 
   

 

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 вересня 2016 року № 1129 та 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2016 року за           

№ 1340/29470, наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 21 січня 2022 року № 23 „Про організацію та 

проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти „Край, в якому я живу” з 10 січня до 9 лютого 2022 року 

Комунальним закладом „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 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 – 6, етнографічні – 

13, історії освіти або історії закладу освіти – 10. 

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 дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації та призами переможців і призерів обласного 

туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в 

якому я живу” (додаток 1).  
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2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації керівників юних екскурсоводів – переможців і 

призерів обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти „Край, в якому я живу” (додаток 2).  

 

3. Надати подяку Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації за якісну роботу у складі журі обласного туру 

конкурсу: 

Красницькій Ользі Анатоліївні, методисту центру методології та 

методики формування цінностей Полтавської  академії неперервної освіти      

ім. М. В. Остроградського; 

Лавріненко Аллі Анатоліївні, старшому науковому співробітнику 

науково-дослідного відділу музеєзнавства Полтавського краєзнавчого музею 

імені Василя Кричевського; 

Орлову Владлену Миколайовичу, кандидату історичних наук, провідному 

науковому співробітнику науково-дослідного сектору науково-освітньої і 

виставкової роботи Полтавського музею авіації і космонавтики, відділу 

Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського. 

 

4. Нагородити грамотами Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” юних екскурсоводів та їхніх керівників за 

активну участь в обласному турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

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

 

5. Направити матеріали абсолютних переможців для участі у                     

ІІ (Всеукраїнському) турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти „Край, в якому я живу”. 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Виконувач обов’язків директора     Галина ВЛАСЮК 

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

17.02.2022  №  64 

 

Перелік 

переможців і призерів обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

„Край, в якому я живу” 

 

І місце 

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Бабич Дарина, екскурсовод військово-історичного музею „Тризуб” при 

Жоржівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Шишацької селищної ради 

Полтавської області (керівник Вітценко С. П.); 

за напрямом „Етнографічні музеї”: 

Матяшенко Максим, екскурсовод зразкового музею народознавства при  

Комунальному закладі „Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 

Полтавської міської ради Полтавської області” (керівник Шедіна О. М.); 

Чуприна Анастасія, екскурсовод  музею „Берегиня” Пологівської  гімназії 

Новосанжарської селищної ради Полтавської області (Бровко І. О.); 

за напрямом „Музеї історії освіти або історії закладу освіти”: 

Луцик Вероніка, екскурсовод зразкового музею історії школи при 

Глобинському ліцеї № 5 Глобинської міської ради Полтавської області 

(керівник Ковнір Н. Г.); 

Молнар Василина, екскурсовод зразкового музею історії села та школи 

при Човно-Федорівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Опішнянської селищної ради Полтавської області (керівник Жолоб Л. І.). 

 

ІІ місце 

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Ніколаєнко Анастасія, екскурсовод військово-історичного музею при 

Ліцеї № 21 „Надворсклянський” Полтавської міської ради Полтавської області 

(керівник Пасько С. Г.); 

за напрямом „Етнографічні музеї”: 

Старинський Іван, екскурсовод зразкового музею етнографії при 

Полтавському міському центрі позашкільної освіти Полтавської міської ради  

Полтавської області (керівник Панасенко Н. В.); 

Бобоня Поліна, екскурсовод музею народознавства при Щербанівському 

ліцеї Щербанівської сільської ради Полтавської області (керівник           

Шаповал С. Ф.); 

за напрямом „Музеї історії освіти або історії закладу освіти”: 

Калакуцька Вікторія, екскурсовод музею історії школи при Опорному 

закладі „Кобеляцький ліцей № 1 Кобеляцької міської ради Полтавської області” 

(керівник Ярмоленко О. О.); 
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Одинець Дар’я, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Гадяцькому обласному науковому ліцеї-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів імені               

Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради (керівник Филь Т. В.). 

 

ІІІ місце 

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Пилипець Микола, екскурсовод зразкового військово-історичного музею 

при Державному навчальному закладі „Полтавське вище міжрегіональне 

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

Ульянова Божедана, екскурсовод військово-історичного музею при 

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

Полтавської області (керівник Пермякова В. А.); 

за напрямом „Етнографічні музеї”: 

Гулько Юлія, екскурсовод музею українських старожитностей при 

Малобакайському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області (керівник Москівець Л. П.); 

Жук Інна, екскурсовод музею етнографії при Шилівському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Григорія і Григора Тютюнників 

Зіньківської міської ради Полтавської області (керівник Заставська М. І.); 

Юхно Дар’я, екскурсовод фольклорно-етнографічного музею при 

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

Полтавської області (керівник Істоміна Л. Л.); 

Тихоненко Альона, екскурсовод народознавчого музею при Опорному 

закладі „Хорольська гімназія Хорольської міської ради Лубенського району 

Полтавської області” (керівник Дмитренко Л. В.); 

за напрямом „Музеї історії освіти або історії закладу освіти”: 

Соколова Руслана, екскурсовод музею історії школи при Кременчуцькій 

гімназії № 9 Кременчуцької міської ради Полтавської області (керівник 

Кондрашова А. І.); 

Юрченко Богдана, екскурсовод музею історії школи при Чорнухинському 

ліцеї імені Г. С. Сковороди Чорнухинської селищної ради Полтавської області 

(керівник Бибик В. П.). 

 

 

 

Виконуюча обов’язки директора  

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства  

учнівської молоді”     підписано   Наталія ПОРУБАЙ 

 
 



Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

17.02.2022  №  64 

 

 

Перелік 

керівників юних екскурсоводів – переможців і призерів обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

„Край, в якому я живу” 

 

Бибик Владислав Петрович, керівник музею історії школи при 

Чорнухинському ліцеї імені Г. С. Сковороди Чорнухинської селищної ради 

Полтавської області; 

Бровко Інна Олександрівна, керівник музею „Берегиня” Пологівської  

гімназії Новосанжарської селищної ради Полтавської області; 

Вітценко Сергій Петрович, керівник військово-історичного музею 

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

селищної ради Полтавської області; 

Дмитренко Лариса Василівна, керівник народознавчого музею при 

Опорному закладі „Хорольська гімназія Хорольської міської ради Лубенського 

району Полтавської області”; 

Жолоб Людмила Іванівна, керівник зразкового музею історії села та 

школи при Човно-Федорівському закладі загальної середньої освіти                   

І-ІІІ ступенів Опішнянської селищної ради Полтавської області; 

Заставська Марина Іванівна, керівник музею етнографії при Шилівському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Григорія і Григора 

Тютюнників Зіньківської міської ради Полтавської області;  

Істоміна Лариса Леонідівна, керівник фольклорно-етнографічного музею 

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

ради Полтавської області; 

Ковнір Наталія Григорівна, керівник зразкового музею історії школи при 

Глобинському ліцеї № 5 Глобинської міської ради Полтавської області; 

Кондрашова Алла Іванівна, керівник музею історії школи при 

Кременчуцькій гімназії № 9 Кременчуцької міської ради Полтавської області; 

Москівець Людмила Петрівна, керівник музею українських 

старожитностей  при Малобакайському закладі загальної середньої освіти        

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Панасенко Наталія Василівна, керівник зразкового музею етнографії при 

Полтавському міському центрі позашкільної освіти Полтавської міської ради  

Полтавської області; 

Пасько Світлана Григорівна, керівник військово-історичного музею при 

Ліцеї № 21 „Надворсклянський” Полтавської міської ради Полтавської 

області”; 
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Пермякова Вікторія Анатоліївна, керівник військово-історичного музею 

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

ради Полтавської області; 

Самсоненко Олена Василівна, керівник зразкового військово-історичного 

музею при Державному навчальному закладі „Полтавське вище міжрегіональне 

професійне училище”; 

Филь Тамара Василівна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Гадяцькому обласному науковому ліцеї-інтернаті ІІ-ІІІ ступенів імені                 

Є. П. Кочергіна Полтавської обласної ради; 

Шаповал Світлана Федорівна, керівник музею народознавства при 

Щербанівському ліцеї  Щербанівської сільської ради Полтавської області; 

Шедіна Олена Миколаївна, керівник зразкового музею народознавства 

при  Комунальному закладі „Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 34 Полтавської міської ради Полтавської області”;  

Ярмоленко Оксана Олексіївна, керівник музею історії школи при 

Опорному закладі „Кобеляцький ліцей № 1 Кобеляцької міської ради 

Полтавської області”. 

 

 

 

Виконуюча обов’язки директора  

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства  

учнівської молоді”     підписано  Наталія ПОРУБАЙ 

 



Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

17.02.2022  №  64 

 

 

 

Перелік 

юних екскурсоводів та їхніх керівників – активних учасників  

обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв  

закладів освіти „Край, в якому я живу” 

 

 

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Кормільченко Анна, екскурсовод військово-історичного музею при 

Кременчуцькій гімназії № 8 Кременчуцької міської ради Полтавської області 

(керівник Полівара Ярослава Іванівна); 

Нехорошева Софія, екскурсовод зразкового військово-історичного 

музею при Кременчуцькому ліцеї № 21 „СТАРТ” Кременчуцької міської ради 

Полтавської області (керівник Робота Любов Михайлівна); 

за напрямом „Етнографічні музеї”: 

Проскура Софія, екскурсовод музею етнографії при Опорному закладі 

освіти „Миргородський ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського 

Миргородської міської ради Полтавської області” (керівник Артюхова Ольга 

Дмитрівна); 

Колісніченко Софія, екскурсовод музею етнографії при 

Козельщинському Будиноку дитячої та юнацької творчості виконавчого 

комітету Козельщинської селищної ради музею Полтавської області (керівник 

Бутенко Олена Віталіївна); 

Романюк Діана, екскурсовод музею народознавства при Опорному 

закладі „Гоголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів виконавчого комітету 

Гоголівської селищної ради Миргородського району Полтавської області” 

(керівник Свічкар Світлана Володимирівна); 

за напрямом „Музеї історії освіти або історії закладу освіти”: 

Стрижак Вікторія, екскурсовод зразкового музею історії школи при 

Комунальному закладі  „Полтавська  загальноосвітня   школа І-ІІІ ступенів      

№ 20 імені  Бориса  Серги  Полтавської міської ради Полтавської області” 

(керівник Дмитрієнко Юрій Михайлович); 

Блоха Єлизавета, екскурсовод музею історії школи при Опорному  

закладі „Решетилівський ліцей імені І. Л. Олійника Решетилівської міської 

ради” Полтавської області (керівник Кошова Валентина Миколаївна); 

Зіма Альбіна, екскурсовод музею історії школи при 

Малоперещепинському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

М. А. Клименка Новосанжарської селищної ради Полтавської області (керівник 

Керекелиця Олена Сергіївна); 



Хиль Ігор, екскурсовод музею історії школи при Бодаквянському 

навчально-виховному комплексі „ЗНЗ І-ІІІ ступенів – ДНЗ” Заводської міської 

ради Полтавської області (керівник Хиль Ольга Іванівна). 

 
 

 

Виконуюча обов’язки директора  

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства  

учнівської молоді”    підписано   Наталія ПОРУБАЙ 

 


