
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І КРАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

Н А К А З 
 

10.02.2023     м. Полтава      № 15 

 

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 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

«Край, в якому я живу» з 12 січня до 03 лютого 2023 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 – 9, краєзнавчі – 4, 

літературні – 5. 

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, затвердженого 

наказом Департаменту освіти і науки Полтавської облвійськадміністрації від 

10.02.2023 № 41  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців обласного туру конкурсу призами – флеш-

пам'ять USB (додаток 1). 

 



2. Нагородити юних екскурсоводів за активну участь в обласному турі 

конкурсу грамотами Комунального закладу «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради» (додаток 2). 

 

3. Нагородити керівників музеїв грамотами Комунального закладу 

«Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради» за результативну 

підготовку екскурсовода музею до участі в обласному турі конкурсу (додаток 

3).  

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

методичної роботи ПОРУБАЙ Н. Ю. 

 

 

Виконувач  

обов’язків директора Андрій ПІВНЯК  

 

 
 



Додаток 1 

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

10.02.2023 № 15 

 

Перелік 

переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу  

екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому я живу”,  

які нагороджуються призами – флеш-пам'ять USB 

 

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 „Краєзнавчі музеї”: 

Одинець Дар’я, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Гадяцькому профільному ліцеї імені Т. Г. Шевченка Полтавської обласної 

ради (керівник Филь Т. В.); 

за напрямом „Літературні музеї”: 

Онищенко Тетяна, екскурсовод музею Олеся Гончара при Опорному 

закладі „Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся Гончара Кобеляцької міської ради 

Полтавської області” (керівник Чуніхіна Н. В.). 

 

ІІ місце 

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Панасюк Софія, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Покровському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради Полтавської області (керівник Скрипченко Л. М.); 

за напрямом „Літературні музеї”: 

Головань Анна, екскурсовод літературного музею В. К. Малика при 

Лубенському закладі загальної середньої освіти № 4 Лубенської міської ради 

Полтавської області (керівник Журавель О. М.); 

Кострікіна Каріна,  екскурсовод зразкового музею письменників-

земляків при Шилівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені Григорія і Григора Тютюнників Зіньківської міської ради Полтавської 

області (керівник Вербич З. А.). 

 

ІІІ місце 

за напрямом „Військово-історичні музеї”: 

Калакуцька Вікторія, екскурсовод музею історії школи при Опорному 

закладі „Кобеляцький ліцей № 1 Кобеляцької міської ради Полтавської 

області” (керівник Ярмоленко О. О.); 



Кулаківська Діана, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Яхниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради  

Полтавської області (керівник Касьян Н. Г.); 

Терещенко Марина, екскурсовод історико-краєзнавчого музею при 

Піщанському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Л. М. 

Дудки Решетилівської міської ради Полтавської області (керівник Славко Ю. 

М.); 

за напрямом „Краєзнавчі музеї”: 

Ященко Єлізавєта, екскурсовод краєзнавчого музею при Кибинській 

гімназії Миргородської міської ради Полтавської області (керівник Ботуз В. І.); 

Отрешко Олександр, екскурсовод краєзнавчого музею при 

Шенгурівському ліцеї Кобеляцької міської ради Полтавської області (керівник  

Кібальник Ю. В.). 

 

 

Виконувач  

обов’язків директора Андрій ПІВНЯК  

 

 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

10.02.2023 № 15 

 

Перелік 

активних учасників обласного туру Всеукраїнського конкурсу  

екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» 

 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 

Прокопенко Марія, екскурсовод військово-історичного музею при Ліцеї 

№ 21 «Надворсклянський» Полтавської міської ради Полтавської області 

(керівник Пасько С. Г.); 

Ульянова Божедана, екскурсовод військово-історичного музею при 

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

Полтавської області (керівник Пермякова В. А.); 

Фролкін Антон, екскурсовод зразкового військово-історичного музею 

при Державному навчальному закладі «Полтавське вище міжрегіональне 

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

Вакула Вікторія, екскурсовод музею історії школи при 

Малоперещепинському ліцею імені М. А. Клименка Новосанжарської 

селищної ради Полтавської області (керівник Джепа О. Г.); 

за напрямом «Краєзнавчі музеї»: 

Нарижна Дарина, екскурсовод музею історії школи при Опорному 

закладі освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради 

Полтавської області» (керівник Білокінь А. І.); 

за напрямом «Літературні музеї»: 

Озівська Наталія, екскурсовод музею Панаса Мирного при Опорному 

закладі освіти «Миргородський ліцей № 1 ім. Панаса Мирного Миргородської 

міської ради Полтавської області» (керівник Москаленко Н. Г.); 

Краплина Дарія, екскурсовод літературно-меморіального музею 

Олександра Білаша при Градизькій гімназії імені Героя України Олександра 

Білаша Градизької селищної Полтавської області (керівник Іванова Т. О.). 

 

Виконувач  

обов’язків директора Андрій ПІВНЯК  

 

  



Додаток 3 

до наказу  

КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

10.02.2023 № 15 

 

 

ПЕРЕЛІК 

керівників музеїв, нагороджених за результативну підготовку  

екскурсовода музею до участі в обласному турі Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв закладів освіти „Край, в якому я живу” 

 

Білокінь Андрій Іванович, керівник музею історії школи при Опорному 

закладі освіти «Новогалещинський ліцей Новогалещинської селищної ради 

Полтавської області» (керівник); 

Джепа Оксана Григорівна, керівник музею історії школи при 

Малоперещепинському ліцею імені М А. Клименка Новосанжарської 

селищної ради Полтавської області; 

Іванова Тетяна Олександрівна, керівник літературно-меморіального 

музею Олександра Білаша при Градизькій гімназії імені Героя України 

Олександра Білаша Градизької селищної Полтавської області; 

Москаленко Наталія Григорівна, керівник музею Панаса Мирного при 

Опорному закладі освіти «Миргородський ліцей № 1 ім. Панаса Мирного 

Миргородської міської ради Полтавської області»; 

Пасько Світлана Григорівна, керівник військово-історичного музею при 

Ліцеї № 21 «Надворсклянський» Полтавської міської ради Полтавської 

області; 

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». 

 

 

Виконувач  

обов’язків директора Андрій ПІВНЯК  

 
 

 

 


