
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

10.02.2023     Полтава     № 41  
   

 

Про підсумки 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 

військової адміністрації від 06 січня 2023 року № 8 „Про організацію та 

проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти „Край, в якому я живу” з 12 січня до 03 лютого 2023 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 – 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 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити переможців обласного туру конкурсу дипломами 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної військової адміністрації  

(додаток 1).  
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2. Нагородити керівників музеїв, які підготували переможців обласного 

туру конкурсу, грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

військової адміністрації (додаток 2).  

 

3. Надати подяки Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

військової адміністрації за якісну роботу у складі журі обласного туру 

конкурсу: 

ГОЛУБНИЧІЙ Марині Володимирівні, заступнику директора 

Полтавського літературно-меморіального музею І. Котляревського; 

КОПИЛЬЦЮ Євгенію Вікторовичу, кандидату педагогічних наук, 

заступнику директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”; 

КРАСНИЦЬКІЙ Ользі Анатоліївні, методисту центру методології та 

методики формування цінностей Полтавської академії неперервної освіти                   

ім. М. В. Остроградського; 

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; 

ПІВНЯКУ Андрію Юрійовичу, виконувачу обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”; 

ЯРОШЕНКО Юлії Олександрівні, методисту Комунального закладу 

„Полтавський обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді Полтавської обласної ради”. 
 

4. Виконувачу обов’язків директора Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства 

учнівської молоді Полтавської обласної ради” ПІВНЯКУ А. Ю. направити 

матеріали переможців обласного туру конкурсу для участі у                                

ІІ (Всеукраїнському) турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 

закладів освіти „Край, в якому я живу”. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора  начальника управління освітньої діяльності ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 

Директор Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ 

 



Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

10.02.2023 № 41 

 

Перелік 

переможців 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 „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.); 
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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 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій ПІВНЯК   

 
 



Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

10.02.2023 № 41 

 

Перелік 

керівників музеїв, які підготували переможців обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти 

„Край, в якому я живу” 

 

Ботуз Віталій Іванович, керівник краєзнавчого музею при Кибинській 

гімназії Миргородської міської ради Полтавської області; 

Вербич Зінаїда Андріївна, керівник зразкового музею письменників-

земляків при Шилівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Григорія і Григора Тютюнників Зіньківської міської ради Полтавської області;  

Вітценко Сергій Петрович, керівник військово-історичного музею 

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

селищної ради Полтавської області; 

Журавель Оксана Миколаївна, керівник літературного музею                    

В. К. Малика при Лубенському закладі загальної середньої освіти № 4 

Лубенської міської ради Полтавської області; 

Касьян Наталія Григорівна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Яхниківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради  

Полтавської області; 

Кібальник Юлія Валентинівна, керівник краєзнавчого музею при 

Шенгурівському ліцеї Кобеляцької міської ради Полтавської області; 

Скрипченко Людмила Миколаївна, керівник історико-краєзнавчого музею 

при Покровському опорному закладі загальної середньої освіти                           

І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Славко Юлія Миколаївна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

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

Решетилівської міської ради Полтавської області; 

Филь Тамара Василівна, керівник історико-краєзнавчого музею при 

Гадяцькому профільному ліцеї імені Т. Г. Шевченка Полтавської обласної ради; 

Чуніхіна Наталія Василівна, керівник музею Олеся Гончара при 

Опорному закладі „Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся Гончара Кобеляцької 

міської ради Полтавської області”; 

Ярмоленко Оксана Олексіївна, керівник музею історії школи при 

Опорному закладі „Кобеляцький ліцей № 1 Кобеляцької міської ради 

Полтавської області”. 
 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-патріотичного 

виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій ПІВНЯК 
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