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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО- 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, ТУРИЗМУ І РАЄЗНАВСТВА 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

НАКАЗ 

20.12.2021  м. Полтава                                            №  139 

 

Про проведення методичного  

об’єднання керівників  

юних екскурсоводів  

музеїв при закладах освіти 

 

 
На виконання плану роботи Комунального закладу «Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської 

молоді Полтавської обласної ради» на 2021 рік з метою якісної підготовки 

матеріалів музеїв та виступів юних екскурсоводів до участі у заочному та очному 

етапах обласного туру Всеукраїнського  конкурсу екскурсоводів музеїв закладів 

освіти «Край, в якому я живу», підвищення рівня професійно-педагогічної 

компетентності керівників (завідувачів) музеїв 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести 23 грудня 2021 року в режимі онлайн на платформі Zoom 

обласне методичне об’єднання керівників (завідувачів) музеїв при закладах освіти 

з підготовки юних екскурсоводів до участі у Всеукраїнському  конкурсі 

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

 

2. Затвердити програму проведення обласного методичного об’єднання 

(додаток 1). 

 

3. Затвердити освітню програму обласного методичного об’єднання 

керівників (завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському  конкурсі екскурсоводів музеїв 

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

 

4. Методисту Ярошенко Ю. О.: 

4.1.  Організувати та провести методичне об’єднання. 

4.2.  Забезпечити виконання програми проведення заходу та видати 

учасникам сертифікати відповідно до «Порядку видачі та обліку сертифікатів про 



участь в організованих Комунальним закладом «Полтавський обласний центр 

національно-патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради» заходах, що можуть бути зараховані як підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників» (затверджено рішенням педради КЗ 

«ПОЦНПВТКУМПОР», протокол № 5 від 23.12.2020).  

4.3.  Оприлюднити на сайті Центру документи методичного об’єднання, 

передбачені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2019 № 800. 

  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-виховної роботи Копильця Є. В. 

 
 

В. о. директора підписано Наталія ПОРУБАЙ 



Додаток 1 

до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

20.12.2021 № 139 

 
 

Програма 

обласного методичного об’єднання керівників (завідувачів) 

музеїв при закладах освіти з підготовки юних екскурсоводів 

до участі у Всеукраїнському  конкурсі екскурсоводів музеїв 

закладів освіти «Край, в якому я живу» 

23 грудня 2021 року, онлайн на платформі Zoom 

 

Термін Тема Спікер 

16.00-16.15 Реєстрація учасників методичного 
об’єднання 

Ярошенко 
Ю.О. 

16.15-16.30 Вступне слово. Завдання методичного 
об’єднання 

Порубай Н.Ю. 

16.30-17.00 Всеукраїнський огляд музеїв закладів 

освіти як важливий засіб упорядкування 

та систематизації музейної мережі.  

Методологічні аспекти діяльності музеїв 

при закладах освіти 

Ярошенко Ю.О. 

17.00 -17.30 Порядок проведення обласного туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в якому я 

живу». Особливості підготовки 

матеріалів до участі у заочному етапі 

конкурсу 

Ярошенко Ю.О. 

17.30 -16.30 Критерії оцінювання виступів юних 
екскурсоводі під час очного етапу 
конкурсу. 
Підведення підсумків методичного 
об’єднання 

Ярошенко Ю.О. 

 
 

В. о. директора підписано Наталія ПОРУБАЙ 



Додаток 2 

до наказу КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 

 20.12.2021 № 139 

 
 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 
обласного методичного об’єднання керівників (завідувачів) музеїв при закладах 

освіти з підготовки юних екскурсоводів до участі у Всеукраїнському  конкурсі 

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

 

Вид освітньої послуги: вебінар на платформі Zoom. 

Вид підвищення кваліфікації: участь у вебінарі. 

Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. 

Розробник: Ярошенко Юлія Олександрівна, методист з музейної 

роботи Комунального закладу «Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради». 

Назва: Методичне об’єднання керівників (завідувачів) музеїв при закладах 

освіти з підготовки юних екскурсоводів до участі у Всеукраїнському  конкурсі 

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

Мета: ознайомити учасників із особливостями якісної підготовки 

матеріалів музеїв та виступів юних екскурсоводів до участі у заочному та 

очному етапах обласного туру Всеукраїнського  конкурсу екскурсоводів 

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»; підвищення рівня професійно-

педагогічної компетентності керівників (завідувачів) музеїв. 

Зміст: 

1. Всеукраїнський огляд музеїв закладів освіти як важливий засіб 

упорядкування та систематизації музейної мережі.  

2. Методологічні аспекти діяльності музеїв при закладах освіти. 

3. Порядок проведення обласного туру Всеукраїнського конкурсу 

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

4. Особливості підготовки матеріалів до участі у заочному етапі 

конкурсу. 

5. Критерії оцінювання виступів юних екскурсоводі під час очного 

етапу конкурсу. 

Цільова аудиторія: педагоги закладів освіти області, які здійснюють 

керівництво (завідування) музеями різних профілів. 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС). 

Очікувані результати: програма заходу націлена на вдосконалення рівня 

професійної компетентності педагогів, які за підсумками виконання освітньої 

програми зможуть реалізовувати ініціативи з впровадження музейної роботи з 

учнівською молоддю в освітній процес свого закладу освіти. 

 
В. о. директора підписано Наталія ПОРУБАЙ 

 


