
Артеменко Раїса Іванівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року 



Бажан-Пушкіна Юлія Петрівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Бибик Владислав Петрович

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Бойко Олена Олександрівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Вітценко Сергій Петрович

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Денисенко Ірина Вікторівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Дмитренко Лариса Василівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Жолоб Людмила Іванівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року 



Журавель Тамара Михайлівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Заставська Марина Іванівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Істоміна Лариса Леонідівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Ковнір Наталія Григорівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Кондрашова Алла Іванівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Кошова Валентина Миколаївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Кулініч Оксана Григорівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року 



Манько Наталія Петріва

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Матяш Лідія Григорівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Москівець Людмила Петрівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Оверченко Ніна Миколаївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Панасенко Наталія Василівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Пасько Світлана Григорівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Пермякова Вікторія Анатоліївна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року 



Самсоненко Олена Василівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Свічкар Світлана Володимирівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Сіряк Марина Валентинівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Срібна Вікторія Володимирівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Троян Ірина Петрівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Филь Тамара Василівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Хиль Ольга Іванівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року 



Юхновська Наталія Михайлівна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Ярмоленко Оксана Олексіївна

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року



Яценко Віталій Миколайович

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 23 грудня 2021 року 

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

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора Наталія ПОРУБАЙ

 

23 грудня 2021 року


