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Н А К А З 
 

19.12.2022     м. Полтава      № 76 

 

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» (далі – КЗ 

«ПОЦНПВТКУМПОР») на         2022 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 22 грудня 2022 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 КЗ «ПОЦНПВТКУМПОР» 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 

методичної роботи ПОРУБАЙ Н. Ю. 

 

 

Виконувач  
обов’язків директора Андрій ПІВНЯК  
 
 
 
 
 
 
 
 


