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9 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Полтавська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 20  

імені Бориса Серги  

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

м. Кременчук  

10 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Кременчуцька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 8 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

11 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Кременчуцька гімназія 

№ 6 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

12 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-

історичний музей 

Кременчуцька спеціа-

лізована школа-інтер-

нат І-ІІІ ступенів № 21 

Кременчуцької міської 

ради 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

13 

Профіль- історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Кременчуцька 

спеціалізована школа  

І-ІІІ ступенів № 7 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

14 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Кременчуцька гімназія 

№ 5 імені 

Т.Г.Шевченка 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

15 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Кременчуцька 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 12  

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

м. Комсомольськ  

16 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Комсомольська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

17 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Комсомольський 

навчально-виховний 

комплекс імені Бугаєв-

ської «ЗОШ № 5 –

Ліцей» 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

 

18 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Лубенська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 10 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

19 
Профіль – історичний,  

історії освіти  

Музей історії школи 

Лубенська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 10 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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Великобагачанський район  

20 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

Білоцерківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Великобагачанського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

21 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

Остап’євська загально-

освітня школа  І-ІІІ 

ступенів Великобага-

чанського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Гадяцький район  

22 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

 Великобудищанська 

спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів Гадяцького 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

23 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Ручківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Гадяцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

24 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи  

Березоволуцька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Гадяцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

25 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

Веприцька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Гадяцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

26 
Профіль - історичний 

Музей хліба 

 Мартинівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Гадяцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

27 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Краснознаменська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Гадяцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

28 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей «Перевесло» 

Хитцівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Гадяцького 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Глобинський район 

29 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

 Історико-краєзнавчий 

музей 

 Горбівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Глобинського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій щодо 

засад діяльності музеїв історичного профі-лю 

(протокол засідання обласної комісії з огля-ду музеїв 

при навчальних закладах  від 17.12.2015 № 3) 

30 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

 Великокринківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Глобинського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій щодо 

засад діяльності музеїв історичного профі-лю 

(протокол засідання обласної комісії з огля-ду музеїв 

при навчальних закладах  від 17.12.2015 № 3) 
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31 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

 Градизька гімназія 

імені О.Білаша 

Глобинського р-ну 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

32 

Профіль – історико-

етнографічний 

 Історико-етнографічний 

музей  

Пустовійтівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  

Глобинського р-ну 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

33 
Профіль – історичний  

історії освіти 

Музей історії школи  

Глобинська  

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 5 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

34 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

Святилівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені 

С.П.Шпаковського 

Глобинського р-ну 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Гребінківський район 

35 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Стукалівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Гребінківського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

36 
Профіль - історичний 

Музей історії хліба 

 Тарасівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Гребінківського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

37 

Профіль – історичний  

історії освіти 

Музей освіти 

Гребінківщини 

Гребінківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 2 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Диканський район  

38 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

 Байрацька  

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Диканського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

39 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

 Диканська гімназія 

імені М.В.Гоголя 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

40 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

 Диканська гімназія 

 імені М.В.Гоголя 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

41 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Великобудищанська 

загально-освітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Диканського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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42 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Диканська гімназія № 2 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Зінківський район  

43 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-

історичний музей «Подвиг і 

пам’ять» 

Зіньківська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступе-

нів № 2 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

44 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

 Кирило-Ганнівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Зінківського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

45 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

 Проценківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Зінківського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

46 
Профіль - історичний 

Історичний музей 

Опішнянська спеціалі-

зована школа  І-ІІІ 

ступенів Зінківського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

47 
Профіль - історичний  

Музей історії села та 

школи 

Човно-Федорівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

Зіньківського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Карлівський район  

48 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

 Федорівський 

навчально-виховний 

комплекс імені 

Г.Берегового 

Карлівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

49 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

 Климівський 

навчально-виховний 

комплекс Карлівського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

50 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Карлівська гімназія 

імені Н.Герасименко 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

51 
Профіль – історичний 

Музей материнської слави 

Голобородьківський 

навчально-виховний 

комплекс Карлівського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Кобеляцький район  

52 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Красненська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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53 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

 Орлицька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

54 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Світлогірська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

55 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Перегонівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

56 
Профіль - історичний 

Музей історії села та 

школи 

Білицька 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів № 2 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

57 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Марківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Кобеляцького району  

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

58 
Профіль - історичний  

Музей історії села  

та школи 

Іванівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

59 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

Радянська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

60 
Профіль - історичний  

історії освіти 

Музей історії школи   

Білицька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 1 

Кобеляцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

61 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи  

Кобеляцький 

навчально-виховний 

комплекс № 1 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

62 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей  

Василівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Кобеляцької районної 

ради 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Козельщинський район  

63 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Бреусівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

Козельщинського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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64 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Новогалещинська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Козель-

щинського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Котелевський район  

65 
Профіль - історичний 

Зразковий музей хліба 

Ковалевська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Котелевського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

66 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії освіти 

Котелевщини 

Будинок дитячої та 

юнацької творчості 

Котелевської районної 

ради 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

67 
Профіль – історичний 

історії освіти  

Музей історії школи  

Великорублівська 

загально-освітня школа  

І-ІІІ ступенів 

Котелевського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Кременчуцький район  

68 

Профіль – історико-

етнографічний 

Зразковий історико-

етнографічний музей 

Омельницький  навчально-

виховний комплекс 

«Аграрно-екологічний 

ліцей-інтернат – дошкільний 

навчальний заклад» 

Кременчуцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

69 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Кривушівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

Кременчуцького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

70 
Профіль – історичний 

Історичний музей   

Пришибська загально- 

освітня школа І-ІІІ 

ступенів Кременчуцької 

районної ради 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Лохвицький район  

71 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Яхниківська загально-

освітня школа І-ІІІ 

ступенів Лохвицького 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

72 
Профіль - історичний 

Історичний музей 

Бербиницька 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Лохвицького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

73 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей освіти села 

Бодаквянська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Лохвицького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

74 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Зразковий музей історії 

школи 

Лохвицька гімназія № 1 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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75 
Профіль - історичний 

Музей історії села та 

школи 

Погарщинська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Лохвицького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Лубенський район  

76 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Новооріхівська загально-

освітня школа І-ІІІ 

ступенів імені 

О.Г.Лелеченка 

Лубенського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

77 
Профіль – історико-

етнографічний 

Музей історії села 

Ісківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів  

Лубенського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

78 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Зразковий історико-

краєзнавчий музей 

Калайдинцівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені 

Ф.Д.Рубцова 

Лубенського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Миргородський район  

79 
Профіль – історичний  

Історико-етнографічний   

музей  

Біликівський 

навчально-виховний 

комплекс 

Миргородського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
Новосанжарський район 

80 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Пологівська загально-

освітня школа І-ІІ 

ступенів Новосанжар-

ського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

81 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Маячківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені 

академіків Левицьких 

Новосанжарського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

82 
Профіль – історичний, 

 історії освіти  

Музей історії школи 

Малоперещепинська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені 

М.А.Клименка 

Новосанжарського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

83 
Профіль – історичний  

історії освіти 

Музей історії школи  

Малокобелячківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступе-нів 

Новосанжарського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

84 
Профіль - історичний  

історії освіти 

Музей історії школи  

Старосанжарська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів імені 

Оксани Мешко 

Новосанжарського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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Полтавський район  

85 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Чорноглазівська 

загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів 

Полтавського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

86 
Профіль - історичний 

Зразковий музей хліба 

Тростянецький 

навчально-виховний 

комплекс Полтавського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

87 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Супрунівський 

навчально-виховний 

комплекс Полтавського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Решетилівський район 

88 
Профіль – історичний  

історії освіти 

Музей історії школи  

Решетилівська гімназія  

імені І.Л.Олійника 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

89 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

Жовтнева 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Решетилівського 

району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

90 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Піщанська  загально-

освітня школа І-ІІІ сту-

пенів імені Л.М.Дудки 

Решетилівської 

районної ради  

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

91 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Кукобівська загально-

освітня школа І-ІІ 

ступенів Решети-

лівської районної ради  

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Семенівський район  

92 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Худоліївська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Семенівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

93 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Жовтнева 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Семенівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

94 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Оболонська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Семенівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

95 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Горошинська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Семенівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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96 
Профіль – історико-

краєзнавчий 

Музей історії села 

Веселоподільська 

загально-освітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Семенівського р-ну 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Хорольський район  

97 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Трубайцівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів  

Хорольського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

98 
Профіль – історичний, 

історії населеного пункту  

Музей історії села 

Вергунівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Хорольського р-ну 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Чорнухинський район 

99 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи  

Чорнухинська  

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
Чутівський район  

100 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Чутівська загально-

освітня школа І-ІІІ 

ступенів  

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

101 
Профіль - історичний 

Музей історії села та 

школи 

Новокочубеївська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Чутівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

102 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Вільховатська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів 

Чутівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

103 
Профіль - історичний 

Музей історії села та 

школи 

Войнівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Чутівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

104 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Артемівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Чутівського району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Шишацький район  

105 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий 

музей 

Воскобійницька 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів 

Шишацького району 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 
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Навчальні заклади інтернатного типу 

106 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Гадяцька спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ сту-

пенів імені Є.П.Кочер-

гіна Полтавської 

обласної ради 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

107 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Полтавська 

спеціалізована школа-

інтернат І-ІІІ ступенів  

№ 2 Полтавської 

обласної ради 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

Професійно-технічні навчальні заклади 

108 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-

історичний музей 

Полтавське вище 

міжрегіональне 

професійне училище 

імені Бірюзова С.С. 

(ПТНЗ № 23) 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

109 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Міжрегіональний центр 

професійної 

перепідготовки 

звільнених у запас 

військовослужбовців  

м. Хорол  

(ПТНЗ № 45) 

Відповідає вимогам Методичних рекомендацій 

щодо засад діяльності музеїв історичного 

профілю (протокол засідання обласної комісії  

з огляду музеїв при навчальних закладах 

 від 17.12.2015 № 3) 

  

 

 

Директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді     С.В.Комісар 
 


