
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

17.02.2017  м. Полтава        № 44 

 

 
 

Про підсумки обласного туру  

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів  

музеїв навчальних закладів  

«Край, в якому я живу» 

 

     

  

 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу», затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.09.2016 № 1129 та зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 07.10.2016 за № 1340/29470, та Порядку 

проведення обласного туру Всеукраїнського  конкурсу екскурсоводів музеїв 

навчальних закладів «Край, в якому я живу», затвердженого листом 

Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації 07.12.2016       

№ 03-02-19/2299, проведено обласний тур Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу» (далі – 

обласний тур конкурсу). На обласний тур конкурсу було представлено 

матеріали музеїв при навчальних закладах за такими напрямами: історії 

навчального закладу (історії освіти) – 15, військово-історичний – 5, 

етнографічний – 18. 

Значну організаційну роботу із залучення музеїв навчальних закладів до 

участі у обласному турі конкурсу провели органи управління освітою 

Лубенської та Полтавської  міських рад, Зіньківської, Лохвицької, 

Новосанжарської, Решетилівської райдержадміністрацій. 

Не взяли участь у обласному турі конкурсу музеї при навчальних 

закладах Глобинського, Гребінківського, Карлівського, Котелевського, 

Машівського, Миргородського, Оржицького, Пирятинського, Хорольського 

районів. 

 На підставі рішення журі обласного туру конкурсу  
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Н А К А З У Ю: 
 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за І місце в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»:  
 

за напрямом «Музеї історії навчального закладу (історії освіти)»: 

- Дорогокуплю Олександру, ученицю 11 класу, екскурсовода  зразкового 

музею  історії школи при Лохвицькій гімназії № 1 (керівник Журавель Т.М.); 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 

- юних екскурсоводів військово-історичного музею при Кременчуцькій 

гімназії № 5 імені Т.Г. Шевченка (керівник Пермякова В.А.); 

за напрямом «Музеї етнографії»: 

- Терещенко Олександру, Лукинчук Євгенію, учениць 8 класу, 

екскурсоводів музею українських старожитностей при Малобакайській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Решетилівської районної ради (керівник 

Москівець Л.П.). 

 

2. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за ІІ місце в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»:  
 

за напрямом «Музеї історії навчального закладу (історії освіти)»: 

- Перейму Анастасію, ученицю 8 класу, екскурсовода  музею  історії 

школи при Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів № 20 імені Бориса Серги Полтавської міської ради» (керівник 

Дмитрієнко Ю.М.); 

- Устименко Діану, ученицю 11 класу, екскурсовода  музею  історії 

школи при Чорнухинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів імені            

Г.С. Сковороди (керівник Крекотень Н.П.); 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 

- Латиш Вікторію, ученицю 10 класу, екскурсовода військово-

історичного музею при Комунальному закладі «Полтавська гімназія № 32 

Полтавської міської ради» (керівник Касьян В.В.); 

за напрямом «Музеї етнографії»: 

- Головню Олену, ученицю 11 класу, екскурсовода музею 

народознавства «Оберіг» при Бутенківській загальноосвітній школі                    

І-ІІІ ступенів імені Ю.П.Дольд-Михайлика Кобеляцької районної ради 

(керівник Федь С.В.). 

 

3. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації за ІІІ місце в обласному турі Всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»:  
 

за напрямом «Музеї історії навчального закладу (історії освіти)»: 

- юних екскурсоводів музею історії школи при Кобеляцькому навчально-

виховному комплексі № 1 (керівник Ярмоленко О.О.); 
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- юних екскурсоводів  музею  історії школи при Решетилівській гімназії 

імені І.Л.Олійника (керівник Кошова В.М.); 

- Туренко Вікторію, ученицю 7 класу, екскурсовода  музею  історії села 

та школи при Новокочубеївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

Чутівської районної ради (керівник Заєць Т.М.); 

за напрямом «Військово-історичні музеї»: 

- Андрішка Сергія, екскурсовода зразкового військово-історичного 

музею при Державному навчальному закладі «Полтавське вище міжрегіональне 

професійне училище» (керівник Самсоненко О.В.); 

за напрямом «Музеї етнографії»: 

- Хорунжу Юлію, ученицю 10 класу, екскурсовода музею 

народознавства «Світлиця духовності» при Салівській загальноосвітній школі 

І-ІІІ ступенів, вихованку гуртка «Юні музеєзнавці» Будинку дитячої та 

юнацької творчості Кременчуцької районної ради (керівник Сорока В.М.); 

- юних екскурсоводів музею народознавства «Світлиця» при 

Новокочубеївській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Чутівської районної 

ради (керівник Ходакевич Г.І.); 

- юних екскурсоводів музею етнографії при Миргородській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 9 імені І.А.Зубковського (керівник 

Сіряк М.В.); 

- юних екскурсоводів музею етнографії при Козельщинському будинку 

дитячої та юнацької творчості (керівник Бутенко О.В.); 

- Клепицю Анастасію, ученицю 9 класу, екскурсовода  музею  

народознавства при Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 26 Полтавської міської ради» (керівник Іщенко Л.А.). 

 

4. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації керівників юних екскурсоводів – переможців 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу»:  

- Журавель Тамару Михайлівну, учителя історії Лохвицької гімназії № 1;  

- Пермякову Вікторію Анатоліївну, заступника директора 

Кременчуцької гімназії № 5 імені Т.Г. Шевченка; 

- Москівець Людмилу Петрівну, учителя української мови та літератури  

Малобакайської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Решетилівської 

районної ради. 

 

5. Нагородити грамотами Полтавського обласного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді керівників юних екскурсоводів – призерів 

обласного туру Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу» (додається). 

 

6. Направити матеріали переможців, зазначених у п. 1 цього наказу, для 

участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу». 
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 7. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад, директорам 

навчальних закладів інтернатного типу, директорам професійно-технічних  

навчальних закладів сприяти участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». 

 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Комісара С.В. 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти і науки                     О.В. Харченко 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


