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Про підсумки обласного огляду
музеїв при навчальних закладах,
які перебувають у сфері управління
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до листа Департаменту професійно-технічної освіти
Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 3/3-9-675-15 «Про
проведення Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах», листа
Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від
26.10.201503-02-53/2229 «Про проведення обласного огляду музеїв при
навчальних закладах» з жовтня по грудень 2015 року проведено обласний огляд
музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійнотехнічних навчальних закладах у рамках Всеукраїнського огляду музеїв при
навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і
науки України.
Захід проводився з метою удосконалення діяльності музеїв при
навчальних закладах області, упорядкування та систематизації мережі музеїв,
стимулювання та підтримки їхньої діяльності, виявлення кращих музеїв,
підвищення ролі музеїв як осередків освіти та національно-патріотичного
виховання учнівської молоді.
Значну роботу з вивчення діяльності музеїв провели оглядові комісії, які
були створені при органах управління освітою м. Полтави, м. Кременчука,
м. Комсомольська, м. Лубен, Кобеляцького, Кременчуцького, Лохвицького,
Лубенського,
Новосанжарського,
Пирятинського,
Полтавського,
Решетилівського, Чутівського районів.
Огляд музеїв при професійно-технічних навчальних закладах й
навчальних закладах інтернатного типу, декількох кращих музеїв при
загальноосвітніх навчальних закладах здійснила обласна комісія з огляду музеїв
при навчальних закладах та присвоєння звання «Зразковий музей» (далі –
обласна комісія з огляду музеїв).
Підсумки огляду показали, що музеї при навчальних закладах області є
центрами виховної і навчальної роботи, проводять значну просвітницьку та
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суспільно-корисну діяльність, активно залучають учнівську молодь до
вивчення і збереження історико-культурної спадщини свого народу,
організовують краєзнавчо-пошукову діяльність, поповнюють музейні колекції
новими експонатами, які збираються під час експедицій, походів, екскурсій.
На високому рівні в області працюють 16 зразкових музеїв, крім того на
Міністерство освіти і науки України подані клопотання щодо присвоєння
звання «Зразковий музей» ще двом музеям.
Відповідно до «Методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв
історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладів» у музеях проведена робота з
реекспозиції та перейменування окремих тематичних розділів, приведення у
відповідність до трактувань української та світової історичної науки терміни,
вживані у музейних експозиціях, у тому числі періоду Другої світової війни;
відбувається оновлення експозицій з представленням інформації про земляків –
героїв Небесної сотні, учасників Революції гідності та антитерористичної
операції на сході країни, волонтерів.
Обласною та районними (міськими) комісіями з огляду музеїв ініційована
та проведена робота щодо внесення змін до назв музеїв історичного профілю,
здійснений аналіз діяльності музеїв стосовно встановлення відповідності
зазначеним Методичним рекомендаціям.
З часу останнього огляду 2010 року при навчальних закладах області
створено і взято на облік 21 музей різного профілю.
При навчальних закладах області станом на 25 грудня 2015 року діє 184
музеї різних профілів, з них переважну кількість складають музеї історичного
(109), етнографічного (40), краєзнавчого (11) профілів.
Найбільша кількість музеїв діє в Кобеляцькому районі – 18, м. Полтаві –
16, Глобинському районі – 11, Чутівському районі – 10, Гадяцькому,
Зіньківському, Лохвицькому, Решетилівському районах – по 9, м. Кременчуці –
8, м. Лубнах, Диканському, Семенівському районах – по 6, м. Комсомольську ,
Великобагачанському,
Карлівському,
Козельщинському,
Лубенському,
Новосанжарському районах – по 5.
Обласна комісія з огляду музеїв відмітила високий рівень роботи музеїв,
що діють при професійно-технічних навчальних закладах (3 музеї) та
навчальних закладах інтернатного типу (2 музеї).
Під час обласного огляду виявлено ряд недоліків.
По одному музею мають Оржицький та Чорнухинський райони.
Припинили існування з різних причин і у зв’язку з цим зняті з обліку
17 музеїв при навчальних закладах.
Слід відмітити, що недостатньо уваги приділяється матеріальному
забезпеченню музеїв, у більшості випадків їх приміщення без фондосховищ,
мають невелику площу, майже всі без засобів охоронної та пожежної
сигналізації. Деяким музеям бракує чіткості в структурі експозиційних розділів,
веденні окремої музейної документації, зустрічаються випадки неправильного
експонування оригінальних матеріалів та маркування музейних предметів.
Ураховуючи пропозиції обласної комісії з огляду музеїв при навчальних
закладах,
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Н А К А З У Ю:
1. Затвердити перелік музеїв при навчальних закладах Полтавської
області, що перебувають на обліку станом на 25 грудня 2015 року (додаток 1).
2. Перелік музеїв при навчальних закладах Полтавської області, взятих
на облік у період з 1 грудня 2010 року до 25 грудня 2015 року (додаток 2),
перелік музеїв при навчальних закладах Полтавської області, що підтвердили
звання «Зразковий музей» (додаток 3), інформацію про підсумки обласного
огляду музеїв при навчальних закладах Полтавської області (додаток 4),
перелік музеїв при навчальних закладах Полтавської області, які припинили
існування після грудня 2010 року (додаток 6), взяти до відома.
3. Затвердити перелік музеїв історичного профілю при навчальних
закладах Полтавської області, що відповідають вимогам «Методичних
рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних,
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів»
(лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-255)
(додаток 5).
4. Полтавському обласному центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді (директор Комісар С.В.) подати цей наказ з додатками та інші матеріали
за підсумками обласного огляду музеїв до Українського державного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді для узагальнення й підведення
підсумків Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах.
5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та
міськвиконкомів, керівникам навчальних закладів:
5.1. Забезпечувати діяльність музеїв при навчальних закладах відповідно
до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері
управління Міністерства освіти і науки України, та Положення про присвоєння
звання «Зразковий музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх,
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у
сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом
Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 № 1195 (зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 10.11.2014 за № 1415/26192)
5.2. Здійснювати контроль над дотриманням у роботі музеїв при
навчальних закладах вимог Методичних рекомендацій щодо засад діяльності
музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та
професійно-технічних навчальних закладів.
5.3. Вжити заходи щодо забезпечення належних умов зберігання
музейних зібрань та запобігання крадіжок музейних експонатів.
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5.4. Проводити організаційну роботу щодо збереження, упорядкування і
розширення мережі музеїв при навчальних закладах, підвищення їх ролі у
навчально-виховному процесі та вихованні патріотів українського народу.
5.5. Сприяти моральному та матеріальному заохоченню діяльності
керівників (завідувачів) музеїв при навчальних закладах.
6. Винести подяку за сумлінне виконання обов’язків членам обласної
комісії з огляду музеїв при навчальних закладах та присвоєння звання
«Зразковий музей:
- Безвіконній Людмилі Миколаївні, керівнику зразкового історикокраєзнавчого музею «Стара Полтава» Полтавської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 27;
- Красницькій Ользі Анатоліївні, методисту відділу методики
виховання Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені М.В.Остроградського;
- Лавріненко Аллі Анатоліївні, старшому науковому співробітнику
науково-дослідного методичного відділу Полтавського краєзнавчого музею
імені Василя Кричевського;
- Шерстюк Інні Володимирівні, головному спеціалісту відділу охорони
культурної спадщини та культурної політики Управління культури Полтавської
облдержадміністрації.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора
Департаменту освіти і науки Полтавської облдержадміністрації – начальника
управління закладів інтернатного типу, вищої, професійно-технічної освіти,
науки, позашкільної та виховної роботи Гажієнко Г.І.

Директор Департаменту
освіти і науки

Є.А.Ленський

