
       
  

    Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О С В І Т И ,  Н А У К И  Т А  М О Л О Д І  
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                  Н А К А З  

 

23.12.2015         Миколаїв № 943 

 

 

 

Про підсумки проведення обласного   

огляду музеїв при дошкільних, 

 загальноосвітніх, позашкільних та  

професійно – технічних  навчальних  

закладах,  які перебувають у сфері  

управління Міністерства освіти і  

науки України 

 

       

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 

№1195 «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно – технічних навчальних 

закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки 

України», відповідно до листа Українського державного центру туризму і 

краєзнавства учнівської молоді від 09.09.2015 №204 «Про проведення 

Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах», з метою 

удосконалення діяльності музеїв, упорядкування та систематизації мережі 

музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти, стимулювання та підтримки 

діяльності музеїв, протягом жовтня – листопада 2015 року проведено 

обласний огляд музеїв при навчальних закладах (далі – огляд). 

В огляді представлено 149 музеїв, що працюють при навчальних 

закладах з усіх районів (міст) області, за виключенням м. Очакова. 

На підставі поданих відділами (управліннями) документів освіти 

райдержадміністрацій (міських рад) , враховуючи висновки оглядової комісії  

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

- перелік музеїв, взятих на облік у період з 01 грудня 2010 року до 01 

жовтня 2015 року (додаток 1); 

- список музеїв, що підтвердили звання «Зразковий» (додаток 2); 

- інформацію про підсумки огляду (додаток 3); 



- список музеїв історичного профілю з зауваженнями оглядової комісії 

щодо відповідності вимогам Методичним рекомендацій щодо засад музеїв 

історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно – технічних навчальних закладах  лист Міністерства освіти і 

науки України від 22.05.2015 №1/9 – 255) (додаток 4); 

- список музеїв, які припинили своє існування за період з  грудня 2010 

року (додаток 5); 

- список музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно – технічних навчальних закладах, які не взяли участь в огляді 

(додаток 6); 

- інформацію про приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв 

(додаток 7). 

2. Порушити клопотання перед Міністерством освіти і науки України про 

присвоєння (підтвердження) звання «Зразковий» для музеїв при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно – технічних навчальних 

закладах, які перебувають на обліку в департаменті освіти, науки та молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації.   

3. Нагородити грамотами департаменту освіти, науки і молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації: 

1) за системну роботу у справі національно – патріотичного виховання 

засобами музейної педагогіки, відродження та примноження культурних 

надбань, історичної спадщини, пропаганди пам’яток історії, культури і 

природи, формування та збереження Музейного фонду України: 

- Народний музей «Мир і людина» Миколаївської загальноосвітньої 

санаторної школи-інтернату  І-ІІІ ст. № 7 Миколаївської обласної ради 

(керівник Волошина Тетяна Дмитрівна); 

- Історико-краєзнавчий музей Березнегуватської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Березнегуватської районної ради (керівник Скуратовська Наталія 

Григорівна); 

- Музей історії Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства 

та екскурсій учнівської молоді (керівник Коломієць Раїса Федорівна); 

- Музей бойової слави Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №24 Миколаївської 

міської ради (керівник Ковальова Валентина Данилівна); 

- Музей Героїв-ольшанців Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст. №43 

Миколаївської міської ради (керівник Михайлова Елла Миколаївна); 

- Музей бойової слави Зеленоярської ЗОШ І-ІІІ ст. Миколаївської 

районної ради (керівник Рєзнік Катерина Іванівна); 

- Історико-етнографічний музей «Животоки» Снігурівської районної 

ради (керівник Ковтун Ганна Миколаївна); 

- Музей історії школи Баштанської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 Баштанської 

районної ради (керівник Береза Лілія Юріївна); 

- Музей бойової слави Мішково- Погорілівської ЗОШ І-ІІІ ст. Жовтневої 

районної ради (керівник Василенко Лариса Вікторівна); 

- Музей бойової слави Грейгівської  ЗОШ І-ІІІ ст. Жовтневої районної 

ради (керівник Швець Світлана Олександрівна); 



2) за якісну підготовку та проведення обласного огляду музеїв при 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладах, які перебувають на обліку в департаменті освіти, науки 

та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації, педагогічний 

колектив Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та 

екскурсій учнівської молоді (директор Горбова Тетяна Олександрівна). 

4. Миколаївському обласному Центру туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді (Горбовій Т.О.) до 30 грудня 2015 року підготувати пакет 

документів за результатами обласного огляду музеїв при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та професійно – технічних навчальних 

закладах, які перебувають на обліку в департаменті освіти, науки та молоді 

Миколаївської обласної державної адміністрації для участі у 

Всеукраїнському огляді музеїв при навчальних закладах та направити його 

до Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді. 

5. Начальникам відділів (управлінь) освіти  райдержадміністрацій 

(міських рад) проаналізувати результати участі навчальних закладів в 

обласному огляді  музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно – технічних навчальних закладах, які перебувають на обліку в 

департаменті освіти, науки та молоді Миколаївської обласної державної 

адміністрації. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора - 

начальника управління освіти та ресурсного забезпечення департаменту 

освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації                 

Удовиченко О.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор департаменту                                                 А.Б.Веліховська 

 

 

 

 

 

 
Горбова 47 85 40 

 

 

 


