
Бакай Альона Володимирівна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 



Бердник Тетяна Миколаївна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Бредун Максим В'ячеславович 

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Вербич Зінаїда Андріївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 



Вітценко Сергій Петрович 

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Возниця Людмила Іванівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Гладка Ірина Леонідівна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року



Денисенко Ірина Вікторівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Донець Наталія Вікторівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Журавель Оксана Миколаївна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Журавель Тамара Михайлівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 



Івахненко Оксана Юріївна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Істоміна Лариса Леонідівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року



Калакуцька Вікторія Костянтинівна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Кібальник Юлія Валентинівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Кіріченко Іван Іванович 

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Коба Олена Миколаївна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Ковнір Наталія Григорівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Кондрашова Алла Іванівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Кошова Валентина Миколаївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Кузьменко Людмила Андріївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Кутько Віра Володимирівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Павлюк Віталій Сергійович  

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Панасенко Наталія Василівна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Пермякова Вікторія Анатоліївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Процько Ігор Вікторович 

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Рубашка Сергій Миколайович 

взяв участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищив рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 



Самсоненко Олена Василівна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року  



Сідько Ніна Петрівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 



Сіряк Марина Валентинівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Скрипченко Людмила Миколаївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Славко Юлія Миколаївна  

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Срібна Вікторія Володимирівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Суховієнко Оксана Василівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Трахтенберг Людмила Олексіївна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 

  



Чуніхіна Наталія Василівна 

взяла участь в обласному методичному об’єднанні керівників  

(завідувачів) музеїв при закладах освіти з підготовки юних 

екскурсоводів до участі у Всеукраїнському конкурсі екскурсоводів  

музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»  

та підвищила рівень професійно-педагогічної компетентності 

 

Термін проведення: 22 грудня 2022 року 

Тривалість/обсяг: 2 години (0,06 кредиту ЄКТС) 

Форма, вид: дистанційна, вебінар 

   

 

Виконувач обов’язків директора  Андрій ПІВНЯК

 

23 грудня 2022 року 


