
Додаток 6 

до наказу Департаменту  

освіти і науки 

22.01.2019 № 22 
 

 
Перелік 

музеїв при закладах освіти Полтавської області,  

які перебувають у стані реекспозиції, перереєстровані  

або потребують перереєстрації 
 

№ 
Найменування  

та профіль музею 
Повна назва закладу освіти 

Дата взяття 

на облік 

Реєстра-

ційний 

номер 

музею 

Музеї, які знаходяться у стані реекспозиції або потребують перереєстрації 

1 
Профіль – краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Комунальний заклад «Полтавська 

гімназія «Здоров’я» № 14 Полтавської 

міської ради Полтавської області» 

06.01.1998 16-78 

2 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 24 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

06.01.1998 16-79 

3 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Комунальний заклад «Полтавська 

гімназія № 21 Полтавської міської 

ради Полтавської області» 

06.01.1998 16-80 

4 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 22 Полтавської міської ради 

Полтавської області» 

06.01.1998 16-81 

5 

Профіль - краєзнавчий 

Зразковий краєзнавчий 

музей 

Лютенська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені М.Л.Величая Гадяцької 

районної ради  

06.01.1998 16-31 

6 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Веприцька загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені С.Т. Васюти Гадяцької 

районної ради 

21.11.2001 16-95 

7 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Диканська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Диканської районної ради 
04.03.2015 17-209 

8 

Профіль - краєзнавчий 

Зразковий краєзнавчий 

музей 

Жабківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Лохвицької районної ради 
06.01.1998 16-16 

9 

Профіль – історичний, 

історії освіти 

Музей історії школи 

Опорний заклад «Чутівська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів Чутівської 

районної ради Полтавської області» 

06.01.1998 16-58 

10 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Опорний навчальний заклад 

«Скороходівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Скороходівської 

селищної ради Чутівського району 

Полтавської області» 

06.01.1998 16-65 

11 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Воскобійницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Шишацької 

селищної ради 

26.11.2010 17-185 
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12 

Профіль – історико-

етнографічний 

Зразковий історико-

етнографічний музей 

Опорний заклад «Омельницька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

виконавчого комітету Омельницької 

сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області» 

30.11.2004 16-129 

13 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Кривушівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Піщанської сільської ради 
21.11.2007 17-156 

Перереєстровані музеї (зміна назви і профілю) 

14 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Опорний заклад «Диканський 

навчально-виховний комплекс імені 

М.В.Гоголя «загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Диканської 

районної ради Полтавської області» 

21.11.2001 16-101 

15 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Федорівський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» імені Г.Т.Берегового 

Карлівської районної ради 

06.01.1998 16-42 

 

 

 

Директор Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді           С.В. Комісар 
 


