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Керівникам органів управління  

освітою райдержадміністрацій,  

виконкомів міських рад,  

об’єднаних територіальних громад 
 

Директорам закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти 
 

Директорам закладів освіти  

інтернатного типу 
 

Директорам закладів позашкільної  

освіти туристсько-краєзнавчого  

профілю  

 

 

Повідомляємо, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 05.10.2018 № 1/9-607 «Про проведення Всеукраїнського огляду 

музеїв при закладах освіти» та наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 29.10.2018 № 399 (додаток 1) з 1 листопада 2018 року 

по 25 січня 2019 року в рамках  Всеукраїнського огляду музеїв при закладах 

освіти буде проводитися обласний огляд музеїв при закладах дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти 

(далі – обласний огляд музеїв). 

Захід проводиться відповідно до Рекомендацій та роз’яснень щодо 

проведення обласного огляду музеїв при закладах дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти       

(додаток 2), які розміщені на офіційному сайті Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді poltavatourcenter@gmail.com  у розділі 

«Музейна робота». 

Просимо вжити заходів щодо організації огляду музеїв на місцях та 

відповідно до Рекомендацій та роз’яснень щодо проведення обласного огляду 
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музеїв створити комісії на відповідному рівні, здійснити заходи щодо вивчення 

роботи музеїв.  

Підсумкові документи та матеріали, зазначені у п. 5.2  Рекомендацій та 

роз’яснень щодо проведення обласного огляду музеїв, подаються не пізніше   

21 грудня 2018 року до Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді на електронну скриньку museum.poltavatourcenter@gmail.com 

та поштову адресу: м. Полтава, вул. Нечуя-Левицького, 4, 36014. 

Також у супровідному листі необхідно вказати прізвище, ім’я, по батькові 

та контактний телефон особи, відповідальної за підготовку й подачу документів 

і матеріалів огляду. 

За додатковою інформацією звертатися до методиста з музейної роботи  

Ярошенко Юлії Олександрівни, тел.: (05322) 60-60-95, 066-9079767,               

096-1242414. 
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