
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ   ОСВІТИ   І   НАУКИ 

 

НАКАЗ 
  

29.10.2018                                     м. Полтава        № 399  

 
 

Про проведення обласного огляду 

музеїв при закладах освіти 

 

 

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»,  

зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  10.11.2014 за № 1415/26192, 

та листа Міністерства освіти і науки України від 05.10.2018  № 1/9-607 «Про 

проведення Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти», з метою 

впорядкування та систематизації музейної мережі області, приведення 

експозицій музеїв у відповідність до вимог законодавства про декомунізацію, 

оновлення банку даних музеїв, привернення уваги державних та громадських 

організацій, наукових установ до важливої ролі музеїв у вихованні дітей і 

молоді, підвищення їхньої ролі як осередків освіти та патріотичного виховання 

 

Н А К А З У Ю : 

 

 1. Провести обласний огляд музеїв при закладах дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти (далі – 

обласний огляд музеїв) з 1 листопада 2018 року по 25 січня 2019 року.  

  

2. Полтавському  обласному центру туризму і краєзнавства учнівської 

молоді (директор Комісар С.В.) забезпечити організацію, проведення та 

методичний супровід обласного огляду музеїв. 

 

 3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та  

виконкомів міських рад, об’єднаних територіальних громад:   

 3.1. Вжити заходів щодо організації та проведення огляду музеїв на 

місцях. 

 3.2. Створити комісії для проведення огляду музеїв, до складу яких 

включаються представники органів управління освітою, районних (міських) 

методичних кабінетів, центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших  
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закладів освіти. До участі в роботі комісій залучаються фахівці державних та 

комунальних музеїв, архівів, громадських організацій (за згодою). 

  

4. Документи та матеріали, підготовлені комісіями за підсумками огляду 

в районах, містах, селищних та сільських радах, подати не пізніше                    

21 грудня 2018 року до Полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді. 

 

 5. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника управління 

позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та правового 

забезпечення Рибалка С.В. 

 

 

 

Директор Департаменту      

освіти і науки        О.В. Харченко 

 


