
 

 

 

 
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 

14.11.2022       Полтава     № 211 

 
 

Про підсумки обласного огляду 

музеїв при закладах освіти, які 

перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки 

України 

 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04 жовтня 

2021 року № 4/827-21 „Про проведення Всеукраїнського огляду музеїв при 

закладах освіти”, наказу Департаменту освіти і науки Полтавської обласної 

державної адміністрації від 26 жовтня 2021 року № 365 „Про проведення 

обласного огляду музеїв при закладах освіти” у рамках  Всеукраїнського огляду 

музеїв при закладах освіти,  які перебувають у сфері управління Міністерства 

освіти і науки України, проведено обласний огляд музеїв при закладах 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-

технічної) освіти (далі – обласний огляд).  

Захід проводився з метою впорядкування та систематизації музейної 

мережі, 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 їхнього значення як осередків 

освіти, патріотичного виховання. 

 Підсумки обласного огляду показали, що музеї при закладах освіти є 

центрами освітньої діяльності, проводять значну просвітницьку та суспільно-

корисну роботу, активно залучають учнівську молодь до вивчення і збереження 

історико-культурної спадщини народу, організовують краєзнавчо-пошукову 

діяльність, поповнюють музейні колекції новими експонатами.  

При закладах освіти Полтавщини станом на 25 жовтня 2022 року діє     

162 музеї різних профілів, з  них переважну кількість складають музеї 

історичного (94), етнографічного (37), краєзнавчого (9) профілів.  

Найбільша кількість музеїв працює в закладах освіти таких 

територіальних громад: Полтавської – 14, Кобеляцької, Лубенської − по 10, 

Кременчуцької, Решетилівської − по 8, Зіньківської − 7, Горішньоплавнівської, 

Миргородської − по 6, Білицької, Глобинської, Градизької, Новосанжарської − 

по 5. 
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При закладах освіти області діють 22 музеї, які мають звання „Зразковий 

музей”.  

Значну роботу із залучення учнівської молоді до музейної справи 

проводять музеї при закладах професійної (професійно-технічної) освіти          

(4 музеї) та закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування     

(2 музеї). 

Під час обласного огляду виявлено ряд недоліків.  

Припинили існування з різних причин і у зв’язку з цим зняті з обліку      

17 музеїв при закладах освіти, у тому числі один „Зразковий музей”. 

Недостатньо уваги приділяється матеріальному забезпеченню музеїв 

щодо оновлення експозицій; у більшості випадків музейні приміщення мають 

невелику площу, майже всі без засобів охоронної та пожежної сигналізації. 

Деяким музеям бракує чіткості в структурі експозиційних розділів, веденні 

окремої музейної документації, трапляються випадки неправильного 

експонування оригінальних матеріалів та маркування музейних предметів.  

На підставі зведеної інформації та підсумкових матеріалів, поданих 

комісіями з обліку та огляду музеїв закладів освіти, створених при органах 

управління освітою територіальних громад, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити перелік музеїв при закладах освіти Полтавської області, що 

перебувають на обліку станом на 25 жовтня 2022 року (додаток 1). 

 

2. Взяти до відома: перелік музеїв при закладах освіти Полтавської 

області, що взяті на облік у період з 1 лютого 2019 року до 1 січня 2022 року 

(додаток 2); перелік музеїв при закладах освіти Полтавської області, що 

припинили існування та зняті з обліку після 01 лютого 2019 року (додаток 3); 

перелік музеїв при закладах освіти Полтавської області, що мають звання 

„Зразковий музей” (додаток 4); інформацію про підсумки обласного огляду 

музеїв при закладах освіти Полтавської області (додаток 5); приклади досвіду 

роботи музеїв при закладах освіти Полтавської області (додаток 6). 

 

3. Заступнику голови обласної комісії з обліку, огляду музеїв при 

закладах освіти, присвоєння звання „Зразковий музей”, виконувачу обов’язків 

директора Комунального закладу „Полтавський обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” ПІВНЯКУ А. Ю. подати цей наказ із додатками до 

Українського державного центру національно-патріотичного виховання, 

краєзнавства і туризму учнівської молоді для узагальнення та підведення 

підсумків Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти. 

 

4. Керівникам органів управління освітою територіальних громад: 

 

4.1. Забезпечувати діяльність музеїв при закладах освіти відповідно до 

Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері 
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управління Міністерства освіти і науки України, та Положення про присвоєння 

звання „Зразковий музей” музеям при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2014 року № 1195,  

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 листопада 2014 року за        

№ 1415/26192. 

 

4.2. Здійснювати контроль за дотриманням у роботі музеїв при закладах 

освіти вимог Методичних рекомендацій щодо засад діяльності музеїв 

історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладів, викладених у листі Міністерства 

освіти і науки України від 22 травня 2015 року № 1/9-255. 

 

 4.3. Вжити заходів щодо забезпечення належних умов зберігання 

музейних зібрань та запобігання крадіжок музейних експонатів. 

 

 4.4. Контролювати діяльність комісій з обліку та огляду музеїв закладів 

освіти, створених при органах управління освітою територіальних громад. 

 

4.5. Сприяти моральному та матеріальному заохоченню діяльності 

керівників (завідувачів) музеїв при закладах освіти відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2021 року № 1391 „Деякі питання 

встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат 

за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах і 

установах освіти”. 

 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора − начальника управління освітньої діяльності ВЛАСЮК Г. Б. 

 

 

Директор            Євген КОНЧАКОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

 

 

 

Перелік 

музеїв при закладах освіти Полтавської області,  

що перебувають на обліку станом на 25 жовтня 2022 року 
 

№ 
Найменування  

та профіль музею 
Повна назва закладу освіти 

Дата взяття 

на облік 

Реєстра-

ційний  

номер 

музею 

 Білицька територіальна громада (5 музеїв) 

1 

Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

„Оберіг” 

Бутенківський ліцей ім. Ю. П. Дольд-

Михайлика Білицької селищної ради 

Полтавського району Полтавської 

області 

06.01.1998 16-11 

2 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Філія „Марківська гімназія” 

Бутенківського ліцею імені Ю. П. До-

льд-Михайлика Білицької селищної 

ради Полтавського району 

Полтавської області 

26.06.2007 17-152 

3 
Профіль - історичний 

Музей історії села та школи 

Філія „Білицька гімназія № 2” 

Білицького ліцею № 1 Білицької 

селищної ради Полтавського району 

Полтавської області 

26.06.2007 17-151 

4 

Профіль - історичний  

історії освіти 

Музей історії школи   

Білицький ліцей № 1 Білицької 

селищної ради Полтавського району 

Полтавської області 
26.11.2010 17-189 

5 

Профіль – меморіальний 

Меморіальний музей       

Г.С. Писаренка 

Дрижиногреблянський заклад 

дошкільної освіти „Малятко” 

Білицької селищної ради 

Полтавського району Полтавської 

області 

31.05.2011 17-192 

 Білоцерківська територіальна громада (1 музей) 

6 
Профіль - краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Красногорівський ліцей 

Білоцерківської сільської ради 

Миргородського району Полтавської 

області 

26.06.2007 17-148 

 Великобагачанська територіальна громада (1 музей) 

7 
Профіль - краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Радивонівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів вико-

навчого комітету Великобагачанської 

селищної ради Миргородського 

району Полтавської області 

26.06.2007 17-147 

 Великобудищанська територіальна громада (2 музеї) 

8 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Великобудищанський спеціалізований 

заклад освіти І-ІІІ ступенів 

Великобудищанської сільської ради 

Полтавської області 

06.01.1998 16-34 

9 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Веприцький опорний заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені   

С. Т. Васюти Великобудищанської 

сільської ради Полтавської області 

 

21.11.2001 16-95 
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 Великорублівська територіальна громада (1 музей) 

10 
Профіль - історичний 

Зразковий музей хліба 

Ковалевська філія Великорублівсь-

кого ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Великоруб-

лівської сільської ради Полтавського 

району Полтавської області 

21.11.2001 16-108 

 Великосорочинська територіальна громада (1 музей) 

11 
Профіль - етнографічний 

Музей етнографії 

Савинцівська гімназія Великосоро-

чинської сільської ради Миргород-

ської району Полтавської області 
06.01.1998 16-90 

Глобинська територіальна громада (5 музеїв) 

12 
Профіль - етнографічний 

 Етнографічний музей 

Глобинський ліцей № 1 імені          

В.Є. Курченка Глобинської міської 

ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

10.05.2007 17-142 

13 
Профіль – етнографічний 

Етнографічний музей 

Глобинський ліцей № 5 Глобинської 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
21.01.2010 17-169 

14 

Профіль – історичний  

історії освіти 

Зразковий музей історії 

школи  

Глобинський ліцей № 5 Глобинської 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
25.10.2012 17-197 

15 

Профіль – літературно-

меморіальний 

Літературно-меморіальний 

музей Володимира Канівця 

Веселодолинська гімназія - філія 

Великокринківського ліцею 

Глобинської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області 

10.05.2007 17-143 

16 

Профіль – історико-

етнографічний 

Історико-етнографічний 

музей  

Пустовійтівський ліцей Глобинської 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
31.05.2008 17-158 

 Гоголівська територіальна громада (1 музей) 

17 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства  

Опорний заклад „Гоголівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

виконавчого комітету Гоголівської 

селищної ради Миргородського 

району Полтавської області” 

30.11.2004 16-117 

Горішньоплавнівська територіальна громада (6 музеїв) 

18 

Профіль - етнографічний 

Зразковий музей 

народознавства „Диво” 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

06.01.1998 16-49 

19 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Зразковий історико-

краєзнавчий музей 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

21.11.2001 16-97 

20 

Профіль - меморіальний 

Зразковий меморіальний 

музей В.О. Нижниченка 

Опорний заклад „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 імені  

В.О. Нижниченка Горішньоплавнів-

ської міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області” 

01.12.2005 16-136 

21 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 

вивченням предметів природничо-

математичного циклу імені Л.І. 

Бугаєвської Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

 

21.11.2007 17-155 
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22 

Профіль - краєзнавчий 

Зразковий краєзнавчий 

музей 

Солошинська філія Опорного закладу 

„Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О. Нижниченка 

Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області” 

30.11.2004 16-119 

23 

Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

„Світлиця духовності” 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 імені В.О.Нижниченка 

Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області „Салівська початкова 

школа” (діяльність призупинена) 

06.01.1998 16-08 

 Градизька територіальна громада (5 музеїв) 

24 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Градизька гімназія імені Героя 

України Олександра Білаша 

Градизької селищної ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області 

01.12.2005 16-135 

25 

Профіль – літературно-

меморіальний 

Літературно-меморіальний 

музей Олександра Білаша  

Градизька гімназія імені Героя 

України Олександра Білаша 

Градизької селищної ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області 

31.05.2008 17-159 

26 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

„Історія Градизька: від заплав 

Дніпра до Кременчуцького 

водосховища”  

Градизька гімназія імені Героя 

України Олександра Білаша 

Градизької селищної ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області 

03.03.2017 17-213 

27 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Святилівська загальноовітня школа    

І-ІІІ ступенів Градизької селищної 

ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

25.10.2012 17-198 

28 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Горбівський навчально-виховний 

комплекс „загальноосвітня школа      

І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад” Градизької 

селищної ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

21.11.2001 16-98 

 Гребінківська територіальна громада (1 музей) 

29 
Профіль - історичний 

Музей історії хліба 
Тарасівська гімназія Гребінківської 

міської ради Полтавської області 
06.01.1998 16-39 

 Диканська територіальна громада (2 музеї) 

30 

Профіль - художній 

Художній музей Марії 

Башкирцевої 

„Стасівська гімназія імені  

М. Башкирцевої” Диканської 

селищної ради Полтавського району 

Полтавської області 

21.11.2001 16-103 

31 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Великобудищанська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Диканської 

селищної ради Полтавського району 

Полтавської області 

21.11.2001 16-105 

 Заводська територіальна громада (2 музеї) 

32 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Бодаквянська гімназія Заводської 

міської ради Миргородського району 

Полтавської області 
06.01.1998 16-18 

33 
Профіль – історичний, історії 

освіти 

Музей освіти села 

Бодаквянська гімназія Заводської 

міської ради Миргородського району 

Полтавської області 
06.01.1998 16-21 
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Зінківська територіальна громада (7 музеїв) 

34 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-історич-

ний музей „Подвиг і Пам’ять” 

Зіньківський ліцей імені М.К. Зерова 

Зіньківської міської ради Полтавської 

області 
06.01.1998 16-68 

35 
Профіль - етнографічний 

Музей етнографії „Світлиця” 

Тарасівська гімназія Зіньківської 

міської ради Полтавської області 
06.01.1998 16-69 

36 
Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

 Кирило-Ганнівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів 

Зіньківської міської ради Полтавської 

області 

06.01.1998 16-70 

37 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

 Проценківська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Зіньківської міської ради 

Полтавської області 
06.01.1998 16-71 

38 

Профіль - етнографічний 

Музей етнографії 

„Українська світлиця” 

Комунальний заклад позашкільної 

освіти „Зіньківський будинок дитячої 

та юнацької творчості” Зіньківської 

міської ради Полтавської області 

06.01.1998 16-72 

39 
Профіль - етнографічний 

Музей етнографії 

Шилівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Григорія і Григора Тютюнників 

Зіньківської міської ради Полтавської 

області 

06.01.1998 16-73 

40 

Профіль – літературний 

Зразковий музей 

письменників-земляків 

Шилівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Григорія і Григора Тютюнників 

Зіньківської міської ради Полтавської 

області 

30.11.2004 16-120 

 Карлівська територіальна громада (3 музеї) 

41 
Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Карлівський ліцей імені Ніни 

Герасименко Карлівської міської ради 

Полтавської області 
30.11.2004 16-122 

42 
Профіль - етнографічний 

Етнографічний музей 

Карлівський ліцей імені Ніни 

Герасименко Карлівської міської ради 

Полтавської області 
30.11.2004 16-123 

43 
Профіль – історичний 

Музей материнської слави 

Голобородьківський ліцей Карлівської 

міської ради Полтавської області 30.11.2004 16-124 

 Кобеляцька територіальна громада (10 музеїв) 

44 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Опорний заклад „Кобеляцький ліцей 

№ 1 Кобеляцької міської ради 

Полтавської області” 
06.01.1998 16-12 

45 
Профіль – краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Шенгурівський ліцей Кобеляцької 

міської ради Полтавської області 06.01.1998 16-13 

46 
Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

 Орлицький ліцей Кобеляцької міської 

ради Полтавської області 
06.01.1998 16-14 

47 
Профіль - літературний 

Музей Олеся Гончара 

Опорний заклад „Кобеляцький  ліцей 

№ 2 імені Олеся Гончара Кобеляцької 

міської ради Полтавської області” 
30.11.2004 16-118 

48 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Світлогірський ліцей імені Антона 

Петровича Біленка Кобеляцької 

міської ради Полтавської області 
26.06.2007 17-149 

49 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Перегонівський заклад дошкільної 

освіти „Сонечко” Кобеляцької міської 

ради Полтавської області 
26.06.2007 17-150 

50 
Профіль - історичний  

Музей історії села та школи 

Іванівський ліцей Кобеляцької 

міської ради Полтавської області 

 
26.11.2010 17-186 
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51 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Придніпрянський ліцей Кобеляцької 

міської ради Полтавської області 
26.11.2010 17-187 

52 

Профіль – історичний, 

історії освіти 

Музей історії школи  

Опорний заклад „Кобеляцький ліцей 

№ 1 Кобеляцької міської ради 

Полтавської області” 
04.03.2015 17-208 

53 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей  

Василівська гімназія Кобеляцької 

міської ради Полтавської області 
24.12.2015 17-211 

 Козельщинська територіальна громада (4 музеї) 

54 
Профіль – меморіальний 
Музей М. В. Остроградського 

Хорішківський ліцей імені М. В. Ост-

роградського Козельщинської 

селищної ради Полтавської області 
06.01.1998 16-05 

55 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Бреусівський ліцей Козельщинської 

селищної ради Полтавської області 
06.01.1998 16-06 

56 
Профіль - етнографічний  

Музей етнографії 

Козельщинський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Козельщинської 

селищної ради Полтавської області 
21.01.2009 17-164 

57 
Профіль – етнографічний 

Етнографічний музей 
Козельщинський ліцей Козельщинсь-

кої селищної ради Полтавської області 
25.10.2012 17-200 

 Краснолуцька територіальна громада (1 музей) 

58 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

„Перевесло” 

Філія „Хитцівська початкова школа” 

Сватківського опорного ліцею 

Краснолуцької сільської ради 

Полтавської області 

18.01.2012 17-194 

Кременчуцька територіальна громада (8 музеїв) 

59 

Профіль - етнографічний 

Фольклорно-етнографічний 

музей 

Кременчуцький ліцей № 5 імені  

Т. Г. Шевченка Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

06.01.1998 16-01 

60 
Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Кременчуцька гімназія № 8 Кремен-

чуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
06.01.1998 16-02 

61 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-

історичний музей 

Кременчуцька гімназія № 21 Кремен-

чуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
06.01.1998 16-92 

62 
Профіль - історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Кременчуцька гімназія № 7 Кремен-

чуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
21.11.2001 16-107 

63 
Профіль - етнографічний 

Музей українського побуту 

Кременчуцька гімназія № 24 Кремен-

чуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
14.04.2006 16-139 

64 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Кременчуцький ліцей № 5 імені  

Т.Г. Шевченка Кременчуцької 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 

31.05.2008 17-161 

65 
Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Кременчуцька гімназія № 12 Кремен-

чуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
25.10.2012 17-195 

66 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Кременчуцька гімназія № 9 Кремен-

чуцької міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
03.03.2017 17-214 
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 Ланнівська територіальна громада (1 музеї) 

67 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Федорівський ліцей імені Г.Т. Бере-

гового Ланнівської сільської ради 

Полтавської області 
06.01.1998 16-42 

 Лохвицька територіальна громада (4 музеї) 

68 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Яхниківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради 

Полтавської області 
06.01.1998 16-19 

69 
Профіль - краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Токарівська загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів Лохвицької міської ради 

Полтавської області 
30.11.2004 16-130 

70 

Профіль – історії освіти 

Зразковий музей історії 

школи 

Лохвицька гімназія № 1 Лохвицької 

міської ради Полтавської області 
28.03.2005 16-133 

71 
Профіль - історичний 

Музей історії села та школи 

Погарщинська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Лохвицької 

міської ради Полтавської області 
21.11.2007 17-153 

Лубенська територіальна громада (10 музеїв) 

72 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Лубенська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів № 10 Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

06.01.1998 16-03 

73 

Профіль - меморіальний 

Літературний музей Олеся 

Донченка 

Лубенська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

06.01.1998 16-04 

74 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Михнівська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області  

06.01.1998 16-30 

75 
Профіль – історичний 

Музей історії села 

Ісківська загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 

28.03.2005 16-131 

76 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Зразковий історико-

краєзнавчий музей 

Опорний заклад „Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені Ф.Д. Рубцова Лубенської міської 

ради Лубенського району Полтавської 

області” 

28.03.2005 16-132 

77 

Профіль - етнографічний  

Музей декоративно-ужитко-

вого мистецтва та народних 

ремесел українського народу 

Лубенська загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів № 10 Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

21.01.2009 17-165 

78 

Профіль – історичний,  

історії освіти  

Музей історії школи 

Лубенська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів № 10 Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області 

21.01.2009 17-166 

79 
Профіль - етнографічний 

Музей вишивки 

Лубенська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів № 7 імені Героя Украї-

ни Віри Роїк Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 

21.01.2009 17-167 

80 

Профіль – літературний 

Літературний музей 

Володимира Малика 

Лубенська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 4 Лубенської міської 

ради Лубенського району 

Полтавської області 

21.01.2010 17-172 
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81 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

„Історія Посульського краю” 

Опорний заклад „Засульський ліцей 

Лубенської міської ради Лубенського 

району Полтавської області” 
26.11.2018 17-216 

 Лютенська територіальна громада (1 музеї) 

82 

Профіль - краєзнавчий 

Зразковий краєзнавчий 

музей 

Опорний заклад „Лютенський ліцей 

імені М.Л.Величая” Лютенської 

сільської ради Полтавської області 
06.01.1998 16-31 

 Мачухівська територіальна громада (1 музей) 

83 

Профіль - літературний 

Літературний музей  

О. І. Ковіньки 

Плосківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Мачухівської сільської 

ради Полтавського району 

Полтавської області 

21.11.2001 16-112 

 Машівська територіальна громада (1 музей) 

84 
Профіль - краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Опорний заклад загальної середньої 

освіти „Селещинський ліцей 

Машівської селищної ради 

Полтавської області” 

06.01.1998 16-23 

Миргородська територіальна громада (6 музеїв) 

85 
Профіль - етнографічний 

Музей етнографії 

Опорний заклад освіти „Миргород-

ський ліцей імені Івана Андрійовича 

Зубковського Миргородської міської 

ради Полтавської області” 

06.01.1998 16-41 

86 
Профіль - краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Кибинська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 31.05.2008 17-162 

87 

Профіль – історико-

етнографічний  

Історико-етнографічний   

музей  

Біликівська гімназія Миргородської 

міської ради Полтавської області 
05.07.2010 17-174 

88 

Профіль - літературний 

Літературний  музей  

Панаса Мирного  

Опорний заклад освіти 

„Миргородський ліцей №1 імені 

Панаса Мирного Миргородської 

міської ради Полтавської області” 

12.06.2015 17-210 

89 

Профіль - історико-

краєзнавчий  

Музей Івана Андрійовича 

Зубковського 

Опорний заклад освіти „Миргородсь-

кий ліцей імені Івана Андрійовича 

Зубковського Миргородської міської 

ради Полтавської області” 

26.11.2018 17-215 

90 

Профіль - історико-

краєзнавчий  

Музей історії Миргорода 

та трагедії Голокосту 

Опорний заклад освіти 

„Миргородський ліцей „Лінгвіст” 

Миргородської міської ради 

Полтавської області” 

29.10.2020 17-220 

 Михайлівська територіальна громада (1 музей) 

91 

Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

„Берегиня” 

Рясківський ліцей Михайлівської 

сільської ради Полтавського району 

Полтавської області 
06.01.1998 16-24 

 Нехворощанська територіальна громада (1 музей) 

92 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Маячківський заклад загальної серед-

ньої освіти І-ІІІ ступенів імені акаде-

міків Левицьких Нехворощанської 

сільської ради Полтавського району 

Полтавської області 

06.01.1998 16-28 

 Новогалещинська територіальна громада (1 музей) 

93 
Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Опорний заклад освіти „Новогалещин-

ський ліцей Новогалещинської 

селищної ради” Кременчуцького 

району Полтавської області 

25.10.2012 17-201 
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 Новооржицька територіальна громада (1 музей) 

94 

Профіль – літературний 

Зразковий літературний 

музей В. А. Симоненка 

Опорний заклад „Тарандинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені В. А. Симоненка Новооржиць-

кої селищної ради Полтавської 

області” 

14.04.2006 16-140 

 Новосанжарська територіальна громада (5 музеїв) 

95 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Пологівська гімназія Новосанжар-

ської селищної ради Полтавської 

області 
06.01.1998 16-27 

96 

Профіль – історичний, 

 історії освіти  

Музей історії школи 

Малоперещепинський ліцей імені 

М.А. Клименка Новосанжарської 

селищної ради Полтавської області 
21.01.2010 17-171 

97 

Профіль – історичний  

історії освіти 

Музей історії школи  

Малокобелячківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської 

районної ради Полтавської області 
26.11.2010 17-177 

98 

Профіль - історичний  

історії освіти 

Музей історії школи  

Старосанжарський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Оксани Мешко Новосанжарської 

селищної ради Полтавської області 

26.11.2010 17-178 

99 

Профіль - літературно-

меморіальний 

Літературно-меморіальний 

музей Бориса Олійника 

Зачепилівська гімназія імені Бориса 

Олійника - філія Новосанжарського 

ліцею Новосанжарської селищної ради 

Полтавської області 

15.02.2019 17-218 

 Оболонська територіальна громада (2 музеї) 

100 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Оболонський опорний заклад загаль-

ної середньої освіти Оболонської 

сільської ради Полтавської області 
30.11.2004 16-115 

101 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Горошинський заклад загальної 

середньої освіти Оболонської 

сільської ради Полтавської області 
30.11.2004 16-116 

 Омельницька територіальна громада (1 музей) 

102 

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 

 Опішнянська територіальна громада (2 музеї) 

103 
Профіль - історичний 

Історичний музей 
Опішнянський ліцей Опішнянської 

селищної ради Полтавської області 
30.11.2004 16-121 

104 

Профіль - історичний  

Зразковий музей історії села 

та школи 

Човно-Федорівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Опішнянської селищної ради 

Полтавської області 

26.11.2010 17-176 

 Оржицька територіальна громада (1 музей) 

105 
Профіль - етнографічний 

Етнографічний музей 

Тарасенківська гімназія Оржицької 

селищної ради Полтавської області 06.01.1998 16-22 

 Петрівсько-Роменська територіальна громада (2 музеї) 

106 

Профіль – літературно-

краєзнавчий 

Літературно-краєзнавчий музей 

„Середняківські проліски” 

Середняківська гімназія Петрівсько-

Роменської сільської ради Миргород-

ського району Полтавської області 
06.01.1998 16-32 

107 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи  

Березоволуцький ліцей Петрівсько - 

Роменської сільської ради 

Миргородського району Полтавської 

області 

06.01.1998 16-37 
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 Пирятинська територіальна громада (3 музеї) 

108 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Теплівська загальноосвітня школа     

І-ІІІ ступенів Пирятинської міської 

ради Полтавської області 
06.01.1998 16-46 

109 

Профіль - етнографічний 

Музей народознавства та 

побуту 

Пирятинський ліцей № 6 

Пирятинської міської ради 

Полтавської області 
06.01.1998 16-47 

110 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Березоворудська загальноосвітня 

школа І- ІІІ ступенів Пирятинської 

міської ради Полтавської області 
06.01.1998 16-48 

 Піщанська територіальна громада (2 музеї) 

111 
Профіль - історичний 

Музей історії села 

Кривушівська гімназія Піщанської 

сільської ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
21.11.2007 17-156 

112 
Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Максимівська гімназія Піщанської 

сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
29.10.2020 17-219 

Полтавська територіальна громада (14 музеїв) 

113 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Чорноглазівська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Полтавської міської ради 

Полтавської області 
06.01.1998 16-25 

114 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Ліцей № 32 „Європейський” 

Полтавської міської ради Полтавської 

області 
06.01.1998 16-75 

115 
Профіль – етнографічний 

Музей народознавства 

Комунальний заклад „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 22 Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

06.01.1998 16-77 

116 
Профіль – краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 
Ліцей № 14 „Здоров’я” Полтавської 

міської ради Полтавської області 
06.01.1998 16-78 

117 

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 

118 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Ліцей № 21 „Надворсклянський” 

Полтавської міської ради Полтавської 

області 
06.01.1998 16-80 

119 

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 

120 

Профіль - історико-

краєзнавчий 

Зразковий історико-

краєзнавчий музей «Стара 

Полтава» 

Комунальний заклад „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 27 Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

21.11.2001 16-94 

121 

Профіль – етнографічний 

Зразковий музей 

народознавства 

Комунальний заклад „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 34 Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

21.11.2001 16-106 

122 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Комунальний заклад „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 22 Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

30.11.2004 16-126 

123 
Профіль – мистецький 

Музей дитячої творчості 

Ліцей № 17 „Інтелект” Полтавської 

міської ради Полтавської області 

 
20.06.2008 17-163 
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124 
Профіль – етнографічний 

Зразковий музей етнографії 

Полтавський міський центр 

позашкільної освіти Полтавської 

міської ради Полтавської області 
05.07.2010 17-173 

125 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Супрунівський навчально-виховний 

комплекс Полтавської міської ради 

Полтавської області 
04.09.2013 17-202 

126 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Зразковий музей історії 

школи 

Комунальний заклад „Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

20 імені Бориса Серги  Полтавської 

міської ради Полтавської області” 

21.11.2013 17-203 

 Пришибська територіальна громада (1 музей) 

127 
Профіль – історичний 

Історичний музей   

Ліцей „Лідер” Пришибської сільської 

ради Кременчуцького району 

Полтавської області 
24.12.2015 17-212 

 Решетилівська територіальна громада (8 музеїв) 

128 
Профіль – історичний, історії 

освіти 

Музей історії школи  

Опорний заклад „Решетилівський 

ліцей імені І. Л. Олійника 

Решетилівської міської ради”  
26.11.2010 17-181 

129 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Покровський опорний заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

26.11.2010 17-183 

130 

Профіль - етнографічний  

Музей декоративно-

прикладного мистецтва 

українців 

Потічанська філія І-ІІ ступенів з 

дошкільним підрозділом Опорного 

закладу „Решетилівський ліцей імені 

І. Л. Олійника Решетилівської 

міської ради” Полтавської області 

26.11.2010 17-184 

131 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Остап’євський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

25.10.2012 17-196 

132 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Піщанський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

Л. М. Дудки Решетилівської міської 

ради Полтавської області 

21.11.2013 17-204 

133 

Профіль – меморіальний 
Меморіальний музей 

академіка Володимира 

Олександровича Пащенка 

Шевченківський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів імені 

академіка В. О. Пащенка 

Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

21.11.2013 17-205 

134 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Кукобівська філія І-ІІ ступенів з 

дошкільним підрозділом 

Покровського опорного закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

21.11.2013 17-206 

135 

Профіль – етнографічний 

Музей українських 

старожитностей 

Малобакайський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Решетилівської міської ради 

Полтавської області 

21.11.2013 17-207 

Ромоданівська територіальна громада (1 музей) 

136 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Опорний заклад „Новооріхівський 

ліцей імені О. Г. Лелеченка 

Ромоданівської селищної ради 

Миргородського району Полтавської 

області” 

06.01.1998 16-29 
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 Семенівська територіальна громада (2 музеї) 

137 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Семенівський ліцей № 2 Семенівської 

селищної ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
06.01.1998 16-52 

138 
Профіль – історичний 

Музей історії села 

Веселоподільський ліцей Семенівсь-

кої селищної ради Кременчуцького 

району Полтавської області 
14.04.2006 16-138 

 Сенчанська територіальна громада (1 музей) 

139 
Профіль – геологічний 

Геологічний музей 

Комунальний опорний заклад 

„Сенчанська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Сенчанської сільської 

ради Полтавської області” 

21.01.2010 17-170 

 Сергіївська територіальна громада (1 музей) 

140 
Профіль – історико-краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 
Сергіївський ліцей Сергіївської 

сільської ради Полтавської області 
21.11.2001 16-100 

 Скороходівська територіальна громада (2 музеї) 

141 
Профіль - історичний 

Музей історії села та школи 

Новокочубеївський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Скороходівської селищної ради 

Полтавського району Полтавської 

області 

06.01.1998 16-59 

142 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Петрівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Скороходівської 

селищної ради Полтавського району 

Полтавської області 

06.01.1998 16-60 

143 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Опорний заклад „Скороходівський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів Скороходівської селищної 

ради Полтавського району Полтавської 

області” 

06.01.1998 16-65 

Хорольська територіальна громада (3 музеї) 

144 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Філія „Трубайцівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІ ступенів Хороль-

ської міської ради Лубенського району 

Полтавської області” опорного закладу 

„Вишняківський заклад загальної серед-

ньої освіти І-ІІІ ступенів Хорольської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області” 

31.05.2008 17-160 

145 

Профіль – історичний, 

історії населеного пункту  

Музей історії села 

Вергунівська загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Хорольської міської ради 

Лубенського району Полтавської 

області 

21.01.2009 17-168 

146 
Профіль – етнографічний 

Народознавчий музей 

Опорний заклад „Хорольська гімназія 

Хорольської міської ради Лубенсь-кого 

району Полтавської області” 
18.01.2012 17-193 

Чорнухинська територіальна громада (1 музей) 

147 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи  

Чорнухинський ліцей імені Г. С. Сково-

роди Чорнухинської селищної ради 

Полтавської області 
14.04.2006 16-137 

Чутівська територіальна громада ( 4 музеї) 

148 

Профіль – меморіальний 

Музей А.С. Макаренка та 

С.О. Калабаліна 

Сторожівська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради 

Полтавського району Полтавської 
області 

06.01.1998 16-57 

149 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Гряківська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради 

Полтавської області 
06.01.1998 16-61 
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150 
Профіль – меморіальний 

Музей М.К. Башкирцевої 

Черняківська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Чутівської селищної ради 

Полтавської області 
06.01.1998 16-64 

151 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Василівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Чутівської селищної ради 

Полтавського району Полтавської 

області 

06.01.1998 16-66 

 Шишацька територіальна громада (3 музеї) 

152 

Профіль –меморіально-

природничий 

Зразковий музей Володимира 

Івановича Вернадського 

Опорний заклад „Шишацька спеціа-

лізована школа імені В. І. Вернад-

ського Шишацької селищної ради 

Полтавської області” 

06.01.1998 16-67 

153 

Профіль – історико-

краєзнавчий  

Історико-краєзнавчий музей 

Воскобійницька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Шишацької 

селищної ради Полтавської області 
26.11.2010 17-185 

154 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

„Тризуб” 

Жоржівська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів Шишацької селищної 

ради Полтавської області 
15.02.2019 17-217 

 Щербанівська територіальна громада (2 музеї) 

155 
Профіль - етнографічний 

Музей народознавства 

Щербанівський ліцей Щербанівської 

сільської ради Полтавського району 

Полтавської області 
06.01.1998 16-26 

156 
Профіль - історичний 

Зразковий музей хліба 

Тростянецька філія І-ІІ ступенів 

Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради Полтавського району 

Полтавської області 

20.11.2003 16-114 

 Заклади загальної середньої освіти обласного підпорядкування (2 музеї) 

157 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий музей 

Гадяцький профільний ліцей імені 

Є. П. Кочергіна Полтавської 

обласної ради 
06.01.1998 16-33 

158 

Профіль – історичний 

історії освіти 

Музей історії школи 

Полтавський мистецький ліцей імені 

Софії Русової Полтавської обласної 

ради 
06.01.1998 16-86 

 Заклади професійної (професійно-технічної) освіти (4 музеї) 

159 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-

історичний музей 

Державний навчальний заклад 

„Полтавське вище міжрегіональне 

професійне училище” Полтавської 

області 

06.01.1998 16-85 

160 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Міжрегіональний центр професійної 

перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Хорол 

Полтавської області 

26.06.2007 17-145 

161 
Профіль – художній 

Художній музей 
Решетилівський художній професійний 

ліцей Полтавської області 
21.11.2007 17-157 

162 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний музей 

Вище професійне училище № 7      

м. Кременчука Полтавської області 
18.11.2021 17-221 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський обласний 

центр національно-патріотичного виховання, 

туризму і краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради” (підписано)              Андрій ПІВНЯК 

 



Додаток 2 

до наказу Департаменту  

освіти і науки 
 

 

 

Перелік 

музеїв при закладах освіти Полтавської області,  

що взяті на облік у період з 1 лютого 2019 року до 1 січня 2022 року 
 

№ 
Найменування  

та профіль музею 
Повна назва закладу освіти 

Дата 

взяття на 

облік 

Реєстра-

ційний 

номер 

музею 

1 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей „Тризуб” 

Жоржівська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів Шишацької селищної 

ради Полтавської області 

15.02.2019 17-217 

2 

Профіль - літературно-

меморіальний 

Літературно-

меморіальний музей 

Бориса Олійника 

Зачепилівська гімназія імені Бориса 

Олійника - філія Новосанжарського 

ліцею Новосанжарської селищної 

ради Полтавської області 

15.02.2019 17-218 

3 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Історико-краєзнавчий 

музей 

Максимівська гімназія Піщанської 

сільської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

29.10.2020 17-219 

4 

Профіль - історико-

краєзнавчий  

Музей історії 

Миргорода 

та трагедії Голокосту 

Опорний заклад освіти 

„Миргородський ліцей „Лінгвіст” 

Миргородської міської ради 

Полтавської області” 

29.10.2020 17-220 

5 

Профіль – військово-

історичний 

Військово-історичний 

музей 

Вище професійне училище № 7      

м. Кременчука Полтавської області 
18.11.2021 17-221 

 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”  (підписано)             Андрій ПІВНЯК 
 



Додаток 3 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

 

 
Перелік 

музеїв при закладах освіти Полтавської області,  

що припинили існування та зняті з обліку після 01 лютого 2019 року  

 

№ 

Профіль та 

назва  

музею 

Назва закладу освіти 

Причина припинення діяльності, номер 

наказу Департаменту освіти і науки про 

зняття з обліку музеїв 

Заходи щодо збереження 

музейних предметів 

1 

Профіль – 

меморіальний 

Музей Олеся 

Гончара 

Лебединська 

загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів Кобеляцької 

міської  ради Полтавської 

області 

Ліквідація закладу освіти 
(рішення одинадцятої позачергової сесії 

восьмого скликання Кобеляцької міської  

ради від 14.07.2021 № 24,  

наказ Департаменту освіти і науки від 

18.11.2021 № 406) 

Матеріали передані до інших 

шкільних музеїв громади 

2 

Профіль – 

історико-

краєзнавчий 

Історико-

краєзнавчий 

музей 

Красненська філія опорного 

закладу „Кобеляцький ліцей  

№ 1” Кобеляцької міської  

ради Полтавської області 

Припинення діяльності закладу освіти 
(рішення першого пленарного засідання 

дванадцятої сесії восьмого скликання 

Кобеляцької міської  ради    від 27.08.2021  

№ 12, наказ Департаменту освіти і науки від 

18.11.2021 № 406) 

Матеріали передані до інших 

шкільних музеїв громади 

3 

Профіль - 

краєзнавчий 

Зразковий 

краєзнавчий 

музей 

Жабківська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Лохвицької міської ради 

Полтавської області  

Реорганізація закладу освіти шляхом 

приєднання до Яхниківської ЗОШ          

І-ІІІ ступенів (рішення одинадцятої сесії 

восьмого скликання Лохвицької міської  

ради від 22.04.2021 № 26,  

наказ Департаменту освіти і науки від 

24.12.2021 № 447) 

Матеріали передані до музею Яхниківської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

4 

Профіль – 

історико-

краєзнавчий 

Історико-

краєзнавчий 

музей 

Климівський навчально-

виховний комплекс 

„загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів − дошкільний 

навчальний заклад” 

Ланівської сільської ради 

Полтавської області 

Оптимізація навчальних приміщень, 

відсутність окремого приміщення для 

функціонування музею (наказ 

Департаменту освіти і науки  

від 24.12.2021 № 447) 

Матеріали передані до шкільних куточків 

5 

Профіль – 

військово-

історичний 

Військово-

історичний музей 

Опорний заклад „Диканська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Диканської 

селищної ради Полтавсько-

го району Полтавської 

області” 

Оптимізація навчальних приміщень, 

невідповідність експонатів Законам 

України про декомунізацію та сучасним 

історичним подіям (наказ Департаменту 

освіти і науки від 24.12.2021 № 447) 

Матеріали передані до шкільних куточків 

6 

Профіль – 

військово-

історичний 

Військово-

історичний музей 

 Байрацька  загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Диканської селищної ради 

Полтавського району 

Полтавської області 

Оптимізація навчальних приміщень, 

невідповідність експонатів Законам 

України про декомунізацію та сучасним 

історичним подіям (наказ Департаменту 

освіти і науки від 24.12.2021 № 447) 

Матеріали передані до шкільних куточків 



2 

 

7 

Профіль – 

історико-

краєзнавчий  

Історико-

краєзнавчий 

музей 

Опорний заклад 

„Диканський навчально-

виховний комплекс імені 

М.В. Гоголя „загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний 

заклад Диканської 

селищної ради 

Полтавського району 

Полтавської області” 

Оптимізація навчальних приміщень, 

невідповідність експонатів Законам 

України про декомунізацію та сучасним 

історичним подіям (наказ Департаменту 

освіти і науки від 24.12.2021 № 447) 

Матеріали передані до шкільних куточків 

8 

Профіль - 

етнографічний 

Музей 

народознавства 

Комунальний заклад 

„Полтавська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 26 Полтавської міської 

ради Полтавської області” 

Оптимізація навчальних приміщень, 

відсутність окремого приміщення для 

функціонування музею, реорганізація 

музею у куточок історії школи (наказ 

Департаменту освіти і науки від 24.12.2021 

№ 447) Матеріали передані до шкільного 

куточку 

9 

Профіль – 

історичний, 

історії освіти 

Музей історії 

школи 

Полтавська гімназія № 8 

імені Панаса Мирного 

Полтавської міської ради 

Полтавської області 

Оптимізація навчальних приміщень, 

відсутність окремого приміщення для 

функціонування музею, реорганізація 

музею у куточок історії школи (наказ 

Департаменту освіти і науки від 24.12.2021 

№ 447) Матеріали передані до шкільного 

куточку 

10 

Профіль - 

мистецький 

Музей „Світлиця 

Раїси Панасівни 

Кириченко” 

Землянківська загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів 

імені Народної артистки 

України  Р. П. Кириченко  

Глобинської міської ради 

Полтавської області 

Припинення діяльності закладу освіти 
(рішення дванадцятої сесії восьмого 

скликання Глобинської міської ради від 

15.07.2021 № 3162 про початок припинення 

шляхом ліквідації юридичної особи 

публічного права Землянківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. 

Народної артистки України  Р.П. Кириченко 

Глобинської міської ради, наказ 

Департаменту освіти і науки від 24.12.2021 

№ 447) Матеріали та експонати музею 

передані до Глобинського центру дитячої та 

юнацької творчості Глобинської міської 

ради, де створено куточок пам’яті і 

національної слави «Я – Україна!» 

11 

Профіль – історич-

ний, історії освіти 

Музей історії 

освіти 

Котелевщини 

Будинок дитячої та 

юнацької творчості 

Котелевської селищної 

ради Полтавської області 

Передача до сфери управління 

Міністерства культури України як 

складової експозиції Котелевського 

історичного музею Котелевської 

селищної ради (рішення дев’ятнадцятої 

сесії восьмого скликання Котелевської 

селищної ради від 23.12.2021 № 2798, 

наказ Департаменту освіти і науки від 

13.06.2022 № 116) 

12 

Профіль - 

етнографічний 

Етнографічний 

музей „Світлиця”

  

Шамраївський  заклад 

загальної середньої освіти 

І-ІІ ступенів з дошкільним 

підрозділом Решетилівської 

міської ради Полтавської 

області 

Реорганізація закладу шляхом 

приєднання до Шевченківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені академіка В. О. Пащенка 

Решетилівської міської ради (рішення 

сьомої сесії восьмого скликання 

Решетилівської міської ради від 

25.05.2021 № 422-7-VIII, наказ 

Департаменту освіти і науки від 13.06.2022 

№ 116) Матеріали передані до музею 

Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 



3 

 

13 

Профіль - 

краєзнавчий 

Краєзнавчий 

музей 

Опорний заклад освіти 

„Трудолюбівська гімназія 

Миргородської міської ради 

Полтавської області” 

Оптимізація навчальних приміщень, 

відсутність окремого приміщення для 

функціонування музею (наказ 

Департаменту освіти і науки від 13.06.2022 

№ 116) Матеріали передані до шкільного 

куточку 

14 

Профіль - 

етнографічний 

Музей 

українського 

побуту 

Спеціалізована загально-

освітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 з поглибленим вивчен-

ням англійської мови 

Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуць-

кого району Полтавської 

області 

Оптимізація навчальних приміщень, 

псування експонатів через затоплення 

приміщення музею (наказ Департаменту 

освіти і науки від 13.06.2022 № 116) 

Матеріали передані до шкільного куточку 

15 

Профіль – 

історичний, 

історії освіти 

Музей історії 

школи 

Опорний заклад „Чутівська 

загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів Чутівської 

селищної ради 

Полтавського району 

Полтавської області” 

Оптимізація навчальних приміщень та 

невідповідність вимогам Положення про 

музеї (наказ Департаменту освіти і науки   

від 13.06.2022 № 116)  

Матеріали передані до шкільного куточку 

16 
Профіль - 

історичний 

Музей історії села 

Вільхуватська загально-

освітня школа І-ІІ ступенів 

Чутівської селищної ради 

Полтавської області 

Оптимізація навчальних приміщень та 

невідповідність вимогам Положення про 

музеї (наказ Департаменту освіти і науки  

від 13.06.2022 № 116)  

Матеріали передані до шкільного куточку 

17 

Профіль - 

історичний 

Музей історії села 

та школи 

Войнівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Чутівської селищної ради 

Полтавської області 

Оптимізація навчальних приміщень та 

невідповідність вимогам Положення про 

музеї (наказ Департаменту освіти і науки  

від 13.06.2022 № 116)  

Матеріали передані до шкільного куточку 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”  (підписано)               Андрій ПІВНЯК 

 



Додаток 4 

до наказу Департаменту  

освіти і науки 
 

 

 

Перелік музеїв при закладах освіти Полтавської області, 

що мають звання „Зразковий музей” 
 

№ 
Найменування  

та профіль музею 
Повна назва закладу освіти 

Місце 

розташування 

закладу освіти 

Дата 

присвоєння 

звання та 

№ наказу 

МОН 

1 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Зразковий історико-

краєзнавчий музей 

„Стара Полтава” 

Комунальний заклад 

„Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27 

Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

вул. 

Європейська, 

60, м. Полтава 

18.05.2006 

№ 380 

2 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий  військово-

історичний музей 

„Подвиг і Пам’ять” 

Зіньківський ліцей імені        

М.К. Зерова Зіньківської міської 

ради Полтавської області 

вул. 

Воздвиженська

б. 20,  

м. Зіньків 

18.05.2006 

№ 380 

3 

Профіль –меморіально-

природничий 

Зразковий музей 

Володимира Івановича 

Вернадського 

Опорний заклад „Шишацька 

спеціалізована школа імені      

В.І. Вернадського Шишацької 

селищної ради Полтавської 

області” 

вул. Небесної 

Сотні, 9, смт. 

Шишаки 

18.05.2006 

№ 380 

4 

Профіль – краєзнавчий 

Зразковий краєзнавчий 

музей 

Опорний заклад „Лютенський 

ліцей імені М.Л.Величая” 

Лютенської сільської ради 

Полтавської області 

вул. Дружби, 3 

с. Лютенька 

Миргородсь-

кого району 

18.05.2006 

№ 380 

5 

Профіль – історико-

краєзнавчий 

Зразковий історико-

краєзнавчий музей 

Опорний заклад „Калайдинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступе-

нів імені Ф. Д. Рубцова Лубенської 

міської ради Лубенського району 

Полтавської області” 

вул. Рубцова, 

53, с. Калай-

динці 

Лубенського 

району 

25.07.2008 

№ 687 

6 
Профіль – історичний 

Зразковий музей хліба 

Ковалевська філія Великорублів-

ського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Великорублівської сільської ради 

Полтавського району Полтавської 

області 

вул. 

Першотравнева, 

49, с. Ковалеве 

Полтавського 

району   

25.07.2008 

№ 687 

7 
Профіль – історичний 

Зразковий музей хліба 

Тростянецька філія І-ІІ ступенів 

Щербанівського ліцею 

Щербанівської сільської ради 

Полтавського району 

Полтавської області 

вул. Центральна, 7 

с. Великий 

Тростянець 

 

25.07.2008 

№ 687 

8 

Профіль – 

етнографічний 

Зразковий музей 

народознавства „Диво” 

Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів № 1 Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

вул. Миру, 5, 

м. Горішні 

Плавні 

25.07.2008 

№ 687 
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9 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-

історичний музей  

Державний навчальний заклад 

„Полтавське вище 

міжрегіональне професійне 

училище” Полтавської області 

вул. Бірюзова, 

64а,  

м. Полтава 

05.10.2009 

№  916 

10 

Профіль – 

літературний 

Зразковий літературний 

музей Василя 

Андрійовича Симоненка 

Опорний заклад „Тарандинців-

ська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені В.А. Симоненка 

Новооржицької селищної ради 

Полтавської області” 

вул. 

Центральна, 

52, с. Таран-

динці 

Лубенського 

району 

05.10.2009 

№  916 

11 

Профіль – краєзнавчий 

Зразковий краєзнавчий 

музей 

Солошинська філія Опорного 

закладу „Загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів № 3 імені В. О. Ниж-

ниченка Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області” 

с. Солошине 

Кременчуць-

кого району 

05.10.2009 

№  916 

12 

Профіль – історичний 

Зразковий музей історії 

школи  

Лохвицька гімназія № 1 

Лохвицької міської ради 

Полтавської області 

вул. 

Незалежності, 

10, м. Лохвиця 

08.04.2011 

№ 317 

13 

Профіль – меморіальний 

Зразковий 

меморіальний музей 

Віктора Олексійовича 

Нижниченка  

Опорний заклад „Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 імені      

В. О. Нижниченка Горішньоплав-

нівської міської ради Кременчуць-

кого району Полтавської області” 

вул. 

Добровольсь-

кого, 27 

м. Горішні 

Плавні 

08.04.2011 

№ 317 

14 

Профіль – історичний 

Зразковий історико-

етнографічний музей  

Опорний заклад „Омельницька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів виконавчого комітету 

Омельницької сільської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області” 

вул. 

Центральна, 

64, с. Омель-

ник 

Кременчуць-

кого району 

08.04.2011 

№ 317 

15 

Профіль – військово-

історичний 

Зразковий військово-

історичний музей 

Кременчуцька гімназія № 21 

Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

вул. Чкалова, 

217, 

м. Кременчук 

22.01.2012 

№ 213 

16 

Профіль – історико-

краєзнавчий                                        

Історико-краєзнавчий 

музей 

Загальноосвітня школа І-ІІІ сту-

пенів № 2 Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького 

району Полтавської області 

вул. 

Молодіжна, 25, 

м. Горішні 

Плавні 

17.06.2016                       

№ 689 

17 

Профіль – історичний                                        

Музей історії села та 

школи 

Човно-Федорівський заклад 

загальної середньої освіти            

І-ІІІ ступенів Опішнянської 

селищної ради Полтавської 

області 

вул. Першо-

травнева, 1,  

с.Човно-

Федорівка 

17.06.2016                       

№ 689 

18 

Профіль – історичний,                                                 

історії освіти                                                                               

Музей історії школи 

Глобинський ліцей № 5 

Глобинської міської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області 

вул. Героїв 

Краснодону, 2,  

м. Глобине 

21.04.2017                         

№ 622 

19 

Профіль – історичний,                                                 

історії освіти                                                                               

Музей історії школи 

Комунальний заклад „Полтавсь-

ка загальноосвітня школа I-III 

ступенів № 20 імені Бориса 

Серги Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

вул. Анатолія 

Кукоби, 25,  

м. Полтава 

17.04.2018  

№ 379 
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20 

Профіль – 

етнографічний                                                                    

Музей народознавства 

„Світлиця” 

Комунальний заклад 

„Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 34 

Полтавської міської ради 

Полтавської області” 

б-р Євгена 

Коновальця, 8, 

м. Полтава 

22.07.2020                            

№ 945 

21 

Профіль – 

етнографічний                                         

Музей етнографії 

Полтавський міський центр 

позашкільної освіти Полтавської 

міської ради Полтавської області 

вул. Головка 

20, м. Полтава 
22.07.2020                            

№ 945 

22 

Профіль – 

літературний                                         

Музей письменників-

земліків (Григора і 

Григорія Тютюнників)  

Шилівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені Григорія і Григора 

Тютюнників Зіньківської міської 

ради Полтавської області  

вул. Центральна, 

32, с. Шилівка, 

Полтавський р-н 

Полтавська обл. 

11.08.2022 

№ 731 

 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”  (підписано)           Андрій ПІВНЯК 
 



Додаток 5 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки обласного огляду  

музеїв при закладах освіти Полтавської області 

 
1. Кількість музеїв (усього) – 162. 

 З них: 

- у закладах дошкільної освіти – 2; 

- у закладах загальної середньої освіти – 153; 

- у закладах позашкільної освіти – 3; 

- у закладах професійної (професійно-технічної) освіти – 4. 
 

2. Музеї за профілями: 

2.1. Історичні – 94. 

З них: 

- історико-краєзнавчі – 35; 

- історико-етнографічні – 3; 

- історичні – 3 

- військово-історичні – 15; 

- історії освіти (закладу освіти) – 21; 

- історії населеного пункту – 8; 

- історії села та школи – 5; 

- історії хліба – 3; 

- матері – 1. 

2.2. Краєзнавчі – 9. 

2.3. Літературні – 6. 

2.4. Етнографічні – 37. 

2.5. Меморіальні – 6. 

2.6. Художні – 2. 

2.7. Мистецькі – 1. 

2.8. Літературно-меморіальні – 4. 

2.9. Літературно-краєзнавчий – 1. 

2.10. Природничий – 1. 

2.11. Геологічний – 1. 
 

 

Виконувач обов’язків директора 

Комунального закладу „Полтавський 

обласний центр національно-

патріотичного виховання, туризму і 

краєзнавства учнівської молоді 

Полтавської обласної ради”  (підписано)          Андрій ПІВНЯК 

 



Додаток 6 

до наказу Департаменту  

освіти і науки  

 

 

 

Приклади досвіду роботи  

музеїв при закладах освіти Полтавської області 

 

Підсумки обласного огляду свідчать, що музеї при закладах освіти є 

центрами освітньої діяльності, проводять значну просвітницьку та суспільно-

корисну роботу, активно залучають учнівську молодь до вивчення і збереження 

історико-культурної спадщини народу, організовують краєзнавчо-дослідницьку 

діяльність, поповнюють музейні колекції новими експонатами.  

У тісному контакті з установами науки, культури, громадськими 

організаціями музеї при закладах освіти продовжують роботу з удосконалення 

експозицій на основі об’єктивності та  історичної правди та відповідно до 

Законів України „Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки”, „Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років” та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо засад 

діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів, викладених у 

листі Міністерства освіти і науки України від 22 травня 2015 року № 1/9-255. 

Огляд музеїв засвідчив, що за останні три роки відбулися істотні зміни в змісті 

екскурсій та музейних експозиціях музеїв історичного профілю. 

В області відкриваються нові музеї історичного профілю. Головна 

тематика військово-історичного музею при Вищому професійному училищі    

№ 7 м. Кременчука – висвітлення сучасних подій в житті українського народу: 

громадянського подвигу учасників Революції гідності, вшанування пам'яті 

героїв Небесної сотні, патріотизму українських воїнів у боротьбі за 

незалежність та територіальну цілісність України від зазіхань російського 

агресора. Музеєм опікується Координаційний центр об’єднань ветеранів 

АТО/ООС.  

Експозиція музею вирізняється насиченістю і змістовністю, кожен  

експонат має свою особливу історію, в основу якої лягла доля конкретної 

людини − військового, волонтера чи тероборонівця. Музей живий та 

інтерактивний: кожен екскурсант може потримати у руках макети зброї та 

приміряти справжній бронежилет, зазирнути у військовий бінокль чи 

саморобний перископ, вивчити вміст „орківської” індивідуальної аптечки, 
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побачити уламки ворожої ракети, збитої над містом нашою ППО, дослідити 

вміст сухих пайків для збройних сил від Канади, Польщі, Німеччини, Ізраїлю.  

Музей ніколи не залишається порожнім: тут постійно бувають і юні, й 

дорослі відвідувачі, воїни-випускники училища, жителі міста та внутрішньо 

переміщені особи. Фонди музею регулярно оновлюються: його партнери та 

друзі, випускники училища привозять з місць активних бойових дій та 

деокупованих територій речі, що є німими свідками жорстокої війни 

сучасності. Учні училища, досліджуючи історію Кременчука, знаходять цікаві 

матеріали, що потім стають частиною експозиції. 

Нещодавно музей поповнився унікальним експонатом − комплектом 

хірургічного приладдя для вилучення феромагнітних уламків з різних частин 

тіла постраждалого. Ці приладдя вже рятують життя та здоров'я наших 

захисників про всій країні, тож училище пишається своїми майстрами, чиїми 

відточеними вміннями втілюються в життя задуми авторів-розробників 

винаходу.  

Музей має значну філателістичну колекцію, яка постійно оновлюється: до 

уваги екскурсантів представлені марки „Гадяцьке сафарі”, „Полтавські бойові 

галушки”, конверт з авторської серії „З привітом з фронту”, листівки „Доброго 

вечора, ми з України”, „Пес Патрон”, „Вільні, незламні”. У музеї експонується  

колекція військових шевронів різних з’єднань ЗСУ, тероборони, в експозиції 

можна побачити й трофейні шеврони ворожої армії. 

Військово-історичний музей є центром проведення навчально-

практичних тренінгів з надання домедичної допомоги, техніки безпеки при 

виявленні вибухонебезпечних предметів, дій у надзвичайних ситуаціях та ін. 

Всі тренінги ведуть досвідчені інструктори різних громадських організацій. 

Один із експозиційних розділів музею присвячений захиснику 

„АзовСталі”, кременчужанину, „офіцеру зі сталі” Сергію „Волині” 

Волинському.  

У своїй діяльності музеї використовують нові форми роботи: майстер-

класи, інсценізовані та інтерактивні екскурсії у музеї, день відкритих дверей 

музею, тиждень музею, інтегровані уроки, квести. Керівниками музеїв 

вивчаються і реалізовуються у безпосередній діяльності елементи музейної 

педагогіки.  

Музеї активно застосовують інтерактивні технології: створюються 

віртуальні екскурсії, оглядові та тематичні екскурсії доповнюються відео та 

аудіо фрагментами, використанням QR-кодів.  

Активісти шкільних музеїв використовують сучасні засоби популяризації 

музейних колекцій. Так, Софія Пугач, вихованка гуртка „Оберіг” музею 

народознавства Бодаквянської гімназії Заводської міської ради Миргородського 

району Полтавської області поставила за мету створити сучасний продукт − 
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етноблог, який би не просто фіксував матеріали, зібрані під час польової роботи 

у своїй місцевості, а й міг зацікавити молодіжну аудиторію через 

популяризацію етнографічного дослідження. До створення відеоблогу дівчину 

підштовхнула участь у 2021 році у Всеукраїнському конкурсі етноблогерів на 

здобуття відзнаки імені Героя Небесної Сотні Олександра Капіноса. Завдяки 

набутим знанням з етнографії, навичкам роботи з джерелами у шкільному 

етнографічному музеї, спостереженням під час проведення екскурсій для 

молодших школярів, своїх ровесників та дорослих, Софії вдалося зосередитися 

на цікавих і значущих темах. Всього у блозі було розгорнуто 9 тем: 

„Знайомство”, „Народна пісня”, „Вишита спадщина мого роду”, „Козацька, або 

майська каша”, „Мандри у світі українського одягу”, „Старі побутові речі, або 

як виглядає минуле?”, „Земські школи Лохвиччини”, „Традиційні українські 

страви”, „Діалекти України”. Щоб робота була успішною, учениці довелося 

багато працювати: вивчати теорію, брати інтерв’ю у старожилів, розпитувати 

родичів, досліджувати експонати у музеї, працювати з фотоархівами, 

відтворювати рецепти страв та ін.  

Результати виправдали докладені зусилля: це, насамперед, кількість 

людей, які переглянули етноблог у соціальних мережах, інтерес шкільних 

друзів юної дослідниці до теми, можливість співпрацювати з однодумцями із 

різних куточків України. І, звичайно ж, її перемога у Всеукраїнському конкурсі 

етноблогерів у віковій категорії 14-17 років. Матеріали етноблогу можна 

використовувати для подальшої роботи з краєзнавства, під час проведення 

народознавчих свят, вікторин, етнофотосесій та інших заходів. Відеоматеріали 

та джерела, віднайдені Софією в експедиціях, передані до шкільного музею 

народознавства. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності музеїв закладів освіти є 

реалізація різних тематичних проектів, основна мета яких – пропаганда 

історико-культурної спадщини, формування національної свідомості, духовне 

єднання поколінь.  

Протягом останніх 4 років у 20-х числах травня з нагоди Свята Героїв 

активісти шкільного історичного музею та вихованці рою „Сагайдачний” Ліцею 

„ЛІДЕР” Пришибської сільської ради Кременчуцького району проводять у 

селах громади інформаційно-просвітницьку акцію „Музей на колесах” під 

назвою „Наша земля, наші герої”. Шкільний автобус оформлений портретами 

ідеолога українського самостійництва Миколи Міхновського, лідерів 

українського визвольного руху Євгена Коновальця та Симона Петлюри, інших 

учасників боротьби за незалежність України від найдавніших часів до наших 

днів. Виставка „на колесах”  рухається селами Пришибської громади, де учні 

роблять зупинки, зустрічаються з місцевими мешканцями та розповідають їм 

про історію самого свята, про односельців − героїв України й  борців за волю 
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держави у різні історичні періоди. Свої виступи діти супроводжують спільним 

виконанням патріотичних пісень.  

Відвідувачі пересувної виставки, в свою чергу, діляться з дітьми 

власними спогадами, враженнями, цікавляться пошуковою роботою 

історичного музею. На завершення акції юні музеєзнавці презентують всім 

присутнім самостійно розроблені та виготовлені інформаційні буклети з 

портретами героїв та короткими відомостями про них. 

Роботу музею історії села „Берегиня” при Пологівській гімназії 

Новосанжарської селищної ради організовано через реалізацію власних 

соціальних проектів: „Доля з автографом війни”, „Скарбниця людяності”, „У 

єдності поколінь”. Пошуковими загонами зібрано багато матеріалів про історію 

свого села, долі його мешканців. 

Цікаві та самобутні музеї, присвячені видатним землякам, які постійно 

розвиваються та оновлюються.  

Діяльність  музею Олеся Терентійовича Гончара при опорному закладі 

„Кобеляцький ліцей № 2 імені Олеся Гончара Кобеляцької міської ради 

Полтавської області” спрямована на популяризацію творчості українського 

письменника. У 2020 році у музеї створена нова експозиція „Олесь Гончар – 

юний журналіст”, що висвітлює діяльність письменника у 1933-1934 роках. У 

вітрині розміщені фотокопії публікацій 15-річного Олеся Гончара у газеті 

„Розгорнутим фронтом” (1933), подарованих Олексієм Неживим, доктором 

філологічних наук, професором Луганського національного університету імені 

Тараса Шевченка, членом національних спілок журналістів, краєзнавців.  

Вивчення життя і творчості митців Кобеляччини, організація презентацій 

книг місцевих авторів на базі літературного музею – ще одна з основних форм 

діяльності музею. У 2020 році спільно зі шкільною бібліотекою та радою музею 

організована зустріч з місцевою поетесою Оленою Лашко. У 2021 році 

відбулася зустріч із сучасною українською поетесою, прозаїком, 

перекладачкою, членкинею Національної спілки журналістів України та 

Полтавської спілки літераторів, дипломанткою Всеукраїнського конкурсу 

„Вишневі усмішки”, волонтеркою, захисницею прав учасників АТО/ООС 

Людмилою Пономаренко. 

Щороку у музеї проводиться Гончарівський тиждень, протягом якого 

відбуваються екскурсії до шкільного музею та музею-садиби письменника в 

селі  Суха, уроки літератури рідного краю, Гончарівські читання, виставка 

малюнків за творами Олеся Терентійовича.  

Карантинні обмеження внесли свої корективи у діяльність музею. У 2021 

році була записана відеоекскурсія у шкільному музеї Олеся Гончара і 

розміщена на сайті закладу освіти. Активісти музею взяли участь у 

Всеукраїнському конкурсі веб-сайтів „Літературна візитка краю”.  
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За створений сайт, присвячений відомому земляку, діти були відзначені 

дипломом переможця у номінації „Ґрунтовне дослідження та достойне 

представлення знакової постаті краю”. Всі зацікавлені можуть переглянути 

інформацію про шкільний літературний музей на інтерактивній мапі 

Всеукраїнського конкурсу та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. 
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