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1

Профіль - історико-

краєзнавчий                     

Історико-краєзнавчий музей 

“Стара Полтава”  

Комунальний заклад "Полтавська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 27 Полтавської міської ради 

Полтавської області"

21.11.2001 16-94
18.05.2006                         

№ 380 

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання

2

Профіль – військово-

історичний                                            

Військово-історичний музей 

“Подвиг і пам’ять” 

 Зіньківський ліцей імені М.К. Зерова 

Зіньківської міської ради Полтавської області 

/Зіньківська спеціалізована   школа  І-ІІІ 

ступенів № 2 Зіньківської районної ради/

06.01.1998 16-68
18.05.2006                         

№ 380 

відтерміновано 

на 1 рік

підтвердже

ння звання

3

Профіль –меморіально-

природничий                                      

Музей Володимира  

Івановича Вернадського

Опорний заклад «Шишацька спеціалізована 

школа імені В.І. Вернадського Шишацької 

селищної ради Полтавської області»

06.01.1998 16-67
18.05.2006                         

№ 380 

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання

4
Профіль – краєзнавчий                                    

Краєзнавчий музей

 Лютенський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

М.Л.Величая Лютенської сільської ради / 

Лютенська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені 

М.Л.Величая Гадяцької районної ради

06.01.1998 16-31
18.05.2006                         

№ 380 

відтерміновано 

на 1 рік

підтвердже

ння звання

5

Профіль – історико-

краєзнавчий                                             

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
25.07.2008                 

№ 687

підтвердження 

звання

№
Профіль, повна назва 

музею
Назва  закладу освіти
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реєстрації

Реєстрацій

ний 

номер 

музею

дата і №  

наказу МОН, 

яким 

присвоєно 

звання 

Перелік музеїв Полтавської області

при закладах освіти, що мають звання «Зразковий музей» 

станом на 01.09.2022
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6
Профіль – історичний                        

Музей хліба

Ковалевська філія Великорублівського 

опорного закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Великорублівської сільської ради / 

Ковалевський навчально-виховний комплекс 

"Казка" Котелевської районної ради

21.11.2001 16-108
25.07.2008                 

№ 687

підтвердження 

звання

7
Профіль – історичний                             

Музей хліба

комунальний заклад „Тростянецька філія І-ІІ 

ступенів Щербанівського ліцею Щербанівської 

сільської ради Полтавського району 

Полтавської області”

20.11.2003 16-114
25.07.2008                 

№ 687

підтвердження 

звання

8

Профіль - етнографічний                            

Музей народознавства 

«Диво»         

Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 

Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області

06.01.1998 16-49
25.07.2008                 

№ 687

підтвердження 

звання

9

Профіль – військово-

історичний  Військово-

історичний музей

Державний навчальний заклад "Полтавське 

вище міжрегіональне професійне училище" 

(ПТНЗ № 23)

06.01.1998  16-85
05.10.2009                      

№ 916

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання

10

Профіль – літературний 

Літературний музей 

В.А.Симоненка

Опорний заклад "Тарандинцівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

В.А.Симоненка Новооржицької селищної 

ради" Лубенського району/ Опорний заклад 

«Тарандинцівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів імені В.А. Симоненка Лубенської 

районної ради Полтавської області»

14.04.2006 16-140
05.10.2009                      

№ 916

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання

11
Профіль – краєзнавчий 

Краєзнавчий музей 

Філія Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

імені В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської 

міської ради Кременчуцького району 

Полтавської області "Солошинська ЗОШ І-ІІ 

ступенів" / Солошинська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Кобеляцької районної ради

30.11.2004 16-119 
05.10.2009                      

№ 916

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання
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12
Профіль - історичний                                

Музей історії школи      

Лохвицька гімназія № 1 Лохвицької міської 

ради Миргородського району
28.03.2005 16-133

 08.04.2011                    

№ 317

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання

13

Профіль – меморіальний            

Меморіальний музей Віктора 

Олексійовича Нижниченка 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 імені 

В.О. Нижниченка Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської 

області 

01.12.2005 16-136
 08.04.2011                    

№ 317

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання

14

Профіль – історичний                                               

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
 08.04.2011                    

№ 317

відтерміновано 

на 1 рік

підтвердже

ння звання

15

Профіль – військово-

історичний                   

Військово-історичний музей

Кременчуцький ліцей № 21 «СТАРТ» 

спортивного профілю Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської 

області»

06.01.1998 16-92
 22.01.2012                          

№ 213

підтвердження 

звання

16

Профіль – історико-

краєзнавчий                                        

Історико-краєзнавчий музей

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 

Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області

21.11.2001 16-97
17.06.2016                       

№ 689

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання

17
Профіль – історичний                                        

Музей історії села та школи

Човно-Федорівський заклад загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів Опішнянської 

селищної ради Полтавської області / Човно-

Федорівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зіньківської 

районної ради

26.11.2010 17-176
17.06.2016                       

№ 689

підтверджено 

наказ від 

11.08.22 № 731

підтвердже

ння звання
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18

Профіль – історичний,                                                 

історії освіти                                                                               

Музей історії школи

Глобинський ліцей №5 Глобинської міської 

ради Кременчуцького району
25.10.2012 17-197

21.04.2017                         

№ 622

підтвердження 

звання

19

Профіль – історичний,                                                 

історії освіти                                                                               

Музей історії школи

Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 20 імені 

Бориса Серги Полтавської міської ради 

Полтавської області»

21.11.2013 17-203
17.04.2018 

№ 379

підтвердже

ння звання

20

Профіль – етнографічний                                                                    

Музей народознавства 

"Світлиця"

Комунальний заклад «Полтавська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 34 

Полтавської міської ради Полтавської області»

21.11.2001 16-106
22.07.2020                            

№ 945

підтвердже

ння звання

21
Профіль – етнографічний                                         

Музей етнографії

Полтавський міський центр позашкільної 

освіти Полтавської міської ради
06.07.2010 17-173

22.07.2020                            

№ 945

підтвердже

ння звання

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 

30.11.2004 16-120
11.08.2022 

№ 731

присвоєно 

звання наказ 

від 11.08.22 № 

731

підтвердже

ння звання


