
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
від 24 листопада 2015 року                                                      № 259-од 
 
Про підсумки проведення районного огляду 
музеїв закладів освіти, які перебувають 
у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України  
 
 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 22.10.2014 року 
№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», листа Українського державного 
центру туризму і краєзнавства учнівської молоді від 29.09.2015 року №204 «Про 
проведення Всеукраїнського огляду музеїв при навчальних закладах», наказу 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 05.10.2015 №277 «Про 
проведення обласного огляду музеїв закладів освіти, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України», відповідного наказу відділу освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації від 19.10.2015 №233-од, з метою 
удосконалення діяльності музеїв при навчальних закладах, упорядкування та 
систематизації мережі музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти і виховання 
учнівської  листопада молоді  17 листопада 2015 року в районі проведено огляд-
конкурс музеїв закладів освіти, які перебувають у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України. Під час проведення районного огляду відвідано три музеї: 
зразковий історико-краєзнавчий музей Печірнянської ЗОШ І-ІІ ступенів, художньо-
мистецький музей народного художника України І.С.Марчука при Москалівській 
ЗОШ І-ІІ  ступенів, історико-патріотичний музей ім. Героя Радянського Союзу 
Я.П.Горошка при Борщівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 Районною комісією  у складі завідувача сектора з питань освіти відділу освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації ЗУБРИЦЬКОГО Р.Й. та методистів районного 
методичного кабінету – БАСОК Т.Г., ДЗЮБИ Н.П., КУЗИ І.В. вивчалась робота 
даних музеїв. Комісія відмітила хорошу роботу керівників музеїв – ДОВГАЛЮКА 
В.М. (директора  Печірнянської ЗОШ  І-ІІ ступенів), ПОПЛАВСЬКОЇ Г.М. 
(Москалівська ЗОШ І-ІІ ступенів), КРЯЧКОВОЇ Н.О. (Борщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів) 
та дирекції шкіл – ПОПЛАВСЬКОГО Ю.М. (Москалівська ЗОШ І-ІІ ступенів), 
ДЗЮБИ В.Г. (Борщівська ЗОШ І-ІІІ ступенів). 
 Результати огляду  показали, що значно збагатилися новими експозиціями 
художньо-мистецький музей Москалівської ЗОШ І-ІІ ступенів та історико- 
патріотичний музей Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. У цьому вагома заслуга 
керівників музеїв, дирекції шкіл, педагогічних та учнівських колективів, жителів 
даних сіл, випускників навчальних закладів. 



 На основі висновків районної комісії  
 
НАКАЗУЮ: 
 
 1.Визнати високим рівень організації роботи щодо забезпечення діяльності та 
функціонування історико-краєзнавчого музею Печірнянської ЗОШ І-ІІ ступенів, 
художньо-мистецького  музею Москалівської ЗОШ І-ІІ ступенів, історико-
патріотичного музею Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 2.За результатами огляду районної та обласної комісій вийти з клопотанням до 
Міністерства освіти і науки України про присвоєння звання «Зразковий музей» 
Москалівській ЗОШ І-ІІ ступенів та Борщівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. 
 3.Визнати достатнім рівень організації роботи по забезпеченню діяльності та 
функціонуванню зразкового історико-краєзнавчого музею Печірнянської ЗОШ               
І-ІІ ступенів. 

4.Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району провести відповідну 
роботу щодо створення (відновлення) музеїв, світлиць, кімнат народознавства у 
підпорядкованих навчальних закладах, сприяти їх роботі та забезпечити участь у 
наступних районних оглядах. 

5.Лановецькому районному методичному кабінету (ПАЛАМАРЧУК В.І.) 
1) надавати інформаційно-методичну допомогу керівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів при створенні шкільних музеїв, координувати їх роботу; 
2) пропагувати кращий досвід роботи музеїв в загальноосвітніх навчальних 

закладах району. 
6.Оголосити подяки: 
1) керівнику зразкового  музею – директору Печірнянської ЗОШ   І-ІІ ступенів 

ДОВГАЛЮКУ В.М. за краєзнавчо-пошукову роботу  з історії рідного краю та 
примноження його культурної спадщини; 

2) керівнику  музею КРЯЧКОВІЙ Н.О. та директору ДЗЮБІ В.Г. Борщівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів за сприяння вихованню в учнівської молоді патріотизму, 
формування національної самосвідомості та високих моральних якостей громадянина 
України; 

3) керівнику музею ПОПЛАВСЬКІЙ Г.М. та директору                       
ПОПЛАВСЬКОМУ Ю.М. Москалівської ЗОШ І-ІІ ступенів за збереження і зібрання 
пам’яток загальнодержавного значення народного художника України – уродженця 
с.Москалівка  - І.С.Марчука. 
         7.Контроль за виконанням наказу доручити завідувачу сектора з питань освіти 
відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації ЗУБРИЦЬКОМУ Р.Й. 
 
 
Начальник відділу освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації                                           О.І.ХОДАНОВИЧ 
 

Р.Й.Зубрицький  
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І.В.Куза 

О.В.Дашковська  
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