
 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 

від 19 жовтня  2015 року                                 № 233 - од 
 

Про 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», з метою удосконалення 
діяльності музеїв при навчальних закладах, упорядкування та систематизації 
мережі музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти, стимулювання та 
підтримки діяльності музеїв 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести 17 листопада 2015 року районний огляд музеїв закладів 
освіти при загальноосвітніх навчальних закладах, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України. 

2. Створити експертну комісію з числа відповідальних за роботу 
музейних закладів освіти району    (додаток 1). 

3. Керівникам навчальних закладів району забезпечити проведення 
районного та міського оглядів музеїв закладів освіти та своєчасно подати 
інформацію у відповідності умов проведення до 01.12.2015 року у 
Лановецький районний методичний кабінет (додаток 2). 

4. Створити постійну комісію при відділі освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації щодо проведення реєстрації та районного огляду музеїв 



закладів освіти, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і 
науки України (додаток 3). 

5. Організаційно-методичне забезпечення з проведення районного 
огляду покласти на відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації та 
Лановецький районний методичний кабінет. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти ЗУБРИЦЬКОГО Р.Й.- 
завідувача сектору з питань освіти відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації. 
 
 
Начальник відділу освіти,  
молоді та спорту 
райдержадміністрації                                           О.І.ХОДАНОВИЧ 
 
 

Р.Й.Зубрицький  

В.І. Паламарчук 

Т.А.Паньків 

Т.Г.Басок 

І.В.Куза 

О.В.Дашковська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 
до наказу відділу освіти, 



молоді та спорту  
райдержадміністрації  

від 19.10.2015 № 233-од  
 

 
Склад експертної комісії 

відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
 з проведення реєстрації та районного огляду музеїв закладів освіти  

при загальноосвітніх навчальних закладах району 
 
 

1. Зубрицький Роман Йосифович – завідувач 
сектору освіти відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

 
2. Паньків Тетяна Анатоліївна- методист 

Лановецького РМК 
 
3. Басок Тамара Григорівна – методист 

Лановецького РМК 
 
4. Куза Ірина Володимирівна – методист 

Лановецького РМК 
 
5. Дзюба Неоніла Петрівна – методист 

Лановецького РМК 

- голова комісії 
 
 
 
- заступник голови 
комісії 
 
- секретар 
 
 
- член комісії 
 
 
- член комісії 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 2 



до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту  

райдержадміністрації  
від 19.10.2015 № 233-од  

. 
 

УМОВИ 
 проведення районного  огляду музеїв при загальноосвітніх навчальних 

закладах, які перебувають у сфері управління  
Міністерства освіти і науки України 

 
І. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ 

Всеукраїнський огляд музеїв при загальноосвітніх навчальних 
закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України (далі – огляд), проводиться на виконання Закону України «Про музеї 
та музейну справу», а також відповідно до Положення про музеї при 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних 
навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України та Положення про присвоєння звання «Зразковий 
музей» музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 
професійно-технічних 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». 

ІІ. ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ 
Головними завданнями огляду є: 
удосконалення профільної структури музеїв; 
вивчення діяльності музеїв з охорони пам’яток природи, історії та 

культури, їх участі у формуванні та раціональному використанні Музейного 
фонду України; 

аналіз роботи музеїв, їх участі у навчальному процесі та вихованні 
юних громадян України; 

зміцнення зв’язків музеїв навчальних закладів з державними і 
комунальними музеями, архівами, товариствами охорони пам’яток історії та 
культури, творчими спілками та громадськими організаціями; 

сприяння оновленню діючих експозицій музеїв, відкриттю нових 
музеїв,  світлиць тощо. 

 
ІІІ. КЕРІВНИЦТВО  ОГЛЯДОМ 

Загальне керівництво оглядом здійснює відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації.  

Безпосередньо відповідальність за проведення огляду та підведення 
підсумків покладається на відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації та Лановецький РМК. 

 
IV. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 

Районний  огляд проводиться 17 листопада 2015 року. 



 
V. УЧАСНИКИ  ОГЛЯДУ 

Огляду підлягають музеї при загальноосвітніх навчальних закладах 
району, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки 
України, що на час проведення огляду перебували на обліку. 

 
VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ 

Районна комісія вивчає роботу музеїв, робить висновки щодо їх 
відповідність чи невідповідність статусу музею при навчальному закладі. 

Зазначена комісія подає матеріали до районного відділу освіти, молоді 
та спорту райдержадміністрації  для підготовки наказу про підсумки огляду. 

Підсумкові матеріали з району направляються до Тернопільського 
обласного комунального центру туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій 
учнівської молоді. 

 
VІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ  ОГЛЯДУ 

За підсумками огляду в районі відділ освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації спільно із Лановецьким РМК надсилають на поштову 
адресу  Тернопільського обласного комунального центру туризму, 
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (46001, м.Тернопіль, вул. 
С.Качали,3) такі документи та матеріали: 

1. Наказ відділу освіти райдержадміністрації про підсумки огляду 
музеїв з додатками: 

  додаток 1 – перелік  музеїв, взятих на облік у період з 01 грудня             
2010 року до 01 жовтня 2015 року. Три примірники уніфікованого 
паспорту та акту обстеження на кожний музей, зареєстрований у 
зазначений період; 

  додаток 2 – список музеїв, що підтвердили звання «Зразковий музей», 
у якому вказати назву музею, повну назву навчального закладу, де він 
розташований, дату присвоєння звання «Зразковий музей», наявність 
диплому; 

 додаток  3 – інформація про підсумки огляду за формою, що додається; 
 додаток 4 – список музеїв історичного профілю із висновком оглядової 

комісії про відповідність кожного з них вимогам Методичних рекомендацій 
щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів 
(лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-255); 

 додаток 5 – список музеїв, які припинили своє існування після грудня  
2010 року, в якому вказати назву музею, назву навчального закладу, причини 
припинення діяльності музею;  

додаток 6 – приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв. 
 2. Презентацію, що висвітлює музейну роботу, об’ємом до 20 слайдів 

у програмі Power Point. 
Зазначені документи та матеріали подаються не пізніше                            

01 грудня 2015 року (за поштовим штемпелем) у Лановецький РМК. 
VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ  ПІДСУМКІВ 



Підсумки проведення огляду затверджуються наказом відділу освіти, 
молоді та спорту райдержадміністрації. 

Підсумки проведення огляду оприлюднюються на офіційних веб-
сайтах. 

  
                                                     ІХ. ІНФОРМАЦІЯ 
про підсумки районного огляду музеїв при загальноосвітніх  навчальних 

закладах, які перебувають у сфері управління  
Міністерства освіти і науки України 

 
1. Кількість музеїв (усього) / з них у сільській місцевості 
 З них: 
-  у дошкільних навчальних закладах; 
- у загальноосвітніх навчальних закладах (школах-інтернатах, гімназіях, 
ліцеях, дитячих будинках); 
- у позашкільних навчальних закладах; 
- у професійно-технічних навчальних закладах. 
 
2. Музеї за профілями: 
2.1. Історичні 
 З них: 
- широкого історичного профілю 
- військово-історичні 
- історії освіти (навчального закладу) 
- інші 
2.2. Археологічні 
2.3. Краєзнавчі 
2.4. Природничі 
2.5. Літературні 
2.6. Мистецькі 
2.7. Етнографічні 
2.8. Технічні 
2.9. Галузеві 
2.10. Інші профілі 
 
3. Приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв. 
4. Основні тенденції розвитку музеїв у регіоні. 
 

Х. ФІНАНСУВАННЯ 
Витрати на проведення та організацію огляду здійснюються за рахунок 

коштів, не заборонених чинним законодавством України. 
 
 
 
 

 
Додаток 3 



до наказу відділу освіти, 
молоді та спорту  

райдержадміністрації  
від 19.10.2015 № 233-од  

 
 

Склад постійної комісії при 
відділі  освіти, молоді та спорту райдержадміністрації з проведення 

реєстрації та районного огляду музеїв закладів освіти при 
загальноосвітніх навчальних закладах 

 
1. Ходанович Оксана Іванівна – начальник відділу 

освіти, молоді та спорту райдержадміністрації 
 
2. Зубрицький Роман Йосифович- завідувач сектору 

освіти відділу освіти, молоді та спорту 
райдержадміністрації  

 
3. Паньків тетяна Анатоліївна  - методист 

Лановецького РМК 
 
4. Хміль Ігор Леонідович – директор Лановецького 

РКБДЮТ 
 
5. Басок Тамара Григорівна – методист Лановецького 

РМК 
 

- голова комісії 
 
 
- заступник голови комісії 
 
 
 
- секретар 
 
 
- член комісії 
 
 
- член комісії 
 
 
 
 
 

 

 


	Н А К А З 



