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Про підсумки І (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 
музеїв навчальних закладів «Край, в якому 
я живу» у 2018-2019 навчальному році

Відповідно до наказу М іністерства освіти і науки України від 21.09.2016 
№ 1129, зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 07.10.2016 за 
№  1340/29470 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 
екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу», наказу 
Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації від 05.11.2018 
№  336 «Про проведення І (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу 
екскурсоводів музеїв навчальних закладів "Край, в якому я живу" у 2018-2019 
навчальному році», з метою виховання у дітей та молоді любові до рідного 
краю, бережливого ставлення до історії, духовної спадщини українського 
народу, сприяння збереженню історичної пам’яті, удосконалення змісту, форм і 
засобів музейної роботи у закладах освіти комунальним позашкільним 
навчальним закладом «Центр національно-патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді» з листопада 2018 року до лютого 2019 року 
проведено І (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв 
навчальних закладів «Край, в якому я живу» (далі - 1 (обласний) тур конкурсу).

Н а І (обласний) тур конкурсу представлено матеріали 21 музею військово- 
історичного, історичного (ш ирокого змісту) та краєзнавчого (широкого змісту) 
профілів закладів освіти Бахмацького, Борзнянського, Г ороднянського, 
Новгород-Сіверського, Прилуцького, Чернігівського районів, міст Прилук, 
Чернігова та Бобровицької, Височанської, Носівської, Срібнянської, 
Талалаївської об’єднаних територіальних громад.

Роботи переможців та призерів І (обласного) туру конкурсу відрізняються 
повнотою наданої інформації, розкриттям змісту музейних експозицій, 
виховної спрямованості їх розділів, форм та засобів популяризації музейних 
колекцій.

Так, музей історії рідного краю спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова є 
додатковою  локацією проведення уроків історії, на його базі діє кінолекторій, в
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якому демонструю ться і обговорюються кінофільми, для забезпечення 
дистанційної роботи музею створено ряд презентаційних матеріалів.

Одним із головних завдань І (обласного) туру конкурсу є патріотичне 
виховання учнівської молоді, поглиблення знань про історико-культурну 
спадщину українського народу, про події та історичні постаті, що мали вплив 
на суспільні та політичні процеси краю.

Так, музей бойової слави захисників Вітчизни Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  34 Чернігівської м іської ради є одним 
із дієвих осередків виховання справжніх патріотів і захисників своєї 
Батьківщ ини. Н а базі музею діє гурток «Патріот», учасники якого є кращими 
екскурсоводами музею, активними учасниками патріотично-виховних заходів -  
зустрічей з учасниками бойових дій в зоні АТО і ООС, ветеранами Другої 
світової війни, тематичних виставок, благодійних ярмарків, святкових 
концертів.

Краєзнавчий музей Ладанської гімназії Прилуцької районної ради є 
центром освітньої, пош уково-дослідницької, туристсько-краєзнавчої роботи. 
Експозиційні розділи музею формують уявлення відвідувачів про історичне 
минуле, природні особливості рідного краю, сучасний стан селищ а та видатних 
земляків. Так, розділ «Ладан на початку XX століття» містить цікаву 
інформацію  про життєвий і творчий шлях свого земляка -  письменника, 
науковця, громадського діяча Василя Короліва-Старого. Н а базі музею працює 
пош уковий загін «Ю ний краєзнавець» та краєзнавчий гурток, проводяться 
презентації проектів юних пошуковців, зустрічі з очевидцями історичних подій, 
видатними людьми, випускниками гімназії, уроки з історії рідного краю, 
готую ться експедиції з географічного, історичного краєзнавства.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності музею бойової слави ліцею 
№ 15 м. Чернігова є пош уково-дослідницька робота, а саме збір і поширення 
інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців 
добровольчих батальйонів під час військових дій в зоні АТО та ООС, 
волонтерів та інших громадян, які зробили свій внесок у зміцнення 
обороноздатності України. Проводяться зустрічі з бійцями батальйону 
«Чернігів» та спецпідрозділу Національної гвардії. Результатом пошукової 
роботи є поповнення експозиційних розділів музею новими експонатами.

Історико-краєзнавчий музей Хоробицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Городнянської районної ради проводить активну роботу з 
історичного краєзнавства, результатом якої є висвітлення сторінок життя 
відомих односельчан, історії, побуту, звичаїв, культури та освіти рідного краю. 
М атеріали музею є основою для творчих робіт учнів, оглядових та тематичних 
екскурсій, проведення семінарів, науково-практичних конференцій.

М узей «П ам ’ять» Галайбинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Височанської сільської ради Борзнянського району є центром освітньої роботи. 
Одне з основних його завдань — вивчення історії села Галайбине від минулого 
до сучасності, природи рідного краю, селянського побуту, життя та діяльності 
видатних земляків. На основі музейних експонатів створено презентації музею
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та розробки віртуальних екскурсій. На базі музею працю є краєзнавчий гурток 
«Пош ук», проводяться виставки творчості народних умільців, фольклорні 
свята, години народознавства, уроки літератури та родинної педагогіки, масові 
заходи та уроки пам’яті.

Н а підставі висновків конкурсного журі н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями І (обласного) туру конкурсу та нагородити 
Дипломом Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації:

1.1 Серед екскурсоводів музеїв військово-історичного профілю:
вихованців гуртка «Патріот» Чернігівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів №  34 Чернігівської м іської ради (керівники М. Бондаренко, 
В. Трухан) за розробку екскурсії «Бойовий шлях нашого народу від минулого 
до сучасності».

1.2 Серед екскурсоводів музеїв історичного (ш ирокого змісту) 
профілю:

вихованців гуртка «Краяни» спеціалізованої загальноосвітньої 
середньої школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова 
(керівник Н. Баржак) за розробку екскурсії «Рідна придеснянська сторона».

1.3 Серед екскурсоводів музеїв краєзнавчого (ш ирокого змісту) 
профілю:

Поволоцького Богдана, здобувана освіти 9-Б класу Ладанської 
гімназії Прилуцької районної ради (керівник В. Поліщук), за розробку екскурсії 
«Стежками рідного краю».

2. Визнати призерами І (обласного) туру конкурсу та нагородити 
Дипломом Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації:

2.1 Серед екскурсоводів музеїв військово-історичного профілю:
за II місце

- творчу групу екскурсоводів музею бойової слави ліцею № 15 
м. Чернігова (керівник Ю. Кирилюк-Прядко) за розробку екскурсії «Чернігів у 
спалахах війн та революцій»;

за III місце
творчу групу екскурсоводів військово-історичного музею 

П рилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 Прилуцької міської 
ради (керівник Л. Кобзиста) за розробку екскурсії «Українська армія -  школа 
мужності».

2.2 Серед екскурсоводів музеїв історичного (ш ирокого змісту) профілю:
за II місце

-творчу групу екскурсоводів історико-краєзнавчого музею Хоробицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської районної ради (керівники
В. Ш алуха, Н. Веркасова) за розробку екскурсії «М узей історії є в школі -  
хранитель пам ’яті та долі»;
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за III місце
- вихованців гуртка «М узейна справа» Галайбинської загальноосвітньої 

ш коли І-ІІ ступенів Височанської сільської ради Борзнянського району 
(керівник Т. Пилипенко) за розробку екскурсії «Джерела історичної пам’яті».

2.3 Серед екскурсоводів музеїв краєзнавчого (широкого змісту) профілю:
за II місце

-Іван ка  Владислава, здобувана освіти 10 класу Вороньківського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бобровицької районної ради (керівник
А. Бойко), за розробку екскурсії «Декабристи і Україна»;

за III місце
- вихованців краєзнавчого гуртка «Пошук» Биринського навчально- 

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» Н овгород-Сіверської районної ради (керівник Л. Плахута) 
за розробку екскурсії «Люблю цю землю рідну і чудову».

3. Визнати лауреатами І (обласного) туру конкурсу та нагородити 
Грамотою  комунального позаш кільного навчального закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді»:

3.1 Серед екскурсоводів музеїв військово-історичного профілю:
- вихованців військово-патріотичного гуртка «З попелу забуття» 

П рилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  10 Прилуцької міської 
ради (керівники Ю. Калашнік, Н. Лесик) за розробку екскурсії «Вони -  солдати, 
що кладуть життя заради нас та мирного світанку».

3.2 Серед екскурсоводів музеїв історичного (ш ирокого змісту) профілю:
- Ф едусь Вікторію, здобувана освіти 7 класу А нисівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені І.Я. Ф ранка Чернігівської районної ради (керівник 
К. Кош арна), за розробку екскурсії «Сторінками історії...» ;

- творче об’єднання вихованців гуртка «Ю ні музеєзнавці» Носівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  
дош кільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів № 3 Носівської міської ради 
(керівники Я. Кіщенко, Н. Хоменко) за розробку екскурсії «О краю мій, моя 
Носівко, дідів омріяні поля, батьків моїх жива перлина, наш рідний дім, свята 
земля»;

Рогову Владиславу, здобувана освіти 9-Б класу Носівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  1 Носівської міської ради (керівник
С. Дубовик), за розробку екскурсії «Колиска роду -  українська хата»;

- Крикун Ю лію, здобувана освіти 11 класу та Ш остак Катерину, здобувана 
освіти 9 класу М арковецького закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Бобровицької міської ради Бобровицького району (керівник Г. Ш евченко), за 
розробку екскурсії «М рії зламане крило...» ;

- пош укову групу історико-краєзнавчого музею Талалаївського Центру 
дитячої та ю нацької творчості Талалаївської селищ ної ради (керівник 
Н. Галаган) за розробку екскурсії «Талалаївка — моя мала Батьківщина»;
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- Заїку Ю лію, здобувана освіти 10 класу Красненського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  
дош кільний навчальний заклад» Бахмацької районної ради (керівник 
О. Приходько), за розробку екскурсії «М ій рідний край, твоя історія жива»;

Бояриню Анну, здобувана освіти 6-Г класу Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради 
(керівник Л. Кашпур), за розробку екскурсії «Над вічною і світлою рікою не 
змовкла ще історії струна»;

- Степаненко Ю лію, вихованку гуртка «Ю ні слідопити» здобувана освіти 
10 класу Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Срібнянської 
селищ ної ради (керівник 3. М азкова), за розробку екскурсії «Історія рідного 
краю».

3.3 Серед екскурсоводів музеїв краєзнавчого (ш ирокого змісту) профілю: 
О вчаренка Сергія, здобувана освіти 11 класу Ю жненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Парафіївської селищ ної ради (керівники
В. Трейтяк, А. Васюра), за розробку екскурсії «М ій край -  моя історія».

4. За значні досягнення в організації та проведенні пошуково- 
дослідницької роботи з учнівською молоддю, збереженні історико-культурної 
спадщ ини, розвитку та популяризації музейної справи в закладах освіти області 
нагородити Грамотою комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді»:

- Баржак Наталію Іванівну, вчителя історії спеціалізованої 
загальноосвітньої середньої школи №  1 з поглибленим вивченням іноземних 
мов м. Чернігова;

- Бойка Анатолія Івановича, вчителя історії, завідувача краєзнавчого музею 
Вороньківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бобровицької 
районної ради;

- Бондаренко М арію Павлівну, вчителя історії, керівника гуртка «Патріот» 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  34 Чернігівської міської 
ради;

- Веркасову Наталію М иколаївну, вчителя інформатики Хоробицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської районної ради;

- Кирилю к-Прядко Ю лію Анатоліївну, вчителя історії, завідувача музею 
бойової слави ліцею № 15 м. Чернігова;

- Кобзисту Людмилу Борисівну, вчителя історії, завідувача військово- 
історичного музею П рилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  12 
Прилуцької міської ради;

- Пилипенко Тетяну Андріївну, вчителя української мови і літератури 
Галайбинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Височанської сільської 
ради Борзнянського району;

- Плахуту Людмилу Петрівну, вчителя історії Биринського навчально- 
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  дошкільний 
навчальний заклад» Новгород-Сіверської районної ради;
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- П оліщ ука Володимира М иколайовича, заступника директора з навчально- 
виховної роботи, вчителя історії Ладанської гімназії П рилуцької районної ради;

- Трухана Віктора Владиславовича, вчителя предмета «Захист Вітчизни», 
завідувача музею бойової слави захисників Вітчизни Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Чернігівської міської ради;

- Ш алуху Валентину Борисівну, завідувача історико-краєзнавчого музею 
Х оробицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської районної 
ради.

5. За належну організацію роботи з учнівською молоддю щодо 
вивчення історичного минулого рідного краю, удосконалення форм і засобів 
діяльності музеїв закладів освіти нагородити Дипломом комунального 
позаш кільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»:

- Васю ру Аліну Іванівну, вчителя історії, керівника гуртка «Юні 
екскурсоводи» Ю жненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Парафіївської селищ ної ради;

-Г алаган  Ніну Іванівну, директора Талалаївського Центру дитячої та 
ю нацької творчості Талалаївської селищ ної ради;

- Дубовик Світлану Едуардівну, директора Носівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Носівської міської ради;

- Калаш нік Ю лію М иколаївну, заступника директора з виховної роботи 
Прилуцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  10 Прилуцької міської 
ради;

- Кашпур Людмилу Олександрівну, вчителя історії, завідувача музею 
«Доблесті і слави Чернігівщ ини» Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів №  29 Чернігівської м іської ради;

- Кіщ енко Яну Валеріївну, заступника директора з виховної роботи, 
вчителя географії, керівника гуртка «Ю ні музеєзнавці» Носівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» І-ІІІ ступенів №  3 Носівської м іської ради;

- Кош арну Катерину М иколаївну, вчителя історії Анисівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені І.Я. Франка Чернігівської районної 
ради;

- Л есик Наталію Анатоліївну, педагога-організатора Прилуцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №  10 Прилуцької міської ради;

- М азкову Зою Іванівну, вчителя історії, керівника гуртка «Ю ні слідопити» 
Карпилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Срібнянської селищної 
ради;

- Приходько Ольгу М ихайлівну, вчителя історії, завідувача історико- 
краєзнавчого музею Красненського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів — дош кільний навчальний 
заклад» Бахмацької районної ради;

- Трейтяк Валентину Борисівну, заступника директора Ю жненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Парафіївської селищ ної ряди;
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- Х оменко Надію Олександрівну, директора Носівського навчально- 
виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад -  дошкільний 
навчальний заклад» І-ІІІ ступенів №  3 Носівської міської ради;

- Ш евченко Галину Олексіївну, вчителя історії М арковецького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бобровицької міської ради 
Бобровицького району.

6. Комунальному позаш кільному навчальному закладу «Центр 
національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської 
молоді» (директор П. Степовик):

6.1 Забезпечити участь переможців І (обласного) туру конкурсу у 
II турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів 
«Край, в якому я живу».

6.2 Здійснити нагородження переможців, призерів, лауреатів 
І (обласного) туру конкурсу та їх  керівників.

7. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування розглянути питання щодо відзначення педагогів, здобувані 
освіти та вихованці яких стали переможцями та призерами І (обласного) туру 
конкурсу.

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович

М. КОНОПАЦЬКИЙ


