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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського огляду музеїв при 
закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та професійної (професійно-технічної) 
освіти, які перебувають у сфері управління 
М іністерства освіти і науки України

Відповідно до наказів М іністерства освіти і науки України 
від 22Л0.2014 №  1195 «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, 
які перебувають у сфері управління М іністерства освіти і науки України», 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 10Л 1.2014 за № 1415/26192, 
від 05.10.2018 № 1/19-607 «Про проведення Всеукраїнського огляду музеїв при 
закладах освіти», наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 29.10.2018 № 324 «Про проведення обласного етапу 
Всеукраїнського огляду музеїв при закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, які перебувають у 
сфері управління М іністерства освіти і науки України», з метою упорядкування 
та систематизації мережі музеїв при закладах освіти області, стимулювання та 
підтримки їх діяльності, підвищення ролі музеїв як осередків освіти та 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді з жовтня 2018 року до 
січня 2019 року проведено обласний етап Всеукраїнського огляду музеїв при 
закладах дошкільної, загальної середньої, позаш кільної та професійної 
(професійно-технічної) освіти, які перебувають у сфері управління 
М іністерства освіти і науки України.

Своєчасно та в повному обсязі проведено огляд музеїв структурними 
підрозділами із питань освіти райдержадміністрацій, органами управління 
освітою органів місцевого самоврядування.

Огляд продемонстрував, що музеї при закладах освіти області є дієвими 
осередками освіти, пош уково-дослідницької роботи, громадянського та 
патріотичного виховання, формування національної свідомості учнівської 
молоді. У музеях історичного профілю проводяться пошукові експедиції з 
учнівською молоддю місцями бойових дій періоду Д ругої Світової війни, 
розробляються краєзнавчі маршрути з метою поповнення музеїв новими
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предметами і правдивими фактами. Так, активісти історико-краєзнавчого музею 
туристсько-краєзнавчого клубу «Ніка» комунального закладу «Центр дитячої та 
юнацької творчості» Варвинської селищної ради Варвинського району в рамках 
обласного туру щорічного Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько- 
краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування 
«Мій рідний край» восени 2017 року провели пошуково-дослідницьку роботу і 
здійснили пішохідний похід першого ступеня складності Вишгородським 
районом Київської області та в результаті обробки отриманої інформації 
поповнили розділ експозиції «Оборона Києва. 1941 рік» новими експонатами.

З метою вшанування пам'яті учасників боротьби за незалежність України 
у XX столітті в музеях при закладах освіти області оновлено розділи 
експозицій. Так, в музеї «Доблесті і слави Чернігівщини» Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 29 Чернігівської міської ради поповнено 
експонатами новий розділ «Визвольний рух», який розповідає про Осипа 
Твердовського, Євгена Онацького та Галину Кузьменко -  представників 
Чернігівщини, які відстоювали самостійність та незалежність України в 
організації українських націоналістів та Українській повстанській армії. 
У музеї бойової слави захисників Вітчизни Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ст. №  34 Чернігівської міської ради в залі «На захисті суверенітету і 
територіальної цілісності України» відкрито новий розділ експозиції, 
присвячений річниці створення Київського суворівського військового училища 
-  Київського військового ліцею імені Івана Богуна, зібрано значну кількість 
матеріалів та підготовлено розділ, присвячений 100-річчю Української 
революції 1917-1921 років, де один зі стендів експозиції присвячено січовим 
стрільцям та військовим формуванням УНР, окремий куточок виділено бою під 
Крутами. Ю ні музеєзнавці продовжують збір матеріалів для відкриття нової 
зали, присвяченої історії України доби козаччини.

У змісті експозицій музеїв та їх окремих розділів пріоритетними є сучасні 
події в житті українського народу -  громадянський подвиг учасників Революції 
гідності, героїв Небесної сотні, патріотизм українських воїнів у боротьбі за 
незалежність та територіальну цілісність України від зазіхань агресора. Так, у 
музеї «Історія села Чемер» Чемерської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 
Козелецької районної ради створено експозиційний розділ «Той, що не зрадив 
Україну», присвячений Гончаренку Петру Дмитровичу — випускнику школи, 
начальнику Академії військово-морських сил імені П.С. Нахімова, який у квітні 
2014 року залишився вірним присязі України і прибув у складі викладачів та 
курсантів з міста Севастополя до Одеської військової академії.

Відповідно до Закону «Про засудження комуністичного та націонал- 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки» внесено зміни до експозицій музейних розділів, 
що висвітлюють події Другої світової війни, приведено у відповідність до 
трактувань української та світової історичної науки терміни, вживані в 
музейних експозиціях, змінено назви окремих розділів музеїв. Деякі музеї 
оновлено повністю. Так, у Зразковому музеї 16-ї Чернігівської Башкирської
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гвардійської кавалерійської дивізії Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської 
міської ради відбулась повна реекспозиція з метою зміни зовнішнього вигляду 
приміщення, його осучаснення та доповнення вже існуючих розділів новими 
експонатами. У музеї «Доблесті і слави Чернігівщини» Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 29 Чернігівської міської ради відбулась 
реекспозиція розділу «М істо пам ’ятає», який розповідає про відомі особистості, 
на честь яких перейменовано вулиці міста Чернігова.

За матеріалами, поданими на обласний етап Всеукраїнського огляду 
музеїв при закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 
професійної (професійно-технічної) освіти зі 107 музеїв, які у 2015 році, під час 
попереднього огляду, підтвердили статус музею і знаходились на обліку, 
станом на 01 січня 2019 року статус музею при закладах освіти підтвердили 94 
музеї. З них 85 музеїв працюють на базі закладів загальної середньої, 
4 -  позашкільної, 5 -  професійної (професійно-технічної) освіти. У період з 01 
жовтня 2015 року до 01 жовтня 2018 року музеї при закладах дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти 
на облік не взято.

Почесне звання «Зразковий музей» мають 28 музеїв при закладах освіти 
області. У 2016 році звання «Зразковий музей» присвоєно музею «Історія 
Лісковиці» Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4
Чернігівської міської ради, музею бойової слави захисників Вітчизни 
Чернігівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34 Чернігівської міської 
ради, історико-краєзнавчому музею туристсько-краєзнавчого клубу «Ніка» 
комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Варвинської 
селищної ради Варвинського району, «М узею історії навчального закладу №15 
м. Чернігова» Ліцею №15 м. Чернігова та підтверджено звання «Зразковий 
музей» 4 музеям при закладах освіти області. У 2017 році звання «Зразковий 
музей» підтверджено 20 музеям при закладах освіти області.

Припинили своє існування краєзнавчий музей Смяцької загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Сновської міської ради, музей «Наш літопис» Державного 
професійно-технічного навчального закладу «Замглайське аграрне професійно- 
технічне училище», історико-краєзнавчий музей Володимирівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Городнянської районної ради, історико- 
краєзнавчий музей Красилівської філії І-ІІ ступенів Козелецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Козелецької селищної ради, 
історико-краєзнавчий музей Вовчківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Кіптівської сільської ради, музей «Берегиня» Хотинівської загальноосвітньої 
школи І ступеня Носівської районної ради, музей села «Сильченкове» 
Староталалаївської філії І-ІІ ступенів Талалаївської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Талалаївської селищної ради у зв ’язку з призупиненням 
функціонування вищ езазначених закладів освіти; історико-краєзнавчий музей 
Озерянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Бобровицької 
районної ради, музей народної творчості опорного закладу «Количівська 
загальноосвітня ш кола І-ІІІ ступенів Іванівської сільської ради Чернігівського
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району Чернігівської області» - у зв ’язку з передачею закладів освіти в 
комунальну власність відповідних міських, сільських та селищних рад; 
історико-краєзнавчий музей Тужарського закладу загальної середньої освіти I- 
III ступенів Деснянської селищної ради, музей бойової слави «Галерея пам ’яті» 
Ніжинської гімназії №  3 Ніжинської міської ради -  у зв ’язку з відсутністю 
окремого приміщення для розміщення музейної експозиції; музей бойової та 
трудової слави Г ородищенського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів -  дошкільний навчальний 
заклад» Бахмацького району, історико-краєзнавчий музей Комарівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Комарівської сільської ради 
Борзнянського району -  у зв ’язку з застарілістю експозицій музеїв.

За профілями музеї при закладах освіти області поділяються на історичні 
(63), серед яких -  широкого історичного профілю (45), військово-історичні (10), 
історії освіти (8), а також етнографічні (15), краєзнавчі (9), літературні (3), 
мистецькі (2) і галузеві (2). Музеї, які перереєстровано або знаходяться в стані 
перереєстрації -  відсутні.

За висновками оглядових комісій структурних підрозділів із питань освіти 
райдержадміністрацій, органів управління освітою органів місцевого 
самоврядування військово-історичні музеї (історичного профілю) в період 
проведення огляду підтвердили свою відповідність вимогам М етодичних 
рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів 
(лист М іністерства освіти і науки України від 22.05.2015 №  1/9 -255).

На підставі висновків оглядових комісій н а к а з у ю :

1. Затвердити список музеїв, що підтвердили звання «Зразковий музей» 
(додається).

2. Затвердити список військово-історичних музеїв (історичного профілю), 
які за висновком оглядових комісій відповідають вимогам Методичних 
рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів 
(додається).

3. Затвердити список музеїв при закладах освіти області, які припинили 
своє існування після грудня 2015 року (додається).

4. Затвердити підсумки обласного етапу Всеукраїнського огляду музеїв 
при закладах дош кільної, загальної середньої, позашкільної та професійної 
(професійно-технічної) освіти, які перебувають у сфері управління 
М іністерства освіти і науки України (додаються).

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

5.1 Подати до Українського державного центру національно-патріотичного 
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді матеріали про підсумки 
обласного етапу Всеукраїнського огляду музеїв при закладах дошкільної,
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загальної середньої, позаш кільної та професійної (професійно-технічної) освіти, 
які перебувають у сфері управління М іністерства освіти і науки 
України (додаються).

5.2 Проводити обласні семінари-практикуми для завідувачів музеїв та 
відповідальних за роботу музеїв при закладах освіти області з питань 
організації діяльності музеїв та популяризації їх досвіду роботи.

5.3 Надавати методичну допомогу завідувачам музеїв та відповідальним за 
роботу музеїв при закладах освіти області.

6. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування, директору навчально-методичного центру професійної 
(професійно-технічної) освіти в Чернігівській області (В. Гріненко):

6.1 Взяти під контроль діяльність музеїв при закладах освіти щодо їх 
відповідності до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, 
позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у 
сфері управління М іністерства освіти і науки України та М етодичних 
рекомендацій щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів.

6.2 Вживати заходів щодо розширення мережі музеїв різних профілів при 
закладах освіти та вдосконалення їх роботи, забезпечення належних умов 
зберігання предметів основного музейного фонду.

6.3 Розглянути можливість щодо відзначення завідувачів музеїв при 
закладах освіти.

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

М. КОНОПАЦЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

0с2. 2019 №

С П И С О К
військово-історичних музеїв (історичного профілю), які за висновком оглядових 
комісій відповідають вимогам Методичних рекомендацій щодо засад діяльності 

музеїв історичного профілю дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 
професійно-технічних навчальних закладів

№
з/п Назва музею

Реєстраційний
номер

Заклад освіти
Район (місто, 

ОТГ)

1
Музей бойової слави 24-19

Ічнянська гімназія 
імені Васильченка 

Ічнянської міської ради

Ічнянська
об’єднана

територіальна
громада

2
Музей бойової слави 24-94

Атюшівська загальноосвітня 
школа 

І-ПІ ступенів імені 
Станіслава Ковтуна 

Коропської селищної ради 
Чернігівської області

Коропська
об’єднана

територіальна
громада

3 Музей історії воєн 24-53
Прилуцький професійний 

ліцей Чернігівської області
м. Прилуки

4 Музей бойової слави 24-54
ДПТНЗ «Чернігівський 

професійний будівельний 
ліцей»

м. Чернігів

5
Музей бойової слави 26-135 Ліцей № 15 

м. Чернігова
м. Чернігів

6

Музей 16-ої 
Чернігівської 
Башкирської 
гвардійської 

кавалерійської дивізії

24-37
Чернігівський ліцей № 22 
Чернігівської міської ради 

Чернігівської області
м. Чернігів

7
Музей 60-ї Армії імені 

І.Д. Черняхівського 24-35
Еімназія № 31 гуманітарно- 

естетичного профілю 
м. Чернігова

м. Чернігів



№
з/п

Назва музею
Реєстраційний

номер
Заклад освіти

Район (місто, 
ОТГ)

8

Музей бойової слави 
захисників Вітчизни 26-116

Чернігівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 34 
Чернігівської міської ради 

Чернігівської області

м. Чернігів

9
Військово-історичний

музей 24-38

Прилуцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 10 

Прилуцької міської ради 
Чернігівської області

м. Прилуки

10
Військово-історичний

музей 26-113

Прилуцька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 12 
Прилуцької міської ради 

Чернігівської області

м. Прилуки

Директор ПНЗ «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

<̂3. 0°?, 2019 №

С П И С О К
музеїв при закладах освіти області, які припинили своє існування після грудня 2015 року

№
з/п Назва музею Заклад освіти Причини припинення 

діяльності

Заходи щодо збереження музейних 
предметів

1
Музей бойової та 

трудової слави

Е ородищенський 
навчально-виховний 

комплекс 
«загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ст. - 
дошкільний навчальний 
заклад» Батуринської 

міської ради Бахмацького 
району Чернігівської 

області

Застарілість експозиції

Оформлення музейної кімнати 
в Еородищенському 

навчально-виховному 
комплексі «загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ст. - 

дошкільний навчальний 
заклад» Батуринської міської 

ради Бахмацького району

2
Історико- 

краєзнавчий музей

Комарівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Комарівської 
сільської ради 

Борзнянського району 
Чернігівської області

Застарілість експозиції

Оформлення музейної кімнати 
в Комарі вській 

загальноосвітній школі І-ІІІ 
ступенів Комарівської 

сільської ради 
Борзнянського району

3
Історико- 

краєзнавчий музей

Володимирівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів 
Городнянської районної

Призупинення 
функціонування 
закладу освіти

Експонати зберігаються в 
приміщенні Володимирівської 

загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів



№
з/п Назва музею Заклад освіти Причини припинення 

діяльності

Заходи щодо збереження музейних 
предметів

ради Городнянської районної ради

4
Історико- 

краєзнавчий музей

Красилівська філія І-ІІ 
ступеня Козелецької 

загальноосвітньої школи I- 
III ступенів №3 

Козелецької селищної ради 
Чернігівської області

Призупинення 
функціонування 
закладу освіти

Експонати передано до 
Красилівської сільської ради 

для створення музейної 
кімнати

5
Історико- 

краєзнавчий музей

Вовчківська 
загальноосвітня школа 1-І І 

ступенів Кіптівської 
сільської ради 

Чернігівської області

Призупинення 
функціонування 
закладу освіти

Експонати зберігаються в 
приміщенні Вовчківської 

загальноосвітньої школи І-ІІ 
ступенів Кіптівської сільської 
ради з метою створення музею 

Кіптівської об’єднаної 
територіальної громади

6
Історико- 

краєзнавчий музей

Тужарський заклад 
загальної середньої освіти 

І-ІІ ст.
Деснянської селищної ради 

Чернігівської області

Відсутність окремого 
приміщення

Експонати передано до 
Тужарського будинку 
культури Деснянської 

селищної ради для створення 
музейної кімнати

7 Музей «Берегиня»

Хотинівська 
загальноосвітня школа І 

ступеня 
Носівської районної ради

Призупинення 
функціонування 
закладу освіти

Експонати передано до 
Хотинівської філії Мринської 

публічної бібліотеки для 
створення музейної кімнати

8
Музей села 

Сильченкове

Староталалаївська філія 
І-ІІ ступенів Талалаївської 
загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Талалаївської 
селищної ради 

Чернігівської області

Призупинення 
функціонування 
закладу освіти

Експонати передано до 
Староталалаївської сільської 
ради для створення музейної 

кімнати

9 Музей народної Опорний заклад



№
з/п Назва музею Заклад освіти Причини припинення 

діяльності

Заходи щодо збереження музейних 
предметів

творчості «Количівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів Іванівської 
сільської ради 

Чернігівського району 
Чернігівської області»

Передано в комунальну 
власність сільської ради

Експонати передано до 
Іванівської сільської ради для 
створення музейної кімнати

10

Музей бойової 
слави «Галерея 

пам’яті»

Ніжинська гімназія № 3 
Ніжинської міської ради 

Чернігівської області

Відсутність окремого 
приміщення

Експонати передано до 
«Музею історії Ніжинської 

гімназії № 3»Ніжинської 
гімназії №3 Ніжинської 

міської ради для створення 
нових розділів

11

Краєзнавчий музей
Смяцька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 
Сновської міської ради

Призупинення 
функціонування 
закладу освіти

Експонати передано до музею 
бойової і трудової слави 
Новоборовицького НВК «ЗНЗ 
І-ІІІ ст. -  ДНЗ» Сновської 
міської ради та музейної 
кімнати Петрівського НВК 
«ЗНЗ І-ІІІ ст.-ДНЗ» Сновської 
міської ради

12
Музей «Наш 

літопис»
Державного професійно- 
технічного навчального 

закладу «Замглайське 
аграрне професійно- 
технічне училище»

Призупинення 
функціонування 
закладу освіти

Експонати передано до 
Замглайської селищної ради 

для створення музейної 
кімнати



№
з/п Назва музею Заклад освіти Причини припинення

діяльності

Заходи щодо збереження музейних 
предметів

13 Історико- 
краєзнавчий музей

Озерянського закладу 
загальної середньої освіти 
1-І 11 ступенів Бобровицької 

районної ради

Передано в комунальну 
власність сільської ради

Експонати передано до 
сільської ради села Щаснівка з 

метою створення музею

Директор ПНЗ «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»



ЗАТВЕРДЖ ЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної 
державної адміністрації 

43. 03, 2019 № ^

СПИСОК
музеїв, що підтвердили звання «Зразковий музей»

№
з/п

Назва музею Назва закладу освіти

Дата
присвоєння

звання
«Зразковий

музей»

Наявність
диплому

1 2 3 4 5

1. Краєзнавчий музей
Вороньківська ЗОШ  І-ІІІ ст. 
Бобровицької районної ради 

Чернігівської області

03.07.2000
в

наявності

2. М узей «Пам'ять»

Еалайбинська загальноосвітня 
ш кола І-ІІ ступенів 

Височанської сільської ради 
Борзнянського району 
Чернігівської області

25.07.2008

в
наявності

3.
Краєзнавчий музей

Озерянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Варвинської районної ради 
Чернігівської області

03.07.2000
в

наявності

4.

Історико-краєзнавчий 
музей туристсько- 

краєзнавчого клубу 
«Ніка»

Комунальний заклад «Центр 
дитячої та юнацької творчості» 

Варвинської селищної ради 
Варвинського району 
Чернігівської області

17.06.2016

в
наявності

5.
Історико-краєзнавчий

музей

Хоробицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

Еороднянської районної ради 
Чернігівської області

16.02.2004
в

наявності

6.
Музей бойової слави Ічнянська гімназія 

імені Васильченка Ічнянської 
міської ради

03.07.2000
в

наявності

7.
Музей «Історія села 

Чемер»
Чемерська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 
Козелецької районної ради

22.02.2012
в

наявності

8.
Музей бойової слави Атюшівська загальноосвітня 

школа
08.04.2011 в

наявності



№
з /п

Назва музею Назва закладу освіти

Дата
присвоєння

звання
«Зразковий

музей»

Наявність
диплому

1 2 3 4 5
І-ІІІ ступенів імені Станіслава 

Ковтуна 
Коропської селищної ради 

Чернігівської області

9.
Історико-краєзнавчий

музей

Ковчинський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 

імені Л.П. Деполович 
Куликівської селищної ради

03.07.2000
в

наявності

10.
Історико-краєзнавчий

музей

Носівський навчально- 
виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний 
заклад-дошкільний навчальний 

заклад» І-ІІІ ступенів № 3 
Носівської міської ради 

Чернігівської області

08.04.2011

в
наявності

11.
Історико-краєзнавчий

музей

Носівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Носівської міської ради 

Чернігівської області

08.04.2011
в

наявності

12.
Музей історії смт Мала 

Дівиця

М алодівицька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

М алодівицької селищної ради 
Прилуцького району 
Чернігівської області

22.02.2012

в
наявності

13.
Краєзнавчий музей Ладанська гімназія 

Прилуцької районної ради 
Чернігівської області

22.02.2012
в

наявності

14.
Історико-краєзнавчий

музей

Анисівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів 

ім. І. Я Франка Чернігівської 
районної ради Чернігівської 

області

25.12.2006

в
наявності

15. Музей історії воєн Прилуцький професійний ліцей 
Чернігівської області

25.12.2006 в
наявності

16.

Історико- 
етнографічний музей 

Остапа Вересая

Сокиринський професійний 
аграрний ліцей Чернігівської 

області

16.02.2004
в

наявності



№
з/п

Назва музею Назва закладу освіти

Дата
присвоєння

звання
«Зразковий

музей»

Наявність
диплому

1 2 3 4 5

17.
Музей історії рідного 

краю

Спеціалізована загальноосвітня 
середня школа № 1 з 

поглибленим вивченням 
іноземних мов 
м. Чернігова

08.04.2011

в
наявності

18. Музей «Історія школи»

Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 2 з 

поглибленим вивченням 
іноземних мов 
м. Чернігова

08.04.2011

в
наявності

19.
Музей «Історія 

Лісковиці»

Чернігівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4 
Чернігівської міської ради 

Чернігівської області

17.06.2016
в

наявності

20.
Музей 

«Історія школи» Чернігівський колегіум № 11
03.07.2000

в
наявності

21.
Музей 

«Історія школи»

Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ст. фізико- 

математичного профілю № 12 
м. Чернігова

22.02.2012 в
наявності

22.

М узей історії 
навчального закладу 

№ 15 м. Чернігова
Ліцей № 15 
м. Чернігова

17.06.2016 в
наявності

23.

М узей 16-ої 
Чернігівської 
Баш кирської 
гвардійської 

кавалерійської дивізії

Чернігівський ліцей № 22 
Чернігівської міської ради 

Чернігівської області

07.08.1998
в

наявності

24.
Музей доблесті і слави 

Чернігівщини

Чернігівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 29 
Чернігівської міської ради 

Чернігівської області

03.07.2000
в

наявності



№
з/п

Назва музею Назва закладу освіти

Дата
присвоєння

звання
«Зразковий

музей»

Наявність
диплому

1 2 3 4 5

25.
Музей українознавства 

«Берегиня»

Чернігівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 29 
Чернігівської міської ради 

Чернігівської області

25.12.2006
в

наявності

26.
Музей 60-ї Армії імені 

І.Д. Черняхівського
Гімназія № 31 гуманітарно- 

естетичного профілю 
м. Чернігова

07.08.1998
в

наявності

27.
Музей «Світлиця»

Гімназія № 31 гуманітарно- 
естетичного профілю 

м. Чернігова
07.08.1998

в
наявності

28.
Музей бойової слави 
захисників Вітчизни

Чернігівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 34 
Чернігівської міської ради 

Чернігівської області

17.06.2016
в

наявності

Директор ПНЗ «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ начальника Управління 
освіти і науки обласної державної 
адміністрації 

V*?, 0£, 2019 № 4.5~

ПІДСУМКИ 
обласного етапу Всеукраїнського огляду музеїв 

при закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної 
(професійно-технічної) освіти, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України

1. Кількість музеїв (усього) / з них у сільській місцевості -94/54 
З них:
- у закладах дошкільної освіти - відсутні;
- у закладах загальної середньої освіти - 85;
- у закладах позашкільної освіти - 4;
- у закладах професійної (професійно-технічої) освіти - 5.

2. М узеї за профілями:
2.1. Історичні - 63 

З них:
- широкого історичного профілю -45;
- військово-історичні - 10;
- історії освіти (закладу освіти) - 8;
- інші -

2.2. Археологічні - відсутні;
2.3. Краєзнавчі - 9;
2.4. Мистецькі -2;
2.5. Природничі - відсутні;
2.6. Літературні -3;
2.7. Технічні - відсутні;
2.8. Етнографічні - 15;
2.9. Г алузев і-2 .

Директор ПНЗ «Центр національно- 
патріотичного виховання, туризму та 
краєзнавства учнівської молоді»



Додаток
до наказу начальника Управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації 
від 02, 2019 №

ПРИКЛАДИ 
найбільш цікавого досвіду роботи музеїв

Одним із прикладів цікавого досвіду роботи музеїв при закладах освіти 
області є застосування інноваційних технологій під час проведення музейних 
уроків, заходів, пошукової роботи та для популяризації діяльності музеїв.

Так, серед перспективних напрямів роботи музею «Історія рідної школи» 
спеціалізованої загальноосвітньої середньої школи № 1 з поглибленим вивченням 
іноземних мов м. Чернігова є впровадження інтерактивних форм роботи з 
відвідувачами. Наприклад, розповідаючи про історії різних предметів шкільного 
приладдя, можна запропонувати спробувати повторити каліграфічні рядки 
зошитів із колекції музею чорнильною ручкою з пером або виконати певні вправи 
з підручників, за якими вчилися дідусі й бабусі сьогоднішніх школярів. Музей має 
свою сторінку в соціальній мережі РасеЬоок.

На базі музеїв гімназії № 31 організовують етапи квесту «Посвята в 
гімназисти» (станції «Етнографічна», «Історична», «Патріотична»).

Музей українознавства «Берегиня» Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради організував свято «Посвята в 
екскурсоводи» для своїх екскурсоводів-початківців, які проходили цілий ряд 
випробувань, щоб здобути звання екскурсовода музею «Берегиня»: проводили 
імпровізовані екскурсії з використанням маловідомих експонатів, читали 
історичні думи та демонстрували знання стародавніх обрядів.

До 85-ї річниці пам’яті жертв Голодомору 1932 -  1933 років в музеї 16-ої 
Чернігівської Башкирської гвардійської кавалерійської дивізії Чернігівського 
ліцею № 22 Чернігівської міської ради було створено інсталяцію «Україна 
пам’ятає».

Музей «Історія рідного краю» спеціалізованої загальноосвітньої середньої 
школи № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов м. Чернігова перетворився 
на випробувальну локацію проведення уроків з історії. Так, в експозиції музею 
наявні достатні матеріали для розкриття різних освітніх тем з історії. На базі 
музею діє кінолекторій: демонструються й обговорюються кінострічки.
Наприклад, уривки «Діти Перемоги», «Хроніки української революції», «Україна - 
становлення нації», «Земля», «Чернігівський рубіж. 1941-1943».



На базі музею «Історія Лісковиці» Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 Чернігівської міської ради відновлено традицію проведення 
літературних вечорів. Традиційним стає проведення на базі музею зустрічей 
випускників; екскурсій першого вересня для батьків першокласників; циклу бесід 
«Знані люди Лісковиці», «Тіні великих предків».

у музеї «Доблесті і слави Чернігівщини» Чернігівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради щорічно проводиться свято 
відкритих дверей «Музеєзнайка скликає друзів» для учнів всієї школи.

Вже другий рік поспіль до музею українознавства «Берегиня» Чернігівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради приходять 
учні зі своїми батьками на свято «День сім’ї». Екскурсоводи проводять цікаві та 
змістовні екскурсії для дітей та їх батьків. Кожен з них розповідає про свою 
родинну традицію. На святі лунають приказки, прислів’я, загадки про родину та 
сім’ю.

М узеї закладів освіти активно популяризують свою роботу у засобах масової 
інформації. Роботі окремих музеїв були присвячені цілі цикли передач на 
місцевому та обласному телеканалах.

У травні 2018 року актив музею «Історія школи» Чернігівського колегіуму 
№ 11 став учасником телепрограми «Діалог поколінь», присвяченої Олені Білевич, 
яку транслював телеканал «Новий Чернігів» та інші місцеві канали. Інформація 
про роботу музею постійно висвітлюється на сторінках соціальних мереж та сайті 
колегіуму (http://collegiuml 1 .at.ua). У процесі розробки перебуває сайт музею, 
адже накопичений матеріал виходить далеко за межі сайту колегіуму 
(http://museuml lcn.ucoz.net).

Виховні заходи, які проводяться в музеї ліцею № 15 м. Чернігова, 
висвітлюються на сайті ліцею та на сторінці Facebook. Остання інформація про 
роботу музею була на сторінках газети «Деснянська правда».

Продовжено випуск газети музею «Історія школи» спеціалізованої 
загальноосвітньої школи № 2 з поглибленим вивченням іноземних мов 
м. Чернігова «VITA NOSTRA», яка вміщує матеріали з патріотичного виховання 
під рубриками «Знай свій край», «Доля випускника», «Видатні сини 
Чернігівщини», «До Дня народження рідної школи», «До Дня захисника України».

Важливою складовою роботи музеїв при закладах освіти є пошукова та 
науково-дослідницька діяльність. Музей має велику інформаційну базу, що 
допомагає учням у написанні рефератів та повідомлень для уроків, засідань 
гуртків та факультативів, участі у різноманітних краєзнавчих конкурсах, турнірах, 
вікторинах, конкурсах Малої академії наук України.

Так, у М узеї 16-ої Чернігівської Башкирської гвардійської кавалерійської 
дивізії Чернігівського ліцею № 22 Чернігівської міської ради триває
довгостроковий проект «Книга пам’яті». Пошуковим загоном збираються фото,

http://collegiuml
http://museuml


відео та друковані матеріали про випускників та батьків ліцею, що були 
учасниками АТО та ООС.

На базі музею «Історія школи» Чернігівського колегіуму № 11 працює клуб 
«Пам’ять» та пошуковий загін «Слідопити». Протягом двох років пошуковий загін 
працює над проектом «Місто майстрів», мета якого -  дослідження стану розвитку 
народних ремесел у нашому місті. Вже досліджено розвиток лозоплетіння та 
виготовлення музичних інструментів. Роботи «Майстерність лозоплетіння» та 
«А бандура хай вічно співає...» стали переможцями міського та обласного етапів 
Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина -  
Україна».

Музей українознавства «Берегиня» Чернігівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 29 Чернігівської міської ради організував учнівський проект 
«Реліквії мого роду. Дерево роду». Учні 5-х класів досліджували історії власної 
родини та історії прізвищ. Кожен зі школярів підготував своє родовідне дерево. На 
базі музею працює пошуковий загін «Джерельце».


