
 
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

Н А К А З  
м. Київ 

 
Від “17” лютого 2010 р.                                                                   № 26 
 
Про проведення у 2010 році  
огляду музеїв при навчальних  
закладах м. Києва 
 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 60 
«Про проведення у 2010 році огляду музеїв при навчальних закладах, які 
перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України», відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 № 640 «Про внесення 
змін до положень щодо музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України» та з метою удосконалення 
діяльності музеїв при навчальних закладах, впорядкування та систематизації мережі 
музеїв, підвищення їх ролі як осередків освіти і виховання учнівської та 
студентської молоді, стимулювання та підтримки їх діяльності 
 

н а к а з у ю: 
 
1.Провести з 10 березня по 14 травня 2010 року районні, з 10 вересня по 25 жовтня 

2010 року – міський огляд музеїв при навчальних закладах м. Києва.  
2.Затвердити Умови проведення та склад комісії з проведення огляду музеїв при 
навчальних закладах м. Києва (додаток 1, 2). 

3.Заступнику начальника ГУОН – начальнику відділу професійно-технічної освіти 
Кучинському М. С., начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у 
м. Києві рад (районних у місті Києві державних адміністрацій) здійснити 
організаційні заходи для проведення огляду музеїв при навчальних закладах. 

4.Міжнародному центру дитячо-юнацького туризму (Стешук В. М.) надати 
методичну та фахову допомогу навчальним закладам з організації та проведення 
огляду музеїв відповідно до діючих відомчих документів та затверджених Умов. 

5.Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 
Головного управління освіти і науки Герасименка В. М., заступника начальника 
ГУОН – начальника відділу професійно-технічної освіти Кучинського М. С. 

 
 
В. о. начальника  В. Горюнова 



 
Додаток 1  
до наказу Головного 
управління освіти і науки 
від “17” лютого 2010 р. № 26 

 
УМОВИ 

проведення огляду музеїв 
при навчальних закладах м. Києва 

 
І. Загальні положення 

 1.1. Огляд музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України (надалі – огляд), проводиться з 
урахуванням вимог Закону України «Про музей та музейну справу», Положення про 
музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства 
освіти і науки України, Положення про звання «Зразковий музей», Порядку обліку 
музеїв при навчальних закладах, при навчальних закладах, які перебувають в сфері 
управління Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом 
Міністерства освіти України від 04.09.2006 № 640 та Положення про проведення у 
2010 році огляду музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 60. 
 1.2. Загальне керівництво оглядом здійснює Головне управління освіти і науки 
м. Києва. Безпосередня відповідальність за проведення зазначеного заходу та 
підведення підсумків покладається на Міжнародний центр дитячо-юнацького 
туризму. 
 Відділ професійно-технічної освіти, управління освіти районних у місті Києві 
державних адміністрацій для проведення огляду музеїв створюють комісії, які 
очолюють заступники начальника управління. Заступником голови районної 
оглядової комісії призначається відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу в 
районі. До складу комісії включаються представники районних управлінь освіти, 
районних методичних кабінетів, позашкільних та інших навчальних закладів. До 
участі в роботі комісії можуть залучатися фахівці державних музеїв, районних 
відділів культури, архівів, громадських організацій (за згодою). 
 

ІІ. Мета та завдання огляду 
2.1. Огляд проводиться з метою удосконалення діяльності музеїв при навчальних 

закладах м. Києва (надалі – музеї), впорядкування та систематизації мережі музеїв, 
підвищення їх ролі як осередків освіти та виховання учнівської і студентської 
молоді, стимулювання діяльності та подальшого розширення мережі зазначених 
музеїв. 

Головними завданнями огляду є: 
- вивчення діяльності музеїв з питань охорони пам’яток історії, культури та 

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

- удосконалення краєзнавчо-пошукової роботи музеїв; 



- зміцнення зв’язків музеїв при навчальних закладах з державними музеями, 
архівами, товариствами охорони пам’яток історії і культури, творчими спілками; 

- визначення кращих музеїв та заохочення їх діяльності шляхом присвоєння 
звання «Зразковий музей»; 

- популяризація діяльності музеїв та підвищення їх ролі в навчально-виховному 
процесі навчального закладу. 
 

ІІІ. Терміни проведення 
 Районні огляди проводяться з 10 березня по 14 травня 2010 року. 
 Міський огляд відбудеться з 10 вересня по 25 жовтня 2010 року.  
 Підсумки міського огляду підводяться Головним управління освіти і науки та 
Міжнародним центром дитячо-юнацького туризму з 25 жовтня по 30 листопада 2010 
року. 
 Підведення загальних підсумків буде проведено Міністерством освіти і науки 
України та Українським державним центром туризму і краєзнавства учнівської 
молоді до 25 січня 2011 року. 
 

ІV. Учасники огляду 
 Огляду підлягають музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України, що на час проведення огляду 
перебували на обліку, зареєстровані та перереєстровані під час проведення даного 
заходу. 
 

V. Порядок проведення огляду 
 Районні комісії вивчають роботу музеїв, готують висновки про їх відповідність 
чи невідповідність статусу музею при навчальному закладі, а також званню 
«Зразковий музей» для тих музеїв, що таке звання мають або претендують на його 
присвоєння. 
   

VІ. Документація та терміни її подання 
 6.1. За підсумками огляду районні комісії (чи уповноважений ними навчальний 
заклад) подають до Міжнародного центру дитячо-юнацького туризму (вул. Саперне 
поле, 26) такі документи: 
 
1. Наказ управління освіти виконавчого органу районної у м. Києві ради (районної у 
м. Києві державної адміністрації) про підсумки огляду музеїв з додатками: 

- список всіх музеїв, що перебувають на обліку із зазначенням назви музею, 
повної назви та адреси навчального закладу. Також необхідно надати на кожен 
музей один примірник акту обстеження; 

- документи музеїв, які не мають свідоцтва про реєстрацію (на кожен музей): 
один примірник акту обстеження, чотири примірники уніфікованого паспорту, один 
примірник Положення про музей та один примірник наказу (рішення) про створення 
музею; 

- список музеїв, які припинили своє існування після грудня 2008 року, в якому 
вказати назву музею, назву навчального закладу, причини припинення існування; 



- список музеїв, що були перейменовані або змінили профіль. До списку 
надаються документи: один примірник акту обстеження, чотири примірники 
уніфікованого паспорту, один примірник Положення про музей та один примірник 
наказу (рішення) про перейменування або зміну профілю; 

- інформацію про підсумки огляду музеїв при навчальних закладах району за 
формою додатку 3 до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 № 
640; 

- інформацію, в якій навести приклади найбільш цікавого досвіду роботи 
музеїв. 
2. Подання на присвоєння звання «Зразковий музей» музеям, які відповідають 
вимогам Положення про звання «Зразковий музей» (наказ Міністерства освіти і 
науки України від 04.09.2006 № 640), до якого додаються матеріали: 

- один примірник акту обстеження музею з відповідним висновком; 
- протокол засідання районної комісії з огляду музеїв при навчальних закладах 

м. Києва з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії; 
- розгорнута довідка-характеристика на музей, складена відповідно до пункту 

1.3 вищезазначеного Положення, в якій необхідно розкрити роботу музею за останні 
два-три роки. Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром 13х18 
см (5-7 шт.), які відображають загальний вигляд експозиції та окремі оригінальні 
експонати, ілюструють роботу музею, пошукових, експедиційних груп. Довідка-
характеристика завіряється печаткою районного управління освіти та підписом 
голови оглядової комісії. 
3. Подання на підтвердження звання «Зразковий музей»: 

- акт обстеження музею з відповідним висновком; 
- протокол засідання районної комісії з огляду музеїв при навчальних закладах 

м. Києва з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії; 
- звіт про діяльність музею (зазначити про нові експозиції, результати 

пошукової роботи тощо). 
 Оформлення вищезазначених документів проводиться у відповідності до 
Порядку обліку музеїв при навчальних закладах, при навчальних закладах, які 
перебувають в сфері управління Міністерства освіти і науки України (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 04.09.2006 № 640). 

6.2. Матеріали подаються у друкованому вигляді та на електронних носіях 
(редактор Microsoft Word, формат RTF) до Міжнародного центру дитячо-юнацького 
туризму до 10 вересня 2010 року. 

 
VІІ. Підведення підсумків 

Підведення підсумків огляду проводиться міською комісією та оформляється 
наказом Головного управління освіти і науки. 

Музей, який в ході чергового огляду не підтвердив статус музею при 
навчальному закладі у сфері управління Міністерства освіти і науки України або 
припинив свою діяльність, знімається з обліку, про що Міжнародним центром 
дитячо-юнацького туризму робиться відмітка у реєстраційному журналі.  

Підсумковий наказ Головного управління освіти і науки м. Києва з 
відповідними додатками надається до Українського державного центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді до 01 грудня 2010 року. 



 
VІІІ. Фінансування 

Витрати на проведення огляду музеїв на місцях, виготовлення відповідної 
документації проводяться за рахунок місцевих бюджетів, інших залучених коштів. 
 
 
 
 
 
Заступник начальника  В. Герасименко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 



Додаток 2  
до наказу Головного 
управління освіти і науки 
від “17” лютого 2010 р. № 26 

 
 
 

СКЛАД 
комісії з проведення огляду музеїв 
при навчальних закладах м. Києва 

 
 
Голова комісії – Герасименко Василь Михайлович, заступник начальника Головного 

управління освіти і науки 
 
 
 
Члени комісії: 
1. Бабінець Світлана Іванівна – завідувач сектору позашкільної освіти і виховання 
2. Стешук Валентина Миколаївна – директор Міжнародного центру дитячо-

юнацького туризму  
3. Бакуненко Марина Вікторівна – методист Міжнародного центру дитя-юнацького 

туризму 
 
 
 
Заступник начальника  В. Герасименко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


