
 
ЗАЧЕПИЛІВСЬКА  РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

НАКАЗ 

 

Зачепилівка 

 

26.11.2018                                                                                                      № 323 
 

Про проведення огляду кімнат 

та куточків краєзнавчого 

спрямування в закладах освіти у 

2018/2019 навчальному році 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України                          

від 05.10.2018  № 1/9-607 «Про проведення Всеукраїнського огляду музеїв при 

закладах освіти», листа Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 22.10.2018 № 01-32/5034 «Про проведення 

обласного етапу Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти», з метою 

удосконалення діяльності музеїв, кімнат та куточків краєзнавчого спрямування 

при закладах освіти, аналіз їхньої роботи, підвищення ролі в освітньому процесі 

та вихованні юних громадян України, виявлення в музеях матеріалів, що 

становлять наукову, історичну та художню цінність, вивчення роботи музеїв 

щодо виконання законів України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їх символіки», «Про доступ до архівів репресивних органів 

комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про увічнення 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» та «Про 

правовий статус та вшанування пам'яті борців за незалежність України у                 

ХХ столітті» та рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Про 

перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю»                 

(лист МОНУ від 22.05.2015 № 1/9-255), наказую 

 



1. Провести огляд кімнат та куточків краєзнавчого спрямування в закладах 

освіти протягом 26 листопада – 03 грудня 2018 року.  

2. Створити комісію для проведення огляду кімнат та куточків краєзнавчого 

спрямування в закладах освіти у складі: 

 Бєляєва Антоніна Іванівна – голова комісії,  завідувач районного методичного 

кабінету відділу освіти, молоді та спорту; 

 Ляшенко Валентина Іванівна – член комісії, методист методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту; 

Буланов Юрій Іванович – член комісії, методист КЗ «Зачепилівський будинок 

дитячої та юнацької творчості» (за згодою). 

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти сприяти діяльності комісії з 

проведення огляду кімнат та куточків краєзнавчого спрямування. 

4. Контроль за виконанням  наказу покласти на  завідувача районного 

методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту  Бєляєву А.І. 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту                                                                О.  ПЕТРЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


