
Додаток  1                 
до наказу КПНЗ «Київський центр 
дитячо-юнацького туризму,  
краєзнавства та військово- 
патріотичного виховання» 
№76_від 19.11.2021 р. 

 
 

УМОВИ 
проведения ІІ етапу (міського) Всеукраїнського огляду музеїв при закладах 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-
технічної) освіти, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і 

науки України 
 

l. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 
 ІІ (міський) етап Всеукраїнського огляду музеїв при закладах дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, 
які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далi - 
Огляд), проводиться відповідно до Положения про музеї при  дошкiльних,  
заrальноосвiтнiх, позашкільних та професiйних (професiйно-технiчних) закладах 
освiти, якi перебувають у сферi управлiння Мiнiстерства освiти i науки України 
та Положення про присвоення звання «Зразковий музей» музеям при 
дошкiльних, загальноосвітніх, позашкільних та професiйних (професiйно-
технiчних) закладах освiти, якi перебувають у сферi управлiння Мiнiстерства 
освiти i науки України, затверджених наказом МОН України вiд 22.10.2014       
№ 1195, що зареєстровані Міністерством юстиції України 10.11.2014 за              
№ 1415/26192, та цих Умов. 
 

II.  ЗАВДАННЯ ОГЛЯДУ 
Головними завданням огляду є: 
- упорядкування та систематизація музейної мережi; 
- вивчення діяльності музеїв з охорони пам'яток природи, icтopiї та 

культури, їх участіi у формуваннi та рацiонаньному використаннi Музейного 
фонду України; 

- аналiз використання музейних колекцiй в освiтньому процесi, їx ролi 
в патрiотичному вихованнi дiтей та молодi; 

- приведення змісту експозицій у відповідність до вимог Законів 
України щодо декомунізації суспільного життя, про забезпечення 
функціонування української мови як державної, Рекомендацій МОН України 
«Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю» 
(лист МОН України від 22.05.2015 № 1/9-225); 

- проведення аналізу оглядових та тематичних екскурсій музеїв на 
відповідність головному призначенню музею: об’єктивно висвітлювати події, 
факти, діяльність історичних постатей тощо, зміни у цьому контексті назв 
музеїв; 



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

- популяризація знань та просвітницька робота через засоби масової 
інформації та інтернет-ресурси. 

 
ІІІ. КЕРIВНИЦТВО ОГЛЯДОМ 

Загальне керiвництво Оглядом здійснює Департамент освіти і науки 
виконавчого органу Київської міської ради  (КМДА). 

Безпосередня відповідальність за проведення загальноміського етапу  
огляду покладається на КПНЗ «Київський центр дитячо-юнацького туризму, 
краєзнавства та військово-патріотичного виховання» (далі  - Заклад) 
 

ІV. СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ 
ІІ етап (міський) огляду музеїв при закладах освіти проводиться з 27 січня 

до 15 лютого 2022 року. 
Заклад підбиває підсумки Огляду до 01 березня 2022 року. 

 
V. УЧАСНИКИ ОГЛЯДУ 

Огляду підлягають музеї при закладах дошкільної, загальної середньої, 
позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти, які перебувають у 
сфері управління Міністерства освіти і науки України, що на час проведення 
огляду перебували на обліку. 
 

VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ 
Комісія міського етапу Огляду вивчає роботу музеїв, робить висновки 

щодо їх відповідності чи невідповідності статусу музею при закладі освіти та 
подає матеріали до  Українського державного центру національно-патріотичного 
виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді. 
 

VІІ. ДОКУМЕНТАЦІЯ ОГЛЯДУ 
За підсумками огляду в районах міста Києва управління освіти  

надсилають до КПНЗ «КЦДЮТКВПВ» такі матеріали: 
1. Наказ районного управління освіти м. Києва про підсумки огляду з 

додатками: 
- додаток 1 – загальний список музеїв закладів освіти району м. Києва 
станом на 10 січня 2022 року. 
- Копію Уніфікованого паспорту на кожний музей; 
- додаток 2 – список музеїв, що підтвердили звання «Зразковий музей», у 
якому вказати повну назву закладу освіти, де він розташований та дату 
присвоєння звання «Зразковий музей»; 
- додаток 3 – інформацію про підсумки огляду за формою, що додається; 
- додаток 4 – список музеїв, які припинили своє існування після грудня 
2018 року, в якому вказати назву закладу освіти, причини припинення 



діяльності музею та вжиті заходи щодо збереження музейних експонатів, 
важливих документів, нагород тощо; 
- додаток 5 – приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв (у 
довільній формі, коротко). 
- посилання на інтернет-ресурси для ознайомлення з роботою музеїв. 
2. Зазначені документи та матеріали подаються державною мовою у термін 

до 25 січня 2022 року на адресу Закладу: вул. Саперне поле, 26, каб. № 1. 
 

VІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 
Підсумки проведення ІІ етапу (міського) затверджуються наказом 

Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА). 

Підсумки проведення огляду оприлюднюються на офіційних веб-сайтах 
ДОН та Закладу http://www.uacenter.info/ . 

 
ІX. ФІНАНСУВАННЯ 

Витрати на проведення Огляду здійснюються за рахунок коштів, не 
заборонених чинним законодавством України. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uacenter.info/


Додаток  до п.1 розділу VІІ 
Умов проведення огляду  

 
ІНФОРМАЦІЯ 

про підсумки І етапу (районного) огляду музеїв при закладах дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти 

_________________________________  району м. Києва, які перебувають у сфері 
управління Міністерства освіти і науки України 

 
1. Кількість музеїв (усього) 
З них: 
- У закладах дошкільної освіти; 
- У закладах загальної середньої освіти (школах-інтернатах, гімназіях, 

ліцеях, дитячих будинках); 
- У закладах позашкільної освіти; 
- У закладах професійної (професійно-технічної) освіти. 
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. Мистецькі 
2.5. Природничі 
2.6. Літературні 
2.7. Технічні 
2.8. Етнографічні 
2.9. Галузеві 

 
*Звертаємо вашу увагу на присутність у назвах окремих музеїв історичного 

профілю, що висвітлюють події Другої світової війни, патетичних слів «бойової 
слави». Така назва музею уже орієнтує відвідувачів на одностороннє (лише 
героїзоване) сприйняття подій, фактів та учасників тих подій, що порушує 
об’єктивність висвітлення матеріалів та не відповідає основним засадам 
функціонування музею, а отже, його ролі у громадянському вихованні дітей та 
молоді (до абз.6 розд.ІІ умов). 

Практика функціонування музеїв закладів освіти зазначеного виду в останні 
роки демонструє прийнятне означення – «військово-історичні» музеї з 
уточненою тематичною назвою. 
 


