
Комунальний заклад «Первомайський ліцей №5 

Первомайської міської ради Харківської області» 

НАКАЗ 

 

29.10.2021                                                                                                         №137  

 

Про участь у  міському  етапі  

Всеукраїнського огляду музеїв у 2021 році 

 

Відповідно до листів Міністерства освіти і науки України від 04.10.2021 

№ 827-21 та Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації від 13.10.2021 № 01-33/4960 «Про проведення Всеукраїнського 

огляду музеїв при закладах освіти», наказу міського відділу освіти від 

25.10.2021 №216 «Про організацію та проведення міського та участь в 

обласному етапі Всеукраїнського огляду музеїв при закладах освіти у 2021 

році»,  з метою активізації національно-патріотичного виховання, 

удосконалення діяльності музеїв при  закладах освіти Первомайської міської 

територіальної громади, підвищення їх ролі в освітньому  процесі  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Керівнику шкільного етнографічного музею «Українська світлиця» 

АЛЕКСАНДРОВІЙ Л.П.;  

1.1. Забезпечити  участь у І (міському)  етапі   Всеукраїнського огляду музеїв 

шкільного етнографічного музею «Українська світлиця»  відповідно до 

Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України,  затверджених наказом Міністерства освіти 

і науки України від 22.10.2014 № 1195. 

                                                   З 26.10.2021 по 15.12.2021 

1.2. Надати до відділу освіти матеріали щодо огляду музею: 

 звіт  (до 5 аркушів) про діяльність музею за період 2019-2021 роки у 

паперовому та електронному вигляді (у довільній формі); 

 інформацію про музей при закладі освіти (додаток 1); 

 заповнену анкету музею закладу освіти (додаток 2). 

23.11.2021 

     



  

2.  Контроль за виконанням  наказу покласти на заступника директора з НВР  

О. АЛЕКСАНДРОВА.  

 

Директор                         Оксана СТОЦЬКА 

 

З наказом від 29.10.2021 №137  ознайомлені: 

О. Александров  

Л. Александрова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Додаток 1 

до наказу  

Первомайського ліцею №5 

29.10.2021 №137  

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МУЗЕЙ 

 ___________________________________________________ 

(назва закладу освіти) 



  

 

№ Назва музею Назва закладу освіти на час 

проведення останнього 

огляду музеїв (2018 рік) 

Назва закладу освіти на 

01.10.2021 року  

1    

 

Додаток 2 

до наказу  

Первомайського ліцею №5  

29.10.2021 №137 

 

 

АНКЕТА МУЗЕЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

 

Повна назва музею.   

Навчальний заклад.   

Профіль музею.   

Дата створення музею  

Присвоєння звання «Зразковий музей» - 

Загальна кількість експонатів:   

Коротка довідка про музей. 

В яких обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах (проектах) музей 

брав участь:  

Адреса музею.   

Телефон.   

Посилання на інформацію про музей в мережі Інтернет 

 

 


