
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Н А К А З

Про проведення міського 
огляду-конкурсу на кращий 
музей у закладах освіти 
м. Одеси у 2020 році

На виконання п.п.2.2 розділу 2 додатку 2 до Міської цільової програми 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси 
«Я - одесит, патріот України» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 
Одеської міської ради від 16.03.2016 № 436-УІІ (зі змінами), з урахуванням 
Положення про проведення міського огляду-конкурсу на кращий музей 
у навчальних закладах м. Одеси, затвердженого розпорядженням міського 
голови від 29.12.2016 № 1361,з метою удосконалення та стимулювання 
діяльності музеїв при закладах освіти, підвищення їх ролі як осередків 
освіти і національно-патріотичного виховання учнівської молоді м. Одеси, 
враховуючи встановлені карантинні обмеження внаслідок поширення гострої 
респіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення міського огляду-конкурсу на 
кращий музей у закладах освіти м. Одеси у 2020 році (далі - Положення) 
(додаток 1).
2. Провести у листопаді-грудні 2020 року міський огляд-конкурс на 
кращий музей у закладах освіти м. Одеси (далі -  Огляд-конкурс) відповідно 
до Положення.
3. Затвердити склад комісії Огляду-конкурсу (додаток 2).
4. Керівникам територіальних відділів освіти районів департаменту освіти 
та науки Одеської міської ради:
4.1. Довести до відома закладів загальної середньої та позашкільної освіти 
інформацію про можливість участі в Огляді-конкурсі в онлайн режимі 
відповідно до Положення.
4.2. Врахувати, що з 22 листопада по 10 грудня 2020 року необхідно 
надіслати заявку на участь в Огляді-конкурсі (додаток 3) на електронну 
адресу pozashkilyaodesa@gmail.com з обов’язковим заповненням реєстраційної 
форми за посиланням: https://forms.gle/TA5bcqtvXTfNH2xFA, відповідно до 
Положення.
4.3. Сприяти участі в Огляді-конкурсі музеїв при закладах освіти міста.
5. Відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Моргулець Н.А.):

2020 м. Одеса
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5.1. Організувати роботу комісії Огляду-конкурсу в онлайн режимі 
відповідно до Положення.
5.2. Підготувати проект наказу департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради «Про підсумки проведення міського огляду-конкурсу на кращий 
музей у закладах освіти м. Одеси у 2020 році».
6. Відділу інформаційно-інноваційних технологій департаменту освіти та 
науки Одеської міської ради (Ковальчук І.В.) забезпечити інформаційну 
підтримку проведення Огляду-конкурсу.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти та науки Одеської міської ради Чолак В.С.

Директор департаменту О.В. Буйневич

Сиваш О.Л. 
724-60-34



Додаток 1 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
вів£0. / /  2020 № ей М

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення міського огляду-конкурсу на кращий 

музей у закладах освіти м. Одеси у 2020 році

Організатором міського огляду-конкурсу на кращий музей у закладах 
освіти м. Одеси є департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Мета та завдання

Міський огляд-конкурс на кращий музей у закладах освіти м. Одеси 
(далі - Огляд-конкурс) проводиться з метою удосконалення та стимулювання 
діяльності музеїв у закладах освіти м. Одеси (далі - Музеї), підвищення 
їх ролі як осередків освіти і національно-патріотичного виховання учнівської 
молоді та подальшого розширення їхньої мережі.

Головними завданнями Огляду-конкурсу є:
- стимулювання діяльності Музеїв, їх участі у національно-патріотичному 

та громадянському вихованні учнівської молоді;
- удосконалення пошуково-краєзнавчої та просвітницької (екскурсійної) 

роботи Музеїв;
- зміцнення зв’язків Музеїв з громадськими ветеранськими організаціями, 

творчими спілками;
- популяризація діяльності Музеїв та підвищення їх ролі у навчально- 

виховному процесі закладів освіти.

Умови проведення

З урахуванням встановлених карантинних обмежень внаслідок 
поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, Огляд-конкурс проводиться в онлайн режимі.

Участь в Огляді-конкурсі можуть брати музеї, що засновані при 
закладах освіти м. Одеси.

Огляд-конкурс проводиться за двома номінаціями: «Кращий воєнно- 
історичний музей у закладі освіти» та «Кращий історико-краєзнавчий музей 
у закладі освіти» (включаючи музеї етнографічного профілю та музеї історії 
закладу освіти).

Закладу світи, що бажає взяти участь в Огляді-конкурсі, необхідно 
надіслати заявку на e-mail: pozashkilyaodesa@gmail.com, заповнити 
реєстраційну форму та розмістити відеоматеріали в електронному вигляді за 
посиланням: https://forms.gle/TA5bcqtvXTfNH2xFA, відповідно до
Положення.
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Оцінювання музеїв, учасників Огляду-конкурсу, здійснює відповідна 
комісія в онлайн режимі.

Вимоги до відеоматеріалів та критерії оцінювання

Відеоматеріали (відео презентація), повинні подаватися державною 
мовою, відображати фото документів Музею (свідоцтва, уніфікованого 
паспорту, планів роботи музею за останні 2 роки, затверджених керівником 
закладу освіти, реєстраційної книги обліку експонатів — перша та остання 
сторінки), а також відео презентацію діяльності музею за останні 2 роки 
у довільній формі, яка повинна містити:

- відео екскурсію у музеї з демонстрацією експозиції;
- перелік відкритих виховних заходів, відгуки дітей про участь у них;
- наявність та результати пошукової роботи, яку здійснюють школярі - 

активісти музею;
- інформацію про можливі друковані видання, статті, співпрацю із 

громадськими організаціями;
- інформацію про участь у конкурсах, семінарах, конференціях, 

форумах та її результати (грамоти, дипломи) тощо.
Комісія Огляду-конкурсу переглядає відеоматеріали (відео 

презентацію) та оцінює стан Музею та його діяльності по 10-бальній шкалі
відповідно до критеріїв:

- естетика оформлення експозицій - 10 балів;
- системність роботи, виконання планів роботи - 10 балів;
- актуальність діяльності: зв’язок із життям міста, країни, 

виховний вплив на особистість у формуванні громадянської
позиції - 10 балів;

- стан пошукової роботи, співпраця із громадськими
організаціями - 10 балів;

- досягнення (участь у конкурсах, семінарах,
конференціях, форумах та її результати - грамоти, дипломи) - 10 балів.

Визначення та нагородження переможців

Комісія вивчає презентації Музеїв, учасників Огляду-конкурсу 
відповідно до вимог та критеріїв оцінювання та визначає переможців 
(І, П та III місце) у кожній з номінацій. Рішення комісії Огляду-конкурсу 
є остаточним та не переглядається.

Музеї - переможці Огляду-конкурсу нагороджуються відповідними 
дипломами Департаменту, їх керівники -  грошовими винагородами.

Виплати грошових винагород здійснюються з урахуванням податків та 
зборів відповідно до чинного законодавства України.



Додаток 2 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради
ВІДОМІ. 44. 2020 № 0(Л З

Склад комісії
міського огляду-конкурсу на кращий музей 

у закладах освіти м. Одеси у 2020 році

Голова комісії: 
Чолак В.С. - заступник директора департаменту освіти та науки 

Одеської міської ради;
Члени комісії: 
Сиваш О.Л. - головний спеціаліст відділу позашкільної освіти та 

виховної роботи департаменту освіти та науки Одеської 
міської ради;

Старих Л.К. - керівник музею Партизанської Слави Одеської 
ЗОШ № 65, що має звання «Зразковий музей»;

Чігідін В.В. - член Молодіжної ради при Одеському міському голові 
(за згодою);

Лозовська К.Ю. - головний спеціаліст територіального відділу освіти 
Приморського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

Нілова С.А. - головний спеціаліст територіального відділу освіти 
Малиновського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

Юмашева Ю.І. - головний спеціаліст територіального відділу освіти 
Київського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради;

Кривулько Т.О. - головний спеціаліст територіального відділу освіти 
Суворовського району департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради.



Додаток 3 до наказу 
департаменту освіти та науки 
Одеської міської ради ^ 
в і д ^ .  / /  2020 №

ЗАЯВКА

на участь музею

Одеської ЗОШ №

в огляді-конкурсі на кращий музей у закладах освіти м. Одеси

Назва музею
(відповідно до свідоцтва)

П.І.Б. керівника музею, 
№ телефону

Дата реєстрації, 
реквізити свідоцтва 

музею

Директор

Дата 2020 року

Підпис


