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Про підсумки І (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2018 році

На виконання наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 07.03.2018 № 113 «Про проведення І (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2018 році», з метою 
підвищення якості, удосконалення змісту позашкільної освіти, забезпечення 
гуртків, груп, секцій, студій, інших творчих об’єднань закладів позашкільної 
освіти якісною навчальною літературою та програмами, у червні 2018 року 
проведено І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (далі -  
Конкурс) за військово-патріотичним, дослідницько-експериментальним, 
еколого-натуралістичним, науково-технічним, соціально-реабілітаційним, 
туристсько-краєзнавчим та художньо-естетичним напрямами позашкільної 
освіти у категоріях: «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти» 
та «Навчальна література з позашкільної освіти».

На обласний етап Конкурсу надійшла 41 робота керівників гуртків 
закладів позашкільної освіти Бобровицького, Новгород-Сіверського, 
Прилуцького, Носівського, Семенівського районів, Коропської, Куликівської, 
Менської, Остерської, Сновської, Холминської об’єднаних територіальних 
громад, міст Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 
Чернігівського обласного Палацу дітей та юнацтва, Чернігівської Малої 
академії наук учнівської молоді, Чернігівської обласної станції юних 
натуралістів, Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської 
області, державного професійно-технічного навчального закладу 
«Чернігівське вище професійне училище».

Учасники Конкурсу продемонстрували високий рівень фахової та 
методичної підготовки, знань, умінь із впровадження інновацій щодо 
педагогічного моделювання ігрових, проектних, освітньо-розвивальних і 
здоров’язберігальних технологій.

Конкурсні роботи (категорія «Навчальна література з позашкільної 
освіти») мають змістовний навчальний матеріал, спрямований на розвиток
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навичок самостійної роботи, інтересу до відповідного напряму позашкільної 
освіти, ілюстрації, фотоматеріали, репродукції, схеми тощо.

У той же час членами експертної комісії вказано на недоліки у роботах 
зазначеної категорії. Деякі учасники Конкурсу недостатньо уваги приділили 
підготовці матеріалів: у частині робіт бракує тлумачення термінів, понять, 
розкриття практичного значення роботи для підвищення якості освітнього 
процесу, а також висвітлення окремих тем.

У роботах педагогів (категорія «Навчальні програми за напрямами 
позашкільної освіти») вдало визначено мету, завдання, зміст, порядок, способи 
організації навчально-виховної діяльності та вимоги щодо результатів роботи 
за програмою.

Проте, у деяких роботах не визначено рівні навчання, вік дітей, 
порушена структура програми, оформлення навчальної літератури не 
відповідає вимогам. Недостатньо уваги приділено технічному забезпеченню, 
використанню необхідного обладнання на заняттях гуртка.

Відповідно до Положення Конкурсу та на підставі рішення експертної 
комісії н а к а з у ю :

1. Визнати переможцями І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2018 році та нагородити дипломами Управління освіти і 
науки Чернігівської облдержадміністрації:

1.1 За військово-патріотичним напрямом позашкільної освіти у категорії 
«Навчальна література з позашкільної освіти»:

I місце
- Хоменка Ігоря Євгеновича, керівника гуртка Прилуцького районного 

Будинку школяра Прилуцької районної ради;
II місце

- Вербицьку Олену Анатоліївну, керівника гуртка комунального закладу 
позашкільної освіти «Менська станція юних техніків» Менської міської ради;

III місце
- Гончарову Ольгу Борисівну, керівника гуртка комунального закладу 

«Новгород-Сіверський районний будинок дитячої та юнацької творчості» 
Новгород-Сіверської районної ради.

1.2 За туристсько-краєзнавчим напрямом позашкільної освіти у категорії 
«Навчальна література з позашкільної освіти»:

I місце
- Баранова Бориса Анатолійовича, керівника гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Семенівської міської ради;

II місце
- Федоренка Юрія Михайловича, керівника гуртка комунального закладу 

«Центр позашкільної освіти» Куликівської селищної ради;
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III місце
- Ровенчина Олександра Степановича, керівника гуртка Ніжинського 

міського Центру туристсько-оздоровчої, спортивної та виховної роботи з 
дітьми та молоддю Ніжинської міської ради.

1.3 За науково-технічним напрямом позашкільної освіти (початково- 
технічний, інформаційно-технічний профілі) у категорії «Навчальна 
література з позашкільної освіти»:

I місце
- Блоху Олену Миколаївну, керівника гуртка Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
II місце

- Чоботар Тетяну Миколаївну, керівника гуртка Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

III місце
- Криштопу Тетяну Володимирівну, керівника гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Семенівської міської ради.

1.4 За науково-технічним напрямом позашкільної освіти художньо- 
естетичного профілю (технічний дизайн) у категорії «Навчальні програми» та 
«Навчальна література»:

I місце
- Пискун Тетяну Едуардівну, методиста Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді;
II місце

- Станкевич Олену Анатоліївну, керівника гуртка державного 
професійно-технічного навчального закладу «Чернігівське вище професійне 
училище»;

III місце
- Коршуна Миколу Федоровича, керівника гуртка Сновської станції 

юних техніків Сновської міської ради.
1.5 За художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти (музичний 

профіль (гра на музичних інструментах, оркестри, інструментальні 
колективи)) у категорії «Навчальні програми за напрямами позашкільної 
освіти»:

I місце
- Терещенка Андрія Олеговича, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 
юнацтва;

II місце
- Веремієнко Ларису Михайлівну, керівника гуртка Новгород- 

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської 
міської ради;

III місце
- Домалевську Ганну Леонідівну, керівника гуртка комунального 

^ позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та
юнацтва.
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1.6 За художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти (музичний 
профіль (гра на музичних інструментах, оркестри, інструментальні 
колективи)) у категорії «Навчальна література з позашкільної освіти»:

I місце
- Ровенчин Катерину Віталіївну, учителя музичного мистецтва 

Ніжинського навчально-виховного комплексу № 16 «Престиж» (гімназія- 
загальноосвітня школа І ступеня-дошкільний навчальний заклад) Ніжинської 
міської ради;

II місце
- Малишеву Вікторію Володимирівну, методиста Прилуцького 

районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;
III місце

- Савосько Євгенію Сергіївну, керівника гуртка Прилуцького районного 
Будинку школяра Прилуцької районної ради.

1.7 За художньо-естетичним напрямом (театральний профіль) у категорії 
«Навчальні програми» та «Навчальна література» з позашкільної освіти:

I місце
- Шматко Мирославу Стефанівну, керівника гуртка Прилуцького 

районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;
II місце

- Харитоненко Антоніну Михайлівну, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу Чернігівського обласного Палацу дітей та 
юнацтва;

III місце
- Чистякову Тетяну Петрівну, керівника гуртка Остерського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Остерської міської ради.
1.8 За соціально-реабілітаційним напрямом позашкільної освіти у 

категорії «Навчальні програми» та «Навчальна література»:
» І місце

- Суркова Василя Миколайовича, керівника гуртка Ніжинського будинку 
дітей та юнацтва Ніжинської міської ради;

II місце
- Ременюк Галину Григорівну, Батрак Наталію Олексіївну, методистів 

комунального закладу «Носівський будинок дитячої та юнацької творчості» 
Носівської міської ради;

III місце
- Тищенко Наталію Валеріївну, керівника гуртка Центру творчості дітей 

та юнацтва Прилуцької міської ради.
1.9 За еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти у 

категорії «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»:
І місце

- Леуса Юрія Віталійовича, завідувача відділу комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

*
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II місце
- Терещенко Ніну Олексіївну, керівника гуртка Холминського Будинку 

творчості дітей та юнацтва Холминської селищної ради;
III місце

- Мороз Оксану Миколаївну, методиста Коропського центру дитячої та 
юнацької творчості Коропської селищної ради.

1.10 За еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти у 
категорії «Навчальна література з позашкільної освіти»:

I місце
- авторський колектив педагогів комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» у складі заступника директора з 
навчально-виховної роботи Кидиби Руслани Григорівни, завідувачів відділів 
станції Кузьменко Вікторії Дмитрівни, Леуса Юрія Віталійовича, Велігорської 
Світлани Віталіївни, методистів Бицько Тетяни Миколаївни, Корень Тетяни 
Іванівни;

II місце
- Слабченко Ольгу Василівну, заступника директора Новгород- 

Сіверського Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської 
міської ради;

III місце
- Михайленко Любов Василівну, керівника гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської 
міської ради.

1.11 За дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти 
у категорії «Навчальні програми» та «Навчальна література»:

II місце
- Степаненко Ольгу Іванівну, керівника гуртка обласного комунального 

позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала академія наук 
учнівської МОЛОДІ»/

III місце
Гапон Наталію Володимирівну, керівника гуртка обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівська Мала 
академія наук учнівської молоді».

2. Визнати лауреатами Конкурсу та нагородити дипломами Управління 
освіти і науки облдержадміністрації:

- Дорошенко Світлану Миколаївну, керівника гуртка Центру творчості 
дітей та юнацтва Прилуцької міської ради;

- Жмаку Сергія Володимировича, керівника гуртка Прилуцького 
районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;

- Коноваленко Наталію Миколаївну, керівника гуртка Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

- Марченка Олексія Івановича, керівника гуртка Прилуцького міського 
Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради;

- Нагорного Ігоря Борисовича, керівника гуртка Прилуцького міського 
Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради;
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- Одаріча Віталія Васильовича, керівника гуртка Дігтярівського 
професійного аграрного ліцею Чернігівської області;

- Пісковець Людмилу Олександрівну, керівника гуртка Бобровицького 
Центру дитячої творчості Бобровицької районної ради;

- Руденко Людмилу Олександрівну, керівника гуртка Прилуцького 
міського Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради;

- Сунко Тетяну Анатоліївну, керівника гуртка Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
місцевого самоврядування, закладів професійної (професійно-технічної) та 
позашкільної освіти обласного підпорядкування:

3.1 Проаналізувати участь педагогічних працівників закладів освіти у 
Конкурсі.

3.2 Провести семінари-практикуми, майстер-класи за участю 
переможців Конкурсу.

4. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені К.Д. Ушинського (ректор А. Заліський):

4.1 Узагальнити матеріали учасників Конкурсу та видати методичні 
рекомендації до 01 грудня 2018 року.

4.2 Презентувати матеріали Конкурсу під час проведення курсів 
підвищення кваліфікації, обласних семінарів, творчих груп директорів, 
методистів, керівників гуртків закладів позашкільної освіти протягом 
2018 року.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління -  начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Соронович. *

Началь М. КОНОПАЦЬКИЙ
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