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2019 року м. Чернігів №

Про підсумки І (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для 
закладів позаш кільної освіти 
системи освіти у 2019 році

Відповідно до наказу начальника Управління освіти і науки 
Чернігівської облдержадміністрації від 04.03.2019 № 87 «Про проведення 
І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 
літератури для закладів позашкільної освіти системи освіти у 2019 році», з 
метою підвищ ення якості, удосконалення змісту позашкільної освіти, 
забезпечення гуртків, груп, секцій, студій, інших творчих об ’єднань закладів 
позашкільної освіти якісною навчальною літературою та програмами, у червні 
2019 року проведено 1 (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для закладів позашкільної освіти системи освіти (далі -  
Конкурс) за військово-патріотичним, дослідницько-експериментальним, 
еколого-натуралістичним, науково-технічним та художньо-естетичним 
напрямами позаш кільної освіти у категоріях «Навчальні програми за 
напрямами позаш кільної освіти» та «Навчальна література з позашкільної 
освіти».

На обласний етап Конкурсу надійшла 21 робота керівників гуртків 
закладів позаш кільної освіти Прилуцького, Носівського, Семенівського 
районів, Бобровицької, Деснянської, Куликівської, М енської, Остерської 
об’єднаних територіальних громад, міст Ніжина, Прилук, Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

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

Конкурсні роботи (категорія «Навчальна література» з позашкільної 
освіти) мають змістовний навчальний матеріал, спрямований на розвиток 
навичок самостійної роботи, інтересу до відповідного напряму позашкільної 
освіти; ілюстрації, фотоматеріали, репродукції, схеми тощо.
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У роботах педагогів (категорія «Навчальні програми» з позашкільної 
освіти) вдало визначено мету, завдання, зміст, порядок, способи організації 
навчально-виховної діяльності та вимоги щодо результатів роботи за 
програмою.

Проте, у категорії «Навчальні програми» з позаш кільної освіти не 
визначено рівні навчання, вік дітей, поруш ена структура програми, 
оформлення навчальної літератури не відповідає вимогам. Недостатньо уваги 
приділено технічному забезпеченню, використанню необхідного обладнання 
на заняттях гуртка.

Членами експертної комісії вказано на недоліки у категорії «Навчальна 
література». Зокрема, деякі учасники Конкурсу недостатньо уваги приділили 
підготовці матеріалів: у частині робіт бракує тлумачення термінів, понять, 
розкриття практичного значення роботи для підвищення якості навчально- 
виховного процесу, а також висвітлення окремих тем.

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

1. Визнати переможцями Конкурсу:

1.1. У категорії «Навчальна література» за художньо-естетичним 
напрямом (декоративно-ужитковий профіль):

I місце
Криштопу Тетяну Володимирівну, методиста комунального закладу 

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

II місце
М алиш еву Вікторію Володимирівну, методиста районного Будинку 

школяра Прилуцької районної ради;
III місце

авторський колектив педагогів у складі Сидоренко Лариси Леонідівни, 
керівника гуртка, М ельниченко Ніни М ихайлівни, заступника директора, 
Горбань Оксани Валентинівни, методиста Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради.

1.2. У категорії «Навчальні програми» за художньо-естетичним 
напрямом (декоративно-ужитковий профіль):

I місце
Денисюк Наталію Валеріївну, керівника гуртка Бобровицького закладу 

позашкільної освіти «Центр дитячої творчості» Бобровицької міської ради;
II місце

Гордієнко М арину Григорівну, керівника гуртка Центру творчості 
дітей та юнацтва Прилуцької міської ради;

III місце
Авраменко Наталію Сергіївну, керівника гуртка Центру творчості дітей 

та юнацтва Прилуцької міської ради.
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1.3. У категорії «Навчальна література» за науково-технічним напрямом 
позашкільної освіти (спортивно-технічний профіль):

І місце
Забуту Олександра Олександровича, керівника гуртка комунального 

закладу позаш кільної освіти «М енська станція юних техніків» М енської 
міської ради;

II місце
Смолянка Віталія В ячеславовича, керівника гуртка Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
III місце

Петренка Олександра М иколайовича, керівника гуртка Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

1.4. У категорії «Навчальні програми» за науково-технічним напрямом 
позашкільної освіти (художньо-технічний профіль):

I місце
Чередніченко Юлію Анатоліївну, керівника гуртка Чернігівського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;
II місце

Садовську Анжелу Геннадїївну, керівника гуртка Чернігівського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

III місце
Харченко Ю лію М ихайлівну, керівника гуртка Носівської станції юних 

техніків Носівської м іської ради.

1.5 У категорії «Навчальні програми» за військово-патріотичним 
напрямом позаш кільної освіти:

II місце
М иронову Лідію М иколаївну, директора Деснянського позашкільного 

навчального закладу «Центр творчості дітей та юнацтва» Деснянської 
селищної ради; *

III місце
Чистякову Тетяну Петрівну, керівника гуртка Остерського Будинку 

творчості дітей та ю нацтва Остерської селищної ради

1.6. У категорії «Навчальна література» за еколого-натуралістичним 
напрямом позаш кільної освіти:

I місце
Корень Тетяну Іванівну, методиста комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів»;
II місце

Ж маку Сергія Володимировича, керівника гуртка Прилуцького 
районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;

III місце
Кабанову М арину Олегівну, керівника гуртка районного Будинку 

школяра Прилуцької районної ради;
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Савенко Ларису Ростиславівну, керівника гуртка Куликівського центру 
позашкільної освіти Куликівської селищної ради.

2. Визнати лауреатами Конкурсу:
М арченка Олексія Івановича, керівника гуртка Прилуцького міського 

Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради;
Ременюк Галину Григорівну, методиста комунального закладу 

«Носівський Будинок дитячої та юнацької творчості» Носівської міської ради;
Руденко Людмилу Олександрівну, керівника гуртка Прилуцького 

міського Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради.

3. Керівникам структурних підрозділів з питань освіти 
райдержадміністрацій, у порядку рекомендацій органів управління освітою 
органів місцевого самоврядування, закладів освіти обласного 
підпорядкування:

3.1. Проаналізувати участь педагогічних працівників закладів освіти у 
Конкурсі.

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

3.3 Розглянути питання щодо відзначення переможців Конкурсу.

4. Ректору Чернігівського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського (А. Заліський):

4.1. Узагальнити матеріали учасників Конкурсу та видати методичні 
рекомендації до 01 грудня 2019 року.

4.2. Презентувати матеріали Конкурсу під час проведення курсів 
підвищення кваліфікації, обласних семінарів, творчих груп директорів, 
методистів, керівників гуртків закладів позашкільної освіти протягом 
2019 року.

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

М. КОНОГІАЦЬКИИ


