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Про підсумки обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2017 році

Відповідно до наказу Управління освіти і науки Чернігівської 
облдержадміністрації від 02.03.2017 № 95 «Про проведення І (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році», з метою 
підвищення якості, удосконалення змісту позашкільної освіти, забезпечення 
гуртків, груп, секцій, студій, інших творчих о б ’єднань позашкільних 
навчальних закладів якісною навчальною літературою та програмами, у травні 
2017 року проведено І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 
(далі -  Конкурс) за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, 
науково-технічним та військово-патріотичним напрямами позашкільної 
освіти.

Конкурс проводився у заочній формі за представленими матеріалами.
На обласний етап Конкурсу надійшло 29 робіт керівників гуртків 

позашкільних навчальних закладів Борзнянського, Варвинського, 
Козелецького, Куликівського, Новгород-Сіверського, Носівського, 
Прилуцького, Семенівського районів, Сновської об’єднаної територіальної 
громади, міст Ніжина, Новгорода-Сіверського, Прилук, Чернігівського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді, 
комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівський обласний 
Палац дітей та юнацтва», комунального позашкільного навчального закладу 
«Центр національно-патріотичного виховання, туризму та краєзнавства 
учнівської молоді».

Учасники Конкурсу продемонстрували високий рівень фахової та 
методичної підготовки, знань, умінь з використання сучасних методів і 
технологій навчання та виховання.

Конкурсні роботи (категорія «Навчальна література») 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») вдало визначено 
мету, завдання, зміст, порядок, способи організації навчально-виховної 
діяльності та вимоги щодо результатів роботи за програмою.

Проте, у категорії «Навчальні програми» 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.

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. У конкурсі не взяли 
участь керівники гуртків Бахмацького, Бобровицького, Городнянського, 
Ічнянського, Коропського, Корюківського, Менського, Ніжинського, 
Ріпкинського, Сосницького, Срібнянського, Талалаївського, Чернігівського 
районів, міста Чернігова, обласного комунального позашкільного 
навчального  закладу «Чернігівська Мала академія наук учнівської молоді».

Відповідно до Положення Конкурсу та на підставі рішення експертної
комісії

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями Конкурсу та нагородити дипломами 
Управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації:

1.1 У категорії «Навчальна література» за військово-патріотичним 
напрямом позашкільної освіти:

I місце
Дорошенко Олену Іллівну, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр національно-патріотичного 
виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді»;

II місце
Назаренко Людмилу Петрівну, керівника гуртка Прилуцького 

районного Будинку школяра Прилуцької районної ради.

1.2 У категорії «Навчальні програми» за військово-патріотичним 
напрямом позашкільної освіти:

I місце
ІЛкуренка Олександра Володимировича, керівника гуртка 

комунального позашкільного навчального закладу «Чернігівський обласний 
Палац дітей та юнацтва»;

II місце
Терещенко Олену Євгеніївну, керівника гуртка Прилуцької ЗОШ 

І-ІІІ ст. № 3 імені Сергія Гордійовича Ш овкуна Прилуцької міської ради;
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III місце
Удовенко Віту Анатоліївну, керівника гуртка Прилуцької ЗОНІ І-ІІІ 

ст. № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради.

1.3 У категорії «Навчальна література» за науково-технічним напрямом 
позашкільної освіти:

I місце
Кияницю Василя Васильовича, керівника гуртка Носівської станції 

юних техніків Носівської міської ради;
II місце

Метіля Олександра Петровича, керівника гуртка Прилуцького 
міського Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради;

III місце
Марченка Олексія Івановича, керівника гуртка Прилуцького 

міського Центру науково-технічної творчості молоді Прилуцької міської ради.

1.4 У категорії «Навчальні програми» за науково-технічним напрямом 
позашкільної освіти:

I місце
Дєдкова Віталія Івановича, керівника гуртка Куликівського 

районного Центру позашкільної освіти Куликівської районної ради;
II місце

Сизоненко Олену Володимирівну, керівника гуртка Чернігівського 
обласного Центру науково-технічної творчості учнівської молоді.

1.5 У категорії «Навчальна література» за художньо-естетичним 
напрямом (декоративно-ужитковий профіль) позашкільної освіти:

I місце
Селюкову Ольгу Володимирівну, керівника гуртка Семенівського 

районного Будинку творчості дітей та юнацтва Семенівської районної ради;
II місце

Ратинського Сергія Анатолійовича, керівника гуртка Прилуцького 
районного Будинку школяра Прилуцької районної ради;

Ревтюх Юлію Григорівну, керівника гуртка Ніжинського Будинку 
дітей та юнацтва Ніжинської міської ради;

III місце
- Чередніченко Марину Григорівну, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради;

Пилипенко Олену Миколаївну, керівника гуртка Борзнянського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Борзнянської районної 
ради;

- Криштопу Тетяну Володимирівну, керівника гуртка Семенівського 
районного Будинку творчості дітей та юнацтва Семенівської районної ради.
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1.6 У категорії «Навчальні програми» за художньо-естетичним 
напрямом (декоративно-ужитковий профіль) позашкільної освіти:

I місце
- Скотаренка Олега Васильовича, керівника гуртка Сновського Центру 

дитячої та юнацької творчості Сновської міської ради;
II місце

- Атрощенко Ларису Леонідівну, керівника гуртка Новгород-Сіверського 
Центру дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради;

III місце
- Зуб Жанну Станіславівну, керівника гуртка Варвинського районного 

Будинку школяра Варвинської районної ради;
Дем 'яненко Світлану Михайлівну, керівника гуртка Козелецького 

Будинку творчості дітей та юнацтва Козелецької районної ради.

1.7 У категорії «Навчальні програми» за художньо-естетичним 
напрямом (музичний профіль: вокальні ансамблі):

I місце
- Тюрюміну Марину Анатоліївну, керівника гуртка комунального 

позашкільного навчального закладу «Чернігівський обласний Палац дітей та 
юнацтва»;

II місце
- Точкову Наталію Миколаївну, керівника гуртка Прилуцької ЗОНІ І-ІІІ 

ст. № 3 імені Сергія Гордійовича Шовкуна Прилуцької міської ради.

1.8 У категорії «Навчальні програми» та «Навчальна література» за 
художньо-естетичним напрямом (музичний профіль: вокальні ансамблі, хорові 
колективи):

I місце
- Євсович Наталію Олександрівну, керівника гуртка Носівської 

міської гімназії Носівської міської ради;
II місце

Корячко Ларису Василівну, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради.

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

Власенко Тетяну Вікторівну, керівника гуртка районного Будинку 
школяра Прилуцької районної ради;

Гончарову Ольгу Борисівну, методиста Новгород-Сіверського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості Новгород-Сіверської 
районної ради;

Марченко Валентину Григорівну, керівника гуртка Прилуцької 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 імені Сергія Гордійовича Ш овкуна Прилуцької міської ради;

comp
Подсветить
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Ременюк Галину Григорівну, керівника гуртка Носівського Будинку 
дитячої та юнацької творчості Носівської міської ради;

Руденко Людмилу Олександрівну, керівника гуртка комунального 
позашкільного навчального закладу Центру творчості дітей та юнацтва 
Прилуцької міської ради.

3. Начальникам відділів освіти районних державних адміністрацій, 
органів місцевого самоврядування, управлінь освіти міських рад, директорам 
позашкільних навчальних закладів обласного підпорядкування:

3.1 Довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів 
інформацію про підсумки Конкурсу.

3.2 Активізувати участь педагогів позашкільних навчальних закладів у 
всеукраїнських конкурсах.

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

4.1 Забезпечити узагальнення матеріалів Конкурсу, видання 
методичних рекомендацій «Педагогічні знахідки педагога-позашкільника» 
протягом 2017-2018 навчального року.

4.2 Провести презентації матеріалів Конкурсу під час проведення 
курсів підвищення кваліфікації, обласних семінарів директорів, методистів, 
керівників гуртків позашкільних навчальних закладів протягом 2017-2018 
навчального року.

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

М.А.Конопацький




