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Директорам обласних, Київського
міського центрів туризму і
краєзнавства учнівської молоді,
станцій юних туристів
Про проведення Всеукраїнського
конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних
навчальних закладів системи
освіти у 2015 році
Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 2014
р. № 1008, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25вересня 2014 р. за
№ 1166/25943, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.12.2014 № 1451
«Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів системи освіти» протягом 2015 року
вказаний конкурс вперше проводитиметься за новим Положенням.
Звертаємо увагу, що відповідно до Положення проведення конкурсу в
номінації навчальні програми за всіма напрямами позашкільної освіти
здійснюють Інститут інноваційних технологій та змісту освіти (II етап) та
Інститути післядипломної педагогічної освіти в регіонах (I етап). Вимоги щодо
навчальних програм та перелік напрямів, за якими конкурс проводитиметься в
2015 році, визначено в листі Інституту інноваційних технологій та змісту освіти
від 19.12.2014 № 14.1/10-3972 «Про Всеукраїнський конкурс рукописів

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у
2015 році», який розміщено на сайті Центру.
Проведення II етапу конкурсу в номінації «Навчальна література» з
туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного напрямів позашкільної
освіти покладено на Український державний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді. Ввважаємо доцільним організацію I етапу конкурсу в
вказаній номінації на місцях здійснити обласним, Київському міському центрам
туризму і краєзнавства учнівської молоді, станціям юних туристів.
При цьому звертаємо Вашу увагу, що в 2015 році на конкурс
прийматимуться роботи лише за напрямом «Методичні матеріали для роботи
гуртків (творчих об’єднань)» (окремо для краєзнавчих, спортивно-туристських,
військово-патріотичних гуртків (творчих об’єднань), а саме методичні
посібники, довідники, практикуми тощо, які призначені для забезпечення роботи
гуртків (творчих об’єднань). Розробки маршрутів, екскурсій, сценарії масових
заходів, підручники та навчальні посібники для позашкільної освіти, наочні
посібники та електронні засоби навчання на конкурс цього року не
прийматимуться. Строки проведення конкурсів щодо цих категорій навчальної
літератури та засобів навчання буде оголошено додатково.
Критерії, за якими буде здійснюватися оцінювання конкурсних матеріалів,
вказано в додатку. Максимальні оцінки за кожним критерієм буде повідомлено
додатково не пізніше 01 квітня 2015 року.
Документи переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу за напрямом
«Навчальна література» туристсько-краєзнавчого та військово-патріотичного
напрямів позашкільної освіти (заявка на участь у ІІ етапі Конкурсу за формою
згідно з додатком до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу;
висновок експертної комісії І етапу Конкурсу; один примірник конкурсного
матеріалу на паперовому та електронному носіях) до 01 липня 2015 року
надсилаються до Українського державного центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді за адресою: 01135, Київ – 135, а/с 190.
Документи, що надійдуть після зазначеної дати, розглядатися не будуть.
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Додаток до листа
від «23» січня 2015 р. № 26
Критерії, за якими буде здійснюватися оцінювання конкурсних матеріалів
в номінації «Навчальна література»
1. Відповідність навчальним програмам з позашкільної світи.
Така відповідність передбачає повну реалізацію змістового наповнення
програми чи її окремого розділу (теми), орієнтацію на основні вимоги змісту
позашкільної освіти з урахуванням вимог чинних нормативно-правових
документів у галузі позашкільної освіти. Методичні посібники, що подаються на
конкурс, повинні відповідати матеріалу щонайменше розділу (теми) програми.
Розробки окремих занять на конкурс не прийматимуться.
У разі, якщо методичні матеріали розраховані для використання з
програмами, які затверджені на місцевому або регіональному рівнях, разом з
конкурсними матеріалами має бути подано текст цієї програми та відомості про
її затвердження у встановленому порядку.
2. Чіткість структурування, забезпечення педагогічно доцільної
наступності та логічна послідовності викладу навчального матеріалу.
3. Технічні засоби полегшення користування навчальною літературою.
Наявність та доцільність застосування таблиці змісту, покажчиків, словників,
виносок внизу сторінки тощо).
4. Наукова коректність змісту, повнота розкриття основних положень,
використання сучасної загальноприйнятої термінології відповідної сфери
діяльності (залежно від напряму роботи гуртка) .
5. Практична спрямованість навчального матеріалу, зв’язок його з
життям.
Спрямування змісту рукопису на формування у вихованців здатності
використовувати здобуті знання у навчальних і життєвих ситуаціях для
вирішення різноманітних практичних проблем.
6. Відповідність змістового наповнення рукопису віковим особливостям
вихованців.
Вичерпність та доступність пояснень, наявність прикладів, ілюстрацій,
фото, репродукцій, схем, графіків тощо. При цьому слід враховувати відмінність
гурткової роботи від навчання в школі – вік вихованців може суттєво різнитися.
7. Виклад навчального матеріалу в рукописі.

Відповідність мови нормам літературної мови, чіткість формулювання
висновків, визначень, належна довжина речень, доступність їх лексичного
наповнення, доступність мови для сприйняття вихованцями, наявність
інформаційного та емоційно-ціннісного компонентів змісту.
8. Реалізація у змісті рукопису виховних можливостей позашкільної
освіти.
Використання авторами можливостей навчального змісту для позитивного
впливу на формування моральних якостей особистості, зокрема почуття
патріотизму, національної самосвідомості, гуманістичних цінностей, життєвих
пріоритетів тощо.
9. Мотивація навчальної діяльності вихованців, розвиток інтересу до
навчальної діяльності.
Спрямованість навчального матеріалу на розвиток творчих здібностей,
навичок самоосвіти, інтересу до відповідного напряму позашкільної освіти
(ознайомлення вихованців на доступному рівні зі сферами практичного
застосування отриманих знань; подання цікавої інформації, пов'язаної з
навчальним матеріалом; використання завдань проблемно-пошукового
характеру тощо).

