
  

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
20.07.2017                                                                                               № 304 

 

Про підсумки І етапу  

Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів 

системи освіти у 2017 році 
 

 На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 06.02.2017 

№ 181 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році», 

Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації від 

06.03.2017 № 74 «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 

2017 році» та відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.09.2014 р. № 

1008, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.09.2014 р. за 

№ 1166/25943 та на підставі рішень засідань експертних комісій І етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 

системи освіти (додаток 1). 

 

 2. Ректору Полтавського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (Зелюк В.В.) відзначити 

подяками учасників І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (додаток 2). 

 

 3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів, головам об’єднаних територіальних громад, директорам 

позашкільних навчальних закладів області: 



 

 3.1. Проаналізувати результати І етапу Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 

системи освіти та сприяти подальшій активізації методичної роботи в 

позашкільних навчальних закладах.  

 

 3.2. Виявляти творчих педагогів в позашкільних навчальних закладах, 

залучати до участі в І етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, сприяти 

створенню умов для подальшого поширення їхнього досвіду. 

 

 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти і науки – начальника управління закладів інтернатного 

типу, вищої, професійно-технічної освіти, науки, позашкільної та виховної 

роботи Гажієнко Г.І. 

 

 

Директор Департаменту  

освіти і науки      (підписано)    О. В. Харченко 



Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

      20.07.2017 № 304 

 

Список переможців 

І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література за дослідницько-

експериментальним напрямом позашкільної освіти (наукові відділення 

«Літературознавство. Фольклористика та мистецтвознавство», 

«Мовознавство»)» 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

дослідницько-

експериментального напряму 

«Літературна творчість»  

Шинкаренко Тетяна Миколаївна, 

методист загальної середньої освіти 

районного методичного кабінету 

Новосанжарської районної ради 

Полтавської області 

2. Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

дослідницько-

експериментального напряму 

«Українська мова» 

Коваленко Лідія Михайлівна, в. о. 

директора позашкільного навчального 

закладу Полтавської обласної ради 

«Полтавська обласна Мала академія наук 

учнівської молоді» 

 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література за науково-

технічним напрямом позашкільної освіти (предметно-технічний та виробничий 

профілі)» 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1. Навчальна програма з 

позашкільної освіти науково-

технічного напряму 

«Електроніка та 

робототехніка» 

Гавленко Юрій Васильович, керівник 

гуртка Великобагачанської районної 

станції юних техніків Полтавської 

області 

2. Навчальна програма з 

позашкільної освіти науково-

технічного напряму «Юний 

фізик» 

Передерій Оксана Олександрівна, 

керівник гуртка Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

 



Категорія «Навчальні програми та навчальна література за художньо-

естетичним напрямом позашкільної освіти (музичний профіль: вокальні 

ансамблі, хорові колективи; декоративно-ужитковий профіль)» 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1. Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

художньо-естетичного 

напряму декоративно-

ужиткового профілю 

«Рогозоплетіння» 

Сегеда Світлана Миколаївна, керівник 

гуртка Чорнухинського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Полтавської 

області 

2. Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

художньо-естетичного 

напряму «Художня кулінарія» 

Дерика Оксана Миколаївна, керівник 

гуртка Центру естетичного виховання 

м. Миргорода Полтавської області 

 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література за військово-

патріотичним напрямом позашкільної освіти» 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1. Методичні рекомендації «Гра 

"Пластун": що, як і навіщо» 

Копилець Євгеній Вікторович, керівник 

гуртка Полтавського обласного центру 

туризму і краєзнавства учнівської молоді 

2. Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

військово-патріотичного 

напряму «Патріот»  

Маляренко Григорій Олексійович, 

керівник гуртка Полтавського районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості  

Полтавської області 

 

 

 

 

 

 

Ректор Полтавського обласного  

інституту післядипломної  

педагогічної  

освіти ім. М. В. Остроградського     В. В. Зелюк 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

      20.07.2017 № 304 

 

Список учасників 

І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література за художньо-

естетичним напрямом позашкільної освіти (музичний профіль: вокальні 

ансамблі, хорові колективи; декоративно-ужитковий профіль)» 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1. Посібник «Виготовлення 

квітів у техніці «канзаші» 

Москаленко Яна Юріївна, керівник 

гуртка Комунального закладу 

«Нехворощанський Будинок дитячої та 

юнацької творчості Новосанжарської 

районної ради» 

2. Методичні рекомендації 

керівникам гуртків художньо-

естетичного спрямування 

«Інтерактивні методи 

навчання на заняттях гуртка» 

Бутенко Олена Віталіївна, методист 

Козельщинського Будинку дитячої та 

юнацької  творчості 

3. Навчально-методичний 

посібник «Естетичне 

виховання засобами 

пейзажного жанру на заняттях 

гуртка «Образотворче 

мистецтво» у позашкільному 

закладі» 

Оснач Тамара Володимирівна, керівник 

гуртка Козельщинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

4. Збірник розробок занять та 

масових заходів «На допомогу 

керівникам гуртків 

декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва» 

Ілющенко Юлія Іванівна, завідувач 

відділом декоративно-прикладного 

мистецтва Козельщинського Будинку 

дитячої та юнацької творчості 

5. Навчальна програма з 

позашкільної освіти науково-

технічного напряму 

художньо-технічного профілю 

«Фантазія» 

Радостєва Євгенія Валеріївна, керівник 

гуртка Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді Полтавської обласної ради 

6. Навчальна програма з 

позашкільної освіти науково-

Гришко Олександр Сергійович, керівник 

гуртка Полтавського обласного центру 



технічного напряму «Основи 

графіки» 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді Полтавської обласної ради 

 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література за військово-

патріотичним напрямом позашкільної освіти» 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1. Навчально-методичний 

посібник «Організація та 

проведення навчально-

польових занять (зборів) з 

предмета «Захист Вітчизни» 

для учнів 11-го класу» 

Бариш Олег Миколайович, учитель 

предмету «Захист Вітчизни» 

Комунального закладу «Полтавський 

міський багатопрофільний ліцей № 1 

імені І.П. Котляревського, керівник 

Полтавської обласної дитячої 

громадської організації – військово-

спортивний центр «Воїн» 

 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література за науково-

технічним напрямом позашкільної освіти (предметно-технічний та виробничий 

профілі)» 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1. Навчальна програма з 

позашкільної освіти науково-

технічного напряму 

предметно-технічного 

профілю гуртка журналістики 

«ЮНКОР» 

Рибалко Сергій Валерійович, керівник  

гуртка Полтавського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді Полтавської обласної ради 

 

 

 

 

 

 

Ректор Полтавського обласного  

інституту післядипломної  

педагогічної  

освіти ім. М. В. Остроградського     В. В. Зелюк 

 


