
Інформація 

про підсумки І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 

освіти 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.02.2017 

№ 181 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

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

Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 09.09.2014 № 1008, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 25.09.2014 за №1166/25943, з метою підвищення 

якості та удосконалення змісту позашкільної освіти, забезпечення гуртків, груп, 

секцій, студій та інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів 

якісною навчальною літературою за напрямами позашкільної освіти, у травні 

2017 року було проведено І (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 

системи освіти за дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, 

науково-технічним та військово-патріотичним напрямами позашкільної освіти. 

На розгляд експертних комісій Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти за 

дослідницько-експериментальним, художньо-естетичним, науково-технічним 

та військово-патріотичним напрямами позашкільної освіти було представлено 

рукописи Центру науково-технічної творчості учнівської молоді, Центру 

позашкільної роботи Херсонської міської ради; Бериславської районної станції 

юних техніків; Станції юних натуралістів Новокаховської міської ради; Малої 

академії наук Білозерської державної адміністрації Білозерської районної ради 

Херсонської області; Комунального закладу «Центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді», Комунального закладу «Центр туристсько-

краєзнавчої творчості учнівської молоді», Комунального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді» Херсонської обласної ради. 

У представлених на Конкурс рукописах розкрито сучасні підходи до 

організації навчально-виховного процесу у позашкільних закладах освіти, 

кращий педагогічний досвід, спрямований на допомогу педагогічним 

працівникам позашкільних закладів. 

На підставі рішення експертних комісій І (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти визначені переможці:  

- дослідницько-експерементальний напрям позашкільної освіти (наукове 

відділення «Літературознавство»): рукопис навчальної літератури для 

керівників наукових секцій МАН «Особливості роботи з юними науковцями-

журналістами» (автор – Чкаловська Марина Вікторівна, керівник наукової 

секції «Основи науково-дослідницької діяльності», за профілем 

«Журналістика» Комунального закладу «Мала академія наук учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради; 

рукопис навчальної програми «Основи журналістики для загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів» (автор – Чкаловська Марина Вікторівна, 



керівник наукової секції «Основи науково-дослідницької діяльності», за 

профілем «Журналістика» Комунального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради); 

- науково-технічний напрям позашкільної освіти: рукопис навчальної 

програми з позашкільної освіти «Технічне конструювання з LEGO Educcattion 

WeDo 2.0» (автор – Тарасова Тетяна Сергіївна, завідувач методичним відділом, 

керівник гуртка Комунального закладу «Центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради); 

- художньо-естетичний напрям позашкільної освіти: рукопис навчальної 

програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму «Художнє 

конструювання з ниток і бісеру» (автори: Скрипник Надія Сергіївна, методист 

та Губанова Любов Михайлівна, керівник гуртка Центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді Херсонської міської ради); 

- військово-патріотичний напрям позашкільної освіти: рукопис навчальної 

програми «Військово-патріотичний клуб» (автор – Гунченко Олексій 

Віталійович, методист Херсонського Центру позашкільної роботи Херсонської 

міської ради). 

Учасниками І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

стали: 

- з науково-технічного напряму позашкільної освіти: Мала Ольга 

Вікторівна, методист Бериславської районної станції юних техніків фізико-

технічного гуртка «Імпульс»; 

- з художньо-естетичного напряму позашкільної освіти: Кузьміна 

Людмила Григорівна, методист Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді Херсонської міської ради; Славич Анна Павлівна, керівник гуртка 

Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської міської 

ради; Козян Роман Михайлович, методист Центру позашкільної роботи 

Херсонської міської ради; 

- з військово-патріотичного напряму позашкільної освіти: Шупер Марія 

Володимирівна, керівник гуртка та Грицуняк Микола Михайлович, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Комунального закладу «Центр 

туристсько-краєзнавчої творчості учнівської молоді» Херсонської обласної 

ради. 

 

 

 

 Завідувач навчально-методичної лабораторії                                        Т.Й.Гусь 

 виховної роботи та позашкільної освіти 


