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НАКАЗ 

" Ь ь е с 2 0 1 7 - Р. 
м.Київ 

Про підсумки І (обласного) 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 лютого 2017 року № 181 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2017 році», департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації від 03 квітня 2017 року № 1 1 6 «Про проведення 
І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 
для позашкільних навчальних закладів системи освіти», 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 року № 1008, 
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2014 року з а № 
1166/25943, у квітні-червні 2017 року було проведено І (обласний) етап 
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти (далі - Конкурс) за дослідницько-
експериментальним, науково-технічним, художньо-естетичним і військово-
патріотичним напрямами. 

За результатами проведення Конкурсу та на підставі рішення експертної 
комісії від 22 червня 2017 року (протокол №1) 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список переможців (додаток 1) і лауреатів Конкурсу 
(додаток 2). 

2. Нагородити переможців і лауреатів Конкурсу дипломами департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 

3. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І.Г.): 
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3.1. забезпечити подання заявок і матеріалів переможців Конкурсу до 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», 
Українського державного центру позашкільної освіти та Національного центру 
«Мала академія наук» для участі у Всеукраїнському етапі конкурсу; 

3.2. оприлюднити інформацію про результати проведення Конкурсу на 
сайті департаменту освіти і науки, в інформаційно-методичному збірнику 
департаменту освіти і науки та Комунального вищого навчального закладу 
Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»; 

3.3. залучати переможців Конкурсу до проведення науково-методичних 
заходів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
Київщини. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 

Виконавець: 

Осадчий І.Г. 
(4563) 5-04-22 

Завізовано: Надіслано: 

Осадчий І.Г. ^ 

Нестерук Т.В. 

до справи, 
місцевим органам управлінні освітою, 
КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 
К3 КОР «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини», 
КО КПНЗ «Мала академія наук учнівської 
молоді» 

Минзар С.А. 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної 

Список 
переможців І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2017 році 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література з позашкільної 
освіти дослідницько-експериментального напряму»: 

навчально-методичний посібник «Основи наукових досліджень учнів 
(Філологія. Мистецтвознавство)», автор - Мірошник Світлана Іванівна, старший 
викладач кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти», кандидат педагогічних наук; 

навчальна програма «Мова як символічний знак українського народу», автор 
- Плівачук Катерина Володимирівна, керівник гуртка Білоцерківського навчально-
виховного об'єднання «Ліцей - Мала академія наук», кандидат педагогічних наук; 

навчальна програма «Основи лексико-стилістичного аналізу англомовних 
текстів», автор - Щаслива Наталія Святославівна, керівник гуртка 
Білоцерківського навчально-виховного об'єднання «Ліцей - Мала академія наук», 
кандидат філологічних наук; 

навчальна програма «Практична фольклористика», автор - Гаврилюк Ольга 
Миколаївна, керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» 
Білоцерківської міської ради. 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література з позашкільної 
освіти науково-технічного напряму»: 

навчально-методичний посібник «Гурток як засіб професійного 
самовизначення старшокласників», автор - Колісник Світлана Анатоліївна, 
керівник гуртка Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості; 

навчальна програма «Машинне в'язання», автор - Верещінська Наталія 
Володимирівна, керівник гуртка Бориспільського міського центру технічної 
творчості «Евріка». 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література з позашкільної 
освіти художньо-естетичного напряму» (декоративно-ужитковий профіль): 

навчально-методичний посібник «Формування творчої особистості на гуртку 
«Фантазія і природа»», автор - Кулібаба Тетяна Антонівна, керівник гуртка 
Ставищенського районного центру дитячої та юнацької творчості; 

навчально-методичний комплект «Через фарби на палітрі - до духовності в 
житті», автори: Красніцька-Луцик Людмила Мар'янівна, керівник гуртка, Гутник 
Віра Дмитрівна, директор Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» 
Білоцерківської міської ради; 



Продовження додатка 1 

навчальна програма «Народні джерела», автор - Костюк Галина Іванівна, 
методист, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Згурівського 
району; 

навчальна програма «Креативна паперопластика», автор - Кулібаба Тетяна 
Антонівна, керівник гуртка Ставищенського районного центру дитячої та 
юнацької творчості; 

навчальна програма «Декоративно-ужиткове мистецтво», автор - Проценко 
Оксана Михайлівна, методист, керівник гуртка Палацу дитячої та юнацької 
творчості Славутицької міської ради. 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література з позашкільної 
освіти художньо-естетичного напряму» (музичний профіль): 

методичний посібник «Організація та зміст діяльності вокального ансамблю у 
позашкільному навчальному закладі», автор - Гаврилюк Ольга Миколаївна, 
керівник гуртка Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» Білоцерківської 
міської ради; 

збірка «Музика для малюків. Пісні-ігри для пальчикової гімнастики», 
авторський колектив: Комлікова Анастасія Вікторівна, начальник відділу записів 
та концертної діяльності Національної радіокомпанії України, Григор'єва Галина 
Анатоліївна, акомпаніатор, Пірожак Володимир Олексійович, керівник гуртка 
Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради; 

навчальна програма «Театр народної пісні «Слов'яночка», автор - Мурзай 
Тетяна Вікторівна, керівник гуртка Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської 
міської ради. 

Методист відділу виховної роботи В.Ю.Гаврилюк 
та позашкільної освіти КВНЗ КОР 
«Академія неперервної освіти» 



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти і 
науки Київської обласної 
державної адміністрації 
ОН МеснЛ № <&Ч9 

Список 
лауреатів І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2017 році 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література з 
позашкільної освіти науково-технічного напряму»: 

навчально-методичний посібник «Нетрадиційне заняття гуртка як умова 
розвитку пізнавальних інтересів вихованців», автор - Колісник Світлана 
Анатоліївна, керівник гуртка Ставищенського районного центру дитячої та 
юнацької творчості; 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література з 
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму» (декоративно-
ужитковий профіль): 

навчально-методичний посібник «Розширення базових компетенцій 
вихованців гуртків декоративно-ужиткового профілю засобами 
кольорознавства», автор - Омельяненко Ірина Іванівна, заступник директора, 
керівник гуртка Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста 
Переяслава-Хмельницького; 

навчальна програма «Креативне рукоділля», автори: Донцова Оксана 
Миколаївна, методист, Шульга Наталія Сергіївна, керівник гуртка 
Вишнівського центру творчості дітей та юнацтва; 

навчальна програма «Українська народна вишивка», автор - Ганжа Лариса 
Олексіївна, керівник гуртка Баришівського центру позашкільної роботи 
«Мрія»; 

навчальна програма «Гурток сучасного декору «Фунтик», автор - Бельмега 
Любов Олександрівна, заступник директора, керівник гуртка Макарівського 
центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала; 

навчальна програма «Майстриня», автор - Висовень Лідія Олексіївна, 
керівник гуртка Будинку художньої творчості дітей, юнацтва та молоді міста 
Переяслава-Хмельницького; 

навчальна програма «Декоративно-ужиткове мистецтво», автор - Нетеса 
Олександра Петрівна, керівник гуртка Палацу дитячої та юнацької творчості 
Славутицької міської ради. 
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Продовження додатка 2 

Категорія «Навчальні програми та навчальна література з 
позашкільної освіти художньо-естетичного напряму» (музичний профіль): 

навчальний посібник «Основи звукорежисури» Вишняк Олена Олексіївна, 
керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 
Бориспільської міської ради. 

Методист відділу виховної роботи 
та позашкільної освіти КВНЗ КОР 
«Академія неперервної освіти» 

В.Ю.Гаврилюк 


