
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
О в  л*ш і,Кл£ 2018 року м. Одеса №

Про підсумки І етапу Всеукраїнського 

конкурсу рукописів навчальної літератури 

для закладів позашкільної освіти у 2018 році

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 09.09.2014 

№ 1008, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2014 року 

за № 1166/25943, на виконання наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 07.03.2018 № 76/ОД «Про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів 

позашкільної освіти у 2018 році» (далі -  І етап конкурсу), у березні -  червні 

2018 року проведено І етап конкурсу за військово-патріотичним, туристсько- 

краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, художньо- 

естетичним, соціально-реабілітаційним та гуманітарним напрямами 

позашкільної освіти у категоріях: «Навчальна література з позашкільної

освіти» і «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти». -



На підставі протоколів експертних комісій конкурсу від 20 червня 

2018 року та рішення оргкомітету І етапу конкурсу

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації призерів І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для закладів позашкільної освіти у 2018 році у категорії 

«Навчальна література з позашкільної освіти»:

- за військово-патріотичним напрямом позашкільної освіти:

I місце -  автори: Павліщева Наталя Олександрівна, методист Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання; Павліщева 

Ірина Анатоліївна, завідувачка бібліотеки Одеського військово-морського 

ліцею, заслужений працівник культури АР Крим за методичний посібник 

«Козацькі ігри»;

II місце -  Бухарова Світлана Ігорівна, керівник гуртка Овідіопольського 

районного будинку дитячої та юнацької творчості за посібник «Формування 

громадянської компетентності молодших школярів шляхом національно- 

патріотичного виховання»;

- за туристсько-краєзнавчим напрямом позашкільної освіти:

І місце -  Проданов Дмитро Костянтинович, завідувач відділом Одеського 

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання за методичні 

рекомендації щодо підготовки дистанції «Смуга перешкод» туристських 

спортивних змагань І-ІІ класу «Проведення шкільного, районного (міського) 

заходу зі спортивного пішохідного туризму. Частина 1»;

- за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти:

І місце -  Шпак Людмила Василівна, керівник гуртка-методист 

комунального позашкільного навчального закладу «Одеський еколого- 

натуралістичний центр «Афаліна» за методичну розробку «Використання



технології інтелектуальних ігор для проведення заходів еколого- 

натуралістичного напряму»;

II місце -  Руденко Галина Олександрівна, керівник гуртка-методист 

позашкільного навчального закладу «Біляївський районний будинок дитйчої та 

юнацької творчості» за пам’ятку для вихованців гуртка «Писанкарство»;

- за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти:

I місце -  Попазова Марія Степанівна, керівник «Народного художнього 

колективу» вокального ансамблю «Славей» Белградського районного центру 

дитячої та юнацької творчості за методичний посібник «Методика 

використання засобів етнопедагогїки в музичному вихованні учнів»;

II місце -  Орленко Олена Іванівна, керівник вокального гуртка 

комунального закладу «Центр дитячої творчості» Балтської міської ради 

Одеської області за методичний посібник «Використання інноваційних 

технологій в роботі вокально-хорового гуртка з метою розвитку в дітей 

вокальних та акторських здібностей»;

III місце -  Ткач Валентина Федорівна, методист комунального закладу 

«Центр дитячої творчості» Балтської міської ради Одеської області за 

методичний посібник «Художньо-естетичне виховання творчої особистості 

в умовах центру дитячої творчості»;

- за соціально-реабілітаційним напрямом позашкільної освіти:

II місце -  Приходько Тетяна Андріївна, культорганізатор комунального 

закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості 

Татарбунарської районної ради Одеської області» за збірник «Національно- 

патріотичне виховання у позашкіллі» (розробки масових заходів);

ITT місце -  Приходько Тетяна Андріївна, культорганізатор комунального 

закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості 

Татарбунарської районної ради Одеської області» за збірник «Здоровий 

родинний мікроклімат і його вплив на формування особистості дитини» 

(розробки масових заходів родинного виховання);



- за гуманітарним напрямом позашкільної освіти:

II місце -  Решетніченко Неля Михайлівна, керівник гуртка комунального 

закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості 

Татарбунарської районної ради Одеської області» за робочий зошит із занять 

гуртка англійської мови “Funny time”.

2. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації переможців І етапу Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для закладів позашкільної освіти у 2018 році 

у категорії «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»:

- за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти:

І місце -  Міхно Світлана Георгіївна, методист Березівського районного 

центру дитячої та юнацької творчості за навчальну програму «Екологічний 

ляльковий театр»;

- за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти:

І місце -  Гіневська Інна Валеріївна, методист Белградського районного 

центру дитячої та юнацької творчості за авторську програму «Бісерне 

мистецтво» (основний та вищий рівні, 6 років навчання);

- за соціально-реабілітаційним напрямом позашкільної освіти:

І місце -  Руссол Світлана Андріївна, керівник гуртка комунальної 

установи «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Подільськ за 

експериментальну програму оздоровчого напряму «Оздоровча аеробіка» 

(1 рік навчання).

3. Одеському обласному гуманітарному центру позашкільної освіти та 

виховання, департаменту освіти та науки Одеської міської ради, відділу освіти 

Подільської міської ради, відділу освіти Болградської районної державної 

адміністрації забезпечити участь переможців обласного етапу в II етапі 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів 

позашкільної освіти у 2018 році.



4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора Департаменту - начальника управління соціальної роботи, 

фінансово-ресурсного забезпечення та молодіжної політики Пятаєву О.В.

Директор Департаменту
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О.А.Лончак


