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НАКАЗ
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м.Київ

Про організацію та проведення І (обласного) 
етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2017 році

На виконання наказу 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», 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
25 вересня 2014 року за № 1166/25943, листа Державної наукової установи 
«Інститут модернізації змісту освіти» від 08 лютого 2017 року № 21/10-175 
«Про інструктивно-методичні матеріали щодо проведення Всеукраїнського 
конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2017 році», з метою підвищення якості й удосконалення змісту 
позашкільної освіти, забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих 
об’єднань позашкільних навчальних закладів навчальною літературою за 
напрямами позашкільної освіти,

НАКАЗУЮ:

1. Організувати та провести в квітні-червні 2017 року І (обласний) етап 
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти (далі -  Конкурс) за військово-патріотичним, 
художньо-естетичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним 
напрямами позашкільної освіти в категоріях: навчальні програми за напрямами 
позашкільної освіти та навчальна література.

2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1) та персональний 
склад членів експертних комісій Конкурсу (додаток 2).
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3. Керівникам місцевих органів управління освіти до 20.05.2017 подати 
організаційному комітету І (обласного) етапу Конкурсу заявку про участь та 
конкурсні матеріали відповідно до додатка 3.

4. Комунальному вищому навчальному закладу Київської обласної ради 
«Академія неперервної освіти» (Осадчий І.Г.):

4.1. Провести оцінювання рукописів навчальної літератури І (обласного) 
етапу Конкурсу до 20 червня 2017 року. ■

4.2. Підготувати наказ про підсумки І (обласного) етапу Всеукраїнського 
конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2017 році.

4.3. Подати матеріали переможців І (обласного) етапу Конкурсу до 
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (категорія 
«Навчальні програми за військово-патріотичним, художньо-естетичним, науково- 
технічним, дослідницько-експериментальним напрямами позашкільної освіти»), 
Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
(категорія «Навчальна література військово-патріотичного напряму»), 
Українського державного центру позашкільної освіти (категорія «Навчальна 
література художньо-естетичного та науково-технічного напрямів»), 
Національного центру «Мала академія наук» (категорія «Навчальна література 
дослідницько-експериментального напряму) до 01 липня 2017 року.

4.4. Підготувати узагальнену інформацію про результати Конкурсу та
подати до департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації.

5. Відзначити переможців і лауреатів І (обласного) етапу Конкурсу 
грамотами департаменту освіти і науки Київської обласної державної 
адміністрації.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту В.Б.Рогова



Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації

03.04. № ш

СКЛАД
організаційного комітету І (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 
для позашкільних навчальних закладів системи освіти

1. Рогова Віра Борисівна -  голова організаційного комітету, директор 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

2. Осипенко Жанна Жоржівна -  член організаційного комітету, заступник 
директора, начальник управління комунальних навчальних закладів департаменту 
освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.

3. Осадчий Іван Григорович -  член організаційного комітету, ректор 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти», доктор педагогічних наук.

4. Нестерук Тамара Василівна -  член організаційного комітету, директор 
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 
Київщини».

5. Минзар Світлана Анатоліївна -  член організаційного комітету, в.о. директора 
Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 
академія наук учнівської молоді».

6. Боярчук Ольга Іллівна -  член організаційного комітету, завідувач відділу 
виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу 
Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»

7. Гаврилюк Валерій Юрійович -  секретар організаційного комітету, методист 
відділу виховної роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального 
закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

Ректор КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» І.Г.Осадчий
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Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації

ог оч. т  № щ

СКЛАД
експертних комісій І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних

закладів системи освіти 

Номінація «Навчальні програми та навчальна література 
військово-патріотичного напряму позашкільної освіти»

1. Бачинська Євгенія Миколаївна -  голова експертної комісії, проректор 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

2. Дунаева Ірина Леонідівна, начальник центру військово-патріотичного 
виховання і допризовної підготовки Білоцерківського навчально-виховного 
об’єднання «Звитяга» Білоцерківської міської ради.

3. Качуровський Віктор Семенович -  член експертної комісії, завідувач відділу 
позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської обласної 
ради «Академія неперервної освіти».

4. Личак Ірина Сергіївна -  член експертної комісії, завідувач відділу 
спортивного туризму та краєзнавства Комунального закладу Київської обласної 
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

Номінація «Навчальні програми та навчальна література 
художньо-естетичного напряму позашкільної освіти»

1. Радзівілл Алла Анатоліївна -  голова експертної комісії, заступник директора 
з навчально-виховної роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини».

2. Власова Валерія Гаврилівна -  член експертної комісії, методист відділу 
методики викладання предметів художньо-естетичного циклу Комунального вищого 
навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

3. Логімахова Оксана Анатоліївна -  член експертної комісії, в.о. завідувача 
відділу методики викладання предметів художньо-естетичного цикл^ Комунального 
вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної 
освіти».
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Продовження додатка 2

4. Панченко Марина Григорівна — член експертної комісії, завідувач художньо- 
естетичного відділу Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини».

1. Шевченко Людмила Миколаївна -  голова експертної комісії, заступник 
директора з навчально-методичної роботи Комунального закладу Київської обласної 
ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».

2. Бащенко Олена Іванівна -  член експертної комісії, завідувач відділу 
методики викладання трудового навчання й технологій Комунального вищого 
навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

3. Карлінська Людмила Дмитрівна -  член експертної комісії, завідувач відділу 
науково-технічної творчості Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини».

4. Однорог Олександр Петрович -  член експертної комісії, завідувач відділу 
методики викладання трудового навчання й технологій Комунального вищого 
навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

Номінація «Навчальні програми та навчальна література 
дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти»

1. Минзар Світлана Анатоліївна -  голова експертної комісії, в.о. директора 
Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 
академія наук учнівської молоді».

2. Гутник Віра Дмитрівна -  член експертної комісії, директор Центру творчості 
дітей та юнацтва «Соняшник» Білоцерківської міської ради.

3. Мірошник Світлана Іванівна -  член експертної комісії, старший викладач 
кафедри філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін 
Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія 
неперервної освіти», кандидат педагогічних наук.

4. Плівачук Катерина Володимирівна -  член експертної комісії, доцент кафедри 
філологічних, суспільно-гуманітарних та мистецьких дисциплін Комунального 
вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної 
освіти», кандидат педагогічних наук, доцент.

Номінація «Навчальні програми та навчальна література 
науково-технічного напряму позашкільної освіти»

Ректор КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти»
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Додаток З 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації

0 3 .  0 4  Ш М  щ

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ  
щодо проведення конкурсу рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році

У 2017 році на Конкурс приймаються рукописи в таких категоріях:
-  навчальні програми та навчальна література за військово-патріотичним напрямом 
позашкільної освіти;
-  навчальні програми та навчальна література за художньо-естетичним напрямом 
позашкільної освіти (музичний профіль: вокальні ансамблі, хорові колективи; 
декоративно-ужитковий профіль);
-  навчальні програми та навчальна література за науково-технічним напрямом 
позашкільної освіти (предметно-технічний та виробничий профілі);
-  навчальні програми та навчальна література за дослідницько-експериментальним 
напрямом позашкільної освіти (наукові відділення «Літературознавство. 
Фольклористика та мистецтвознавство», «Мовознавство»).

Переможці визначаються за кожним напрямом позашкільної освіти та кожною 
категорією окремо.

Навчальна програма з позашкільної освіти — це нормативний документ, що 
визначає мету, завдання, зміст, обсяг, порядок, способи організації навчально- 
виховної діяльності та вимоги до її результатів.

Навчальні програми мають відповідати вимогам, визначеним у методичних 
рекомендаціях щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної 
освіти (лист «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти» від 05 червня 2013 
року №14.1/10-1685, розміщений на офіційному веб-сайті Інституту модернізації 
змісту освіти (http://imzo.gov.ua).

Навчальна література -  це навчальні, навчально-методичні, методичні, 
навчально-наочні посібники, хрестоматії, зібрання творів, словники (тлумачні, 
термінологічні), енциклопедії, довідники, практикуми, альбоми, атласи, відео- та 
аудіозаписи, електронні засоби навчання, призначені для практичного використання 
в навчально-виховному процесі позашкільних навчальних закладів.

Рукописи категорії «Навчальна література» мають відповідати т^ким вимогам.
1. Відповідність навчальним програмам із позашкільної світи (повна й 

вичерпна реалізація змістового наповнення програми або її окремого розділу (теми), 
орієнтація на основні вимоги змісту позашкільної освіти з урахуванням вимог 
чинних нормативно-правових документів у галузі позашкільної освіти).

http://imzo.gov.ua
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2. Чіткість структурування, забезпечення педагогічно доцільної наступності 
та логічна послідовність викладу навчального матеріалу (раціональність 
виокремлення основного й додаткових навчальних текстів (доцільність розміщення, 
їх співвідношення), позатекстових компонентів, довідкових матеріалів; дидактично 
виправдане структурування змістового наповнення, розподіл його змісту за 
пунктами, параграфами, розділами тощо).

3. Технічні засоби полегшення користування рукописом (таблиця змісту, 
покажчик, словник, виноски внизу сторінки тощо).

4. Наукова коректність змісту, повнота розкриття основних положень, 
використання сучасної загальноприйнятої наукової термінології (відповідність 
пропонованої інформації положенням сучасної науки, повнота розкриття сутності 
об’єктів вивчення, розгляд явищ у їх взаємозв'язках і розвитку відповідно до вікових 
можливостей вихованців).

5. Практична спрямованість навчального матеріалу, зв'язок його з життям 
(формування у вихованців здатності використовувати здобуті знання в навчальних і 
життєвих ситуаціях для вирішення різноманітних практичних проблем).

6. Відповідність змістового наповнення рукопису віковим особливостям 
вихованців (вичерпність пояснень, наявність достатньої кількості прикладів, 
ілюстрацій, ескізів, фото, репродукцій, схем, графіків тощо).

7. Виклад навчального матеріалу в рукописі (відповідність мови рукопису 
нормам літературної мови; чіткість формулювання висновків, правил і визначень, 
побудови текстів, логічний зв’язок між частинами текстів, належна довжина речень, 
доступність їх лексичного наповнення; поєднання в тексті ознак наукового і 
науково-популярного стилів, наявність інформаційного та емоційно-ціннісного 
компонентів змісту).

8. Українознавче наповнення змісту рукопису підручника (наявність інформації 
про Україну, рідний край, здобутки українців 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 та виду діяльності; практичне застосування отриманих знань; наявність 
цікавої інформації, пов'язаної з навчальним матеріалом; наявність завдань 
проблемно-пошукового характеру та ін.).

10. Дидактична доцільність системи завдань (забезпечення пропонованими в 
рукописі завданнями прогнозованих освітніх результатів, можливостей для 
здійснення диференційованого навчання; раціональне поєднання завдань 
репродуктивного і творчого характеру; утворення дидактично доцільної системи 
навчання; актуалізація навчального досвіду, супроводження засвоєння нового 
матеріалу, первинне застосування й закріплення нової інформації, систематизація 
вивченого, виявлення результатів навчання).

11. Здійснення вихованцями самостійної навчальної діяльності (доступність 
змістового наповнення, наявність прийомів для здійснення ефективної самостійної
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роботи: поради, як працювати з рукописом; користуватися рубриками, які 
допомагають орієнтуватися у змісті; як читати алгоритмічні приписи щодо 
виконання певних операцій, дій, пам’яток, інструкцій; наявність термінологічного 
словника, узагальнювальних таблиць тощо).

12. Логіка розміщення та використання ілюстративного матеріалу як 
самостійного або додаткового джерела інформації (повнота реалізації 
використаними ілюстраціями дидактичних функцій, коректність та відповідність 
змісту).

Заявка за формою згідно з додатком до Положення про проведення Конкурсу та 
один примірник рукопису навчальної літератури на паперовому й електронному 
носіях для участі в І (обласному) етапі Конкурсу подаються до відділу виховної 
роботи та позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської 
обласної ради «Академія неперервної освіти» (вул. Ярослава Мудрого, 37, м. Біла 
Церква) до 20 травня 2017 року.

ЗАЯВКА
на участь у І (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів
системи освіти

(місцевий орган управління освіти)

№
з/п

Учасник
Конкурсу

М ісце роботи 
автора рукопису

П осада автора 
рукопису

Напрям
позашкільної

освіти

Категорія Назва рукопису Контактний 
телефон, адреса 

електронної пошти

Начальник відділу /
управління освіти _________________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.

Ректор КВНЗ КОР «Академія 
неперервної освіти» І.Г.Осадчий


