
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

02.02.2016               № 70

Про  проведення  Всеукраїнського
конкурсу  рукописів  навчальної
літератури  для  позашкільних
навчальних закладів системи освіти
у 2016 році

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення про Всеукраїнський конкурс
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи
освіти,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  09
вересня 2014 р.  № 1008,  зареєстрованого у  Міністерстві  юстиції  України 25
вересня 2014 р. 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

НАКАЗУЮ:

1. Провести Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для
позашкільних  навчальних  закладів  системи  освіти  (далі  –  Всеукраїнський
конкурс)  у  2016  році  за  дослідницько-експериментальним,  художньо-
естетичним,  науково-технічним  та  еколого-натуралістичним  напрямами
позашкільної освіти.

2.  Затвердити  персональний  склад  організаційного  комітету  ІІ  етапу
Всеукраїнського конкурсу рукописів  навчальної  літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти, що додається.

3. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Крим, керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій:

1) здійснити  організаційні  заходи  щодо  проведення  І  етапу
Всеукраїнського конкурсу;

2) до 01 липня 2016 року подати до організаційного комітету ІІ етапу
Всеукраїнського  конкурсу  документи  переможців  І  етапу  за  дослідницько-



експериментальним,  художньо-естетичним,  науково-технічним  та  еколого-
натуралістичним напрямами позашкільної освіти.

4.  Інститутам післядипломної  педагогічної  освіти  забезпечити  науково-
методичний супровід Всеукраїнського конкурсу.

5. Організаторам Всеукраїнського конкурсу:
1)  здійснити  організаційно-методичне  забезпечення  проведення

Всеукраїнського  конкурсу  за  дослідницько-експериментальним,  художньо-
естетичним,  науково-технічним  та  еколого-натуралістичним  напрямами
позашкільної освіти;

2) до 01 березня 2016 року сформувати пропозиції щодо персонального
складу  експертних  комісій  за  дослідницько-експериментальним,  художньо-
естетичним,  науково-технічним  та  еколого-натуралістичним  напрямами
позашкільної освіти та подати їх на затвердження до організаційного комітету ІІ
етапу Всеукраїнського конкурсу.

6.  Організаційному  комітету  ІІ  етапу  Всеукраїнського  конкурсу  до
10 грудня 2016 року підвести підсумки Всеукраїнського конкурсу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Хобзея П. К.

Міністр         С. М. Квіт



Заступник Міністра  П. К. Хобзей

Директор департаменту
професійно-технічної освіти В. В. Супрун

Директор юридичного департаменту Д. М. Рева

Начальник відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини А. Д. Середницька 

Проект наказу вносить
Директор Інституту модернізації змісту освіти Н. Б. Вяткіна

Покажчик розсилки:
Інститут модернізації змісту освіти – 1
Інститути післядипломної педагогічної освіти – 25

Розміщення на сайтах МОН України, ІМЗО

Дейдиш Л. А. 248-21-38

        



ЗАТВЕРДЖЕНО        
        Наказ Міністерства освіти і науки
        України
        _____________________________

Персональний склад організаційного комітету ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Завалевський                 
Юрій Іванович

заступник  директора  Інституту  модернізації  змісту
освіти, голова оргкомітету

Мачуський                   
Валерій Віталійович

завідувач  лабораторії  діяльності  позашкільних
закладів Інституту проблем виховання Національної
академії  педагогічних  наук  України,  заступник
голови оргкомітету (за згодою)

Дейдиш
Лариса Анатоліївна

науковий  співробітник  відділу  неформальної  та
інформальної  освіти  дітей  Інституту  модернізації
змісту освіти, секретар оргкомітету

Биковська
Олена Володимирівна

завідувач  кафедри  позашкільної  освіти
Національного  педагогічного  університету  імені
М.  П.  Драгоманова,  доктор  педагогічних  наук,
професор

Середницька                  
Алла Дмитрівна

начальник  відділу  позашкільної  освіти,  виховної
роботи  та  захисту  прав  дитини  департаменту
професійно-технічної  освіти  Міністерства  освіти  і
науки України 

Корецька 
Леся Володимирівна

начальник  відділу  неформальної  та  інформальної
освіти дітей Інституту модернізації  змісту освіти 

Вербицький 
Володимир 
Валентинович

директор  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Лісовий
Оксен Васильович

директор Національного центру «Мала академія наук
України»

Шкура
Геннадій Анатолійович

директор  Українського  державного  центру
позашкільної освіти

Директор    Н. Б. Вяткіна


	

