ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти
і науки України
від _29.12.__2016_ року № _1691_

Список переможців
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів системи освіти
Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Знавці
органічної
хімії»
(вищий рівень)

Автор (и)
Гриньова М. В., доктор педагогічних наук,
професор,
декан
природничого
факультету,
завідувач
кафедри
педагогічної
майстерності
та
менеджменту Полтавського національного
педагогічного університету імені В. Г.
Короленка;
Кращенко Ю. П., кандидат педагогічних
наук, доцент кафедри педагогічної
майстерності
та
менеджменту
природничого факультету Полтавського
національного педагогічного університету
імені В. Г. Короленка;
Данько
В.
О.,
керівник
гуртка
Полтавського
обласного
екологонатуралістичного
центру
учнівської
молоді, асистент кафедри загальної та
біологічної хімії Полтавської державної
аграрної академії

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти художньоестетичного напряму «Діалог»
(початковий,
основний
та
вищий рівні)

Автор (и)
Лебідь Я. В., методист, керівник гуртка
літературної публіцистики «Діалог»
Полтавського
обласного
центру
естетичного виховання учнівської молоді

2

2

3

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти художньоестетичного напряму «Юні
фотоаматори»
(основний
рівень)
Навчальна
програма
з
позашкільної освіти художньоестетичного
напряму
«Фотомистецтво» (основний та
вищий рівні)

Тарасюк В. В., керівник гуртка «Юні
фотоаматори» Рівненського міського
центру творчості учнівської молоді
Рівненської міської ради
Крекотіна Т. М., методист Сумського
обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю;
Безпала Л. М., керівник гуртка Сумського
міського
центру
науково-технічної
творчості молоді

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
Автор (и)
з/п
1 Навчальний
посібник Хейфець І. М., керівник гуртків Будинку
«Астрономічні спостереження» творчості дітей та юнацтва Інгульського
району м. Миколаєва
2 Навчальний
посібник Мазурик В. В., завідувач відділом
«Організація
науково- комунальної
установи
«Волинська
дослідницької
діяльності обласна Мала академія наук»;
слухачів
відділення Процик А. П., керівник гуртків
комп’ютерних
наук
Малої комунальної
установи
«Волинська
академії наук України»
обласна Мала академія наук»
3 Навчальний
посібник Шигорін П. П., кандидат фізико«Практикум з астрономії»
математичних наук, доцент, керівник
секції «Астрономія та астрофізика»
комунальної
установи
«Волинська
обласна Мала академія наук»
4 Навчально-методичний
Мельничин А. В., керівник гуртків
посібник «Вступ до науково- комунального
закладу
Львівської
дослідницької
роботи: обласної ради «Львівська обласна Мала
методичні
вказівки
до академія наук України;
написання та захисту науково- Лема І. А., методист, керівник відділень
дослідницьких
робіт
з комп’ютерних
та
технічних
наук
інформатики»
комунального
закладу
Львівської
обласної ради «Львівська обласна Мала
академія наук України
5 Навчальний
посібник Ігнатишин В. В., керівник гуртків«Геофізичні
методи методист
Малої
академії
наук
дослідження
геодинаміки, Виноградівського районного центру
сейсмічності, кліматичного та позашкільної
роботи
з
дітьми
гідрологічного стану регіону»
Виноградівської
районної
ради

3

6

Методичний
«Організація
математики»

Закарпатської області
посібник Азаренкова А. І., керівник гуртків
роботи гуртків комунального закладу Сумської обласної
ради - Сумський обласний центр
позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю

Науково-технічний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
Автор (и)
з/п
1 Навчально-наочний
посібник Урманець О. Д., методист, керівник
«Водний транспорт: дізнавайся, гуртків
початкового
технічного
грайся, майструй»
моделювання
Великобірківського
будинку
творчості
школяра
Тернопільського району
2 «Довідник судномоделіста»
Зарудняк В. В., керівник гуртка
Вінницького обласного центру технічної
творчості учнівської молоді
3 Навчальний
посібник Ярмольчук
Л.
В.,
методист
«Комп'ютер: англійська мова» Костопільського
центру
технічної
(частина II)
творчості та комп'ютерних технологій
Рівненської області;
Шульган О. Ю., керівник гуртка
Костопільського
центру
технічної
творчості та комп'ютерних технологій
Рівненської області
4 Навчально-методичний
Винокур Н. Є., методист Рівненського
посібник
«Застосування міського центру творчості учнівської
інформаційних технологій на молоді Рівненської міської ради;
заняттях
гуртка Михальчук А. В., керівник гуртка
радіоелектронного
Рівненського міського центру творчості
конструювання»
учнівської молоді Рівненської міської
ради
5 Методичний посібник
Перепелиця
Н.
В.,
методист
«Проектні
педтехнології
у комунального закладу Сумської обласної
гуртковій роботі інформаційно- ради – Сумський обласний центр
технічного спрямування»
позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю;
Олефіренко І. В., керівник гуртка
комунального закладу Сумської обласної
ради – Сумський обласний центр
позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю

4

6

7

Методичний
посібник
«Пристрій
з
числовим
програмним управлінням в
діяльності
авіамодельного
гуртка»
Навчально-методичний
посібник «Геофізичні методи
вирішення прикладних задач
ресурсозбереження та проблем
екологічного стану регіону»

Богданов С. М., керівник гуртка
комунального
закладу
«Запорізький
обласний
центр
науково-технічної
творчості учнівської молоді «Грані»
Запорізької обласної ради
Ігнатишин В. В., керівник гуртків,
методист
Малої
академії
наук
Виноградівського районного центру
позашкільної роботи з дітьми

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Методичні рекомендації для
гуртків
декоративноприкладного мистецтва «Творча
майстерня»
2 Навчально-наочний
посібник
для
керівників
гуртків
позашкільної
освіти
«Ляльковий календар»

3

Автор (и)

Хоменко Ю. В., керівник гуртка,
методист Ніжинського Будинку дитячої
творчості Ніжинської міської ради
Чернігівської області
Чмига Т. І., директор Тальнівського
районного будинку дітей та юнацтва
Черкаської області;
Собкович О. Д., керівник гуртка
«Народна
іграшка»
Тальнівського
районного будинку дітей та юнацтва
Черкаської області
Навчально-методичний
Чубаєвська В. В., керівник гурткапосібник
«Формування методист
студії
образотворчого
соціальних компетентностей у мистецтва «Палітра» Здолбунівського
вихованців
студії районного центру творчості дітей та
образотворчого мистецтва»
юнацтва Рівненської області
Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»

№
Назва рукопису
з/п
1 Навчально-методичний
посібник
«Основи
спостережень
за
станом
довкілля»

Автор (и)
Авторський
колектив
комунального
закладу Сумської обласної ради –
обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю, під
загальною
редакцією
к.
б.
н.
С. М. Панченко та к. п. н. Л. В. Тихенко

5

2

Методичні рекомендації до
проведення практичних робіт
«Вікова фізіологія з основами
валеології»

3

Навчальний
посібник
«Лабораторний практикум до
програми
гуртка
«Основи
біохімії» (основний рівень, 1
рік навчання)
Навчальний посібник для учнів Шелегеда В. І., заступник директора з
позашкільних закладів «Лісові навчально-виховної роботи комунального
екосистеми рідного краю»
закладу «Запорізький обласний центр
туризму і краєзнавства, спорту та
екскурсій учнівської молоді» Запорізької
обласної ради

4

В. о. директора

Дмитроца О. Р., кандидат біологічних
наук,
доцент
Східноєвропейського
національного університету імені Лесі
Українки, керівник гуртка валеології
комунальної
установи
«Волинської
обласної МАН»;
Шевчук Т. Я., кандидат біологічних наук,
доцент,
керівник
гуртка
біології
комунальної
установи
«Волинської
обласної МАН»
Ясінська
Н.
В.,
директор
Енергодарського
центру
туризму,
краєзнавства та спорту Енергодарської
міської ради Запорізької області

В. В. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти
і науки України
від _29.12._2016_ року № _1691_
Список лауреатів
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів системи освіти
Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Хімія» (основний та вищий
рівні)
2 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Юні знавці рідної природи»
(початковий рівень)
3 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Юний хендлер» (початковий
та основний рівні)

Автор (и)
Павлюченко О. Б., методист біологічного
відділу комунального закладу Сумської
міської ради – Сумський міський центр
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської молоді
Колосовська Л. С., методист Скалатського
будинку школярів – комунального закладу
Підволочиської
районної
ради
Тернопільської області
Беляєва
О.
М.,
керівник
гуртка
Шепетівського міського центру екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді

4

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Основи
екологічної
культури
молодших
школярів»
(початковий
рівень)

Адаменко О. А., керівник гуртка «Юний
еколог» Центру технічної творчості та
професійної орієнтації шкільної молоді
Дарницького району м. Києва

5

Навчальна
програма
з Лоза В. М., керівник гуртка Полтавського
позашкільної освіти еколого- обласного еколого-натуралістичного центру
натуралістичного
напряму учнівської молоді
«Хімія» (вищий рівень)

2

6

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Знавці неорганічної хімії»
(вищий рівень)

Данько В. О., керівник гуртка Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді;
Кращенко Ю. П., керівник гуртка
Полтавського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
Тимоха С. С., старший викладач кафедри
загальної та біологічної хімії Полтавської
державної аграрної академії

7

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Дослідники
заповідних
стежок
Херсонщини»
(основний рівень)

Палічева Г. В., методист комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської
обласної ради;
Мудрак Т. О., завідувач методичним
відділом комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної
ради;
Валікова О. В., методист комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської
обласної ради

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
Автор (и)
з/п
1 Навчальна
програма
з Шмаль М. М., методист, керівник гурткапозашкільної
освіти методист Будинку дитячої та юнацької
художньо-естетичного
творчості м. Бровари Київської області
напряму «Юні шанувальники
художнього
слова
«Горислово»
(початковий,
основний та вищий рівні)
2

Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму
«Краплини
творчості» (основний рівень)

Білоус О. В., керівник гуртка «Живе слово»,
методист районного Будинку дитячої та
юнацької творчості Шосткинської районної
ради Сумської області

3

3

4

5

6

Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму
«Обдаровані
літературною
творчістю»
(початковий та основний
рівні)
Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму
«Літературна
творчість» (вищий рівень)
Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму
«Дитяча
студія
анімації» (основний рівень)
Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму
«Циркове
мистецтво»

Шинкаренко Т. М., методист загальної
середньої освіти районного методичного
кабінету Новосанжарської районної ради
Полтавської області

Ковальчук
О.
Г.,
керівник
секції
«Літературна
творчість»
комунальної
установи «Волинська обласна Мала
академія наук
Холодняк К. А., керівник гуртка «Дитяча
студія анімації» Кремечуцького міського
центру позашкільної освіти Полтавської
області
Бабенко О. В., керівник «Народного
художнього колективу циркової студії
«Едевельйс» Центру дитячої та юнацької
творчості
Шевченківського
району
Запорізької міської ради

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Астрономія» (основний та
вищий рівень)

2

Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Математика» (вищий рівень)

Автор (и)
Мирошниченко
Ю.
Б.,
кандидат
педагогічних
наук,
керівник
гуртка
«Астрофізика» Миронівського районного
центру дитячої та юнацької творчості;
Сиротюк В. Д., доктор педагогічних наук,
профессор, завідувач кафедри теорії і
методики навчання фізики та астрономії
Національного педагогічного університету
імені М. П. Драгоманова
Гозян Н. І., учитель математики, керівник
гуртка
«Математика.
Позашкільний
компонент» Миколаївського обласного
центру
науково-технічної
творчості
учнівської молоді

4

3

Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоеспериментального напряму
«Наукові
дослідження
у
процесі розв’язування та
складання фізичних задач»
(основний рівень)

Галатюк
Ю.
М.,
керівник
гуртка
теоретичної фізики Рівненської Малої
академії наук учнівської молоді, професор
кафедри методики викладання фізики і хімії
Рівненського державного гуманітарного
університету, кандидат педагогічних наук;
Галатюк Т. Ю., учитель фізики Рівненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6

Науково-технічний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Навчально-методичний
посібник
«Інтеграція
технології
веб-квесту
в
освітній навчальний простір»

2

Методична
розробка
«Виготовлення
та
використання в навчальновиховному
процесі
саморобних
приладів
та
устаткування»

3

Методична розробка
«Національно-патріотичне та
екологічне виховання дітей
на заняттях гуртка основ
комп’ютерної графіки та вебдизайну»
Навчально-методичний
посібник «Організація роботи
ракетомодельного гуртка та
проведення
змагань
з
ракетомодельного спорту»

4

Автор (и)
Оксіньчук Т. В., завідувач інформаційнотехнічного відділу Центр науково-технічної
творчості учнівської молоді управління
освіти, науки та молоді Волинської
обласної державної адміністрації;
Соловей І. В., методист інформаційнотехнічного відділу Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді
управління освіти, науки та молоді
Волинської
обласної
державної
адміністрації
Едель М. Г., керівник гуртка комунального
закладу «Запорізький обласний центр
науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради

Дмитрів Л. М., керівник гуртка Долинський
районний будинок дитячої та юнацької
творчості Долинської районної ради ІваноФранківської області
Ільченко О. І., методист методичного
відділу Закарпатського обласного центру
науково-технічної творчості учнівської
молоді

5

5

6
7

Навчальний
посібник
«Розвиток
творчих
здібностей дітей на гуртку
технічного моделювання з
використанням
інтерактивних технологій»
Методичний посібник
«Конструювання
літаючих
моделей»
Методичний
посібник
«Інноваційні підходи щодо
підготовки обдарованих дітей
в
системі
позашкільної
освіти»

Харищук О. А., керівник гуртка Станції
юних техніків м. Умані, Уманської міської
ради

Соловей
О.
В.,
керівник
гуртка
Конотопського міського центру дитячоюнацької творчості Сумської області
Гуменюк В. А., керівник гуртка-методист
автомодельного
гуртка
Кам’янецьПодільського Центур дитячої та юнацької
творчості

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Методичний
посібник
«Збірник
навчальнодослідницьких
робіт
у
живому куточку»
2 Навчальний посібник «Живі
смарагди Шепетівщини»
3

4

5

6

Автор (и)
Ковтюх О. О., Скиба Т. А., керівники
гуртків дитячого естетико-натуралістичного
центру «Камелія» м. Бровари Київської
області
Зведенюк М. А., керівник учнівського
лісництва Поліщинської ЗОШ І-ІІІ ст.
Хмельницької області
Духніч В. Г., Хохлова Н. П., керівники
гуртків дитячого естетико-натуралістичного
центру «Камелія» м. Бровари Київської
області
Духніч
В.
Г.,
Дробина
Н.
В.,
Татарчук В. І., керівники гуртків дитячого
естетико-натуралістичного
центру
«Камелія» м. Бровари Київської області
Ігнатишин М. Б., керівник гуртків
Виноградівського
районного
центру
позашкільної роботи з дітьми

Методичний
посібник
«Збірник
навчальнодослідницьких
робіт
у
ландшафтному саду»
Методичний
посібник
«Збірник
навчальнодослідницьких
робіт
у
теплиці»
Навчально-методичний
посібник
«Дослідження
екологічного
стану
Закарпаття: екогоефізичний
аспект»
Методичний
посібник Пурдя Л. А,. керівник гуртка Балаклійської
«Інноваційні
підходи
до станції юних натуралістів Балаклійської
проведення
гурткового районної ради Харківської області
заняття
екологонатуралістичного напряму»

6

7

Методичний
посібник
«Формування
екологічної
свідомості
гуртківців
засобами виховної роботи»
Навчально-методичний
посібник
«Організація
діяльності
учнівських
лісництв на базі навчальних
закладів
та
лісогосподарських
підприємств»

Григорович М. О., керівник гуртка
Полтавського районного Будинку дитячої та
юнацької
творчості
Полтавської
райдержадміністрації
8
Зотова О. В., методист вищої категорії
Хмельницького
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
Мирна Л. А., методист Хмельницького
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти;
Клок Є. А., головний спеціаліст відділу
лісового та мисливського господарства
Хмельницького
обласного
управління
лісового та мисливського господарства;
Григоров І. М., директор, керівник
учнівського лісництва Масівецької ЗОШ ІІІІ ст. Хмельницького району;
Зведенюк М. А., вчитель хімії, керівник
учнівського лісництва Поліщинської ЗОШ
І-ІІІ ст. Шепетівського району
9 Розробки конспектів занять Великанич О. М., завідувач відділу біології
гуртка «Юні садівники»
та дослідницько-експериментальної роботи,
керівник гуртка Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді
10 Робочий зошит для занять Валікова О. В., методист комунального
гуртка «Основи біології»
закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської
обласної ради

В. о. директора

В. В. Ткаченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Міністерства освіти
і науки України
від _29.12.__2016_ року № _1691_
Список учасників
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів системи освіти
Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Знавці ботаніки» (вищий
рівень)

Автор (и)
Гапон С. В., керівник гуртка очно-заочної
біологічної школи Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, доктор біологічних наук, професор
кафедри ботаніки та методики навчання
біології
Полтавського
національного
педагогічного університету імені В. Г.
Короленка;
Смоляр Н. О., керівник очно-заочної
біологічної школи Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді, кандидат біологічних наук, доцент,
завідувач кафедри екології та охорони
довкілля
Полтавського
національного
педагогічного університету імені В. Г.
Короленка

2

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Систематика та екологія
тварин» (вищий рівень)

Закалюжний В. М., керівник гуртка
Полтавського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді,
кандидат геолого-мінералогічних наук,
доцент кафедри біології та основ здоров’я
людини
Полтавського
національного
педагогічного
університету
імені
В. Г. Короленка

3

Навчальна
програма
з Гапон В. В., керівник гуртка Полтавського
позашкільної освіти еколого- обласного еколого-натуралістичного центру
натуралістичного
напряму учнівської молоді
«Основи біології» (вищий
рівень)

2

4

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Прикладна
зоологія»
(вищий рівень)

5

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Основи фізіології людини»
(вищий рівень)

6

Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Фітотерапія» (початковий та
основний рівні)
7 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Юні знавці фізіології і
біохімії рослин» (початковий
та основний рівні)
8 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Знавці
тераріумів»
(основний рівень)
9 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Юні екологи» (основний та
вищий рівні)
10 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Джерело» (основний рівень)
11 Навчальна
програма
з
позашкільної освіти екологонатуралістичного
напряму
«Екосвіт» (початковий та
основний рівні)

Васильєва О. О., керівник гуртка
Полтавського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді,
кандидат
сільськогосподарських
наук,
доцент кафедри розведення і генетики
сільськогосподарських тварин Полтавської
державної аграрної академії
Бажан А. Г., керівник гуртка Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, старший викладач
кафедри біології та основ здоров’я людини
Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка
Пирожок
Т.
А.,
керівник
гуртків
комунального закладу «Центр екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді» Херсонської обласної ради
Українець О. В., методист Тульчинської
районної
станції
юних
натуралістів
Вінницької області

Шинкарук О. В., керівник гуртка
Полтавського
обласного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді
Кубічек І. В., керівник гуртків Рахівського
будинку дитячої та юнацької творчості
Закарпатської області
Мусієнко
І.
В.,
керівник
гуртка
екологічного моніторингу
«Джерело»
Хорольського районного Центру дитячої та
юнацької творчості
Петренко
Л.
Б.,
керівник
гуртка
Ніжинського Будинку дітей та юнацтва

3

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Програма поетичної студії
«Ластівка»
спецкурс
по
навчанню дітей віршуванню
2 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму «Юний фотоаматор»
(основний рівень)
3 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму
«Аудіовідеотехнології
для
телеі
відео
гуртків»
(основний та вищий рівні)
4 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
художньо-естетичного
напряму
«Циркове
мистецтво» (основний та
вищий рівні)

Автор (и)
Ткаченко
Г.
В.,
керівник
студії
Звенигородського Центру дитячої та
юнацької творчості Черкаської області
Радіонова Н. І., керівник гуртка «Юний
фотоаматор»
Житомирського
міського
центру науково-технічної творчості
Едель М. Г., керівник кіно-відео гуртка
народного художнього колективу «Дитячоюнацька телестудія «Грані» комунального
закладу «Запорізький обласний центр
науково-технічної творчості учнівської
молоді «Грані» Запорізької обласної ради
Крекотіна Т. М., методист Сумського
обласного центру позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю;
Никифорова Л. В., керівник зразкової
акробатичної
студії
«Едельвейс»
комунального позашкільного навчального
закладу Тростянецької районної ради
«Палац дітей та юнацтва»

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти»
№
з/
Назва рукопису
п
1 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Основи
науководослідницької
роботи
у
відділеннях
математики»
(вищий рівень)
2 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти

Автор (и)
Азаренкова А. І., методист математики
Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 10 імені О. Бутка, керівник
гуртка комунального закладу Сумської
обласної ради – обласного центру
позашкільної
освіти
та
роботи
з
талановитою молоддю
Пінчук О. Л., керівник гуртка Рівненської
Малої академії наук учнівської молоді,

4

дослідницькоекспериментального напряму
«Екологічно
безпечні
технології
та
ресурсозбереження» (вищий
рівень)
Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Аерофізика та космічні
дослідження» (основний та
вищий рівні)

кандидат технічних наук, доцент кафедри
водогосподарського
будівництва
та
експлуатації гідромеліоративних систем
Національного
університету
водного
господарства та природокористування

4

Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Електроніка
та
приладобудування»
(основний та вищий рівні)

Рудик А. В., керівник гуртка Рівненської
Малої академії наук учнівської молоді,
кандидат технічних наук, доцент, докторант
Національного авіаційного університету (м.
Київ), доцент кафедри автоматизації,
електротехнічних
та
комп’ютерноінтегрованих технологій Національного
університету водного господарства та
природокористування

5

Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Основи
науководослідницької
діяльності»
(вищий рівень)

Ященко Н. М., методист Енергодарської
Малої академії наук учнівської молоді;
Кучеренко Н. М., заступник директора з
навчально-виховної роботи Енергодарської
Малої академії наук учнівської молоді

6

Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Техніка» (вищий рівень)
Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Математика»
(основний
рівень)
Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницько-

Орисенко О. В., кандидат технічних наук,
керівник гуртка «Техніка» позашкільного
навчального закладу Полтавського обласної
ради «Полтавська обласна Мала академія
наук учнівської молоді»
Бабенко
С.
В.,
керівник
гуртка
позашкільного навчального закладу «Центр
дитячої та юнацької творчості м. Черкаси»

3

7

8

Семещук І. Л., керівник гуртка Рівненської
Малої академії наук учнівської молоді,
кандидат педагогічних наук, доцент
кафедри методики викладання фізики і хімії
Рівненського державного гуманітарного
університету

Ліпін В. П., керівник гуртка «Створення
навчальних та ігрових програм» обласного
комунального
навчального
закладу

5

експериментального напряму
«Створення навчальних та
ігрових програм» (початковий
рівень)
9 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Математика»
(основний
рівень)
10 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Матеріалознавство» (вищий
рівень)

«Чернігівська
Мала
учнівської молоді»

академія

наук

11 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Початки
наукового
дослідження в математиці»
(основний та вищий рівень)

Домбровська
Л.
С.,
директор
Шепетівського міського Центру науковотехнічної творчості учнівської молоді;
Кикоть В. М., вчитель математики НВК №3
м. Шепетівки Хмельницької області

12 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Матеріалознавство»
(початковий рівень)

Гулай
О.
І.,
доцент
кафедри
матеріалознавства
та
пластичного
формування
конструкцій
машинобудування, кандидат технічних наук
Луцького
національного
технічного
університету

Займау І. І., керівник гуртка «Юний
математик» Машівського Будинку дитячої
та юнацької творчості

Пікула М. В., керівник гуртка Рівненської
Малої академії наук учнівської молоді,
старший викладач кафедри автомобілів та
автомобільного
господарства
Національного
університету
водного
господарства та природокористування

13 Збірник навчальних програм Пахачук С. С., Оніщук І. П., упорядник
з
позашкільної
освіти Бурбела О. Ф.
дослідницькоекспериментального напряму
«Робототехніка» (початковий
та основний рівні)
14 Навчальна
програма
з
позашкільної
освіти
дослідницькоекспериментального напряму
«Основи
наукових
досліджень з математики»
(вищий рівень)

Ворона Л. І., кандидат педагогічних наук,
методист
позашкільного
навчального
закладу
Полтавської
обласної
ради
«Полтавська обласна Мала академія наук
учнівської молоді», керівник гуртка
«Основи
наукових
досліджень
з
математики»

6

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
Автор (и)
з/п
1 Методичні
рекомендації Миронюк Л. П., кандидат фізико«Арифметична
та математичних наук, доцент комунальної
геометрична прогресія»
установи «Волинська обласна Мала
академія наук»
2

Методична
розробка
«Розвиток
творчих
здібностей учнівської молоді
в
процесі
пошуководослідницької діяльності на
заняттях гуртків МАН»

Станкович М. Ю., керівник гуртків
дослідницько-експериментального напряму
Хустського районного центру науковотехнічно творчості учнівської молоді

3

Навчально-методичний
посібник
«Астрономія
звичайних
явищ
та
незвичайних об’єктів»

4

Безперестова Л. С., вчитель фізики та
астрономії
спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3
ім. В. О. Нижиченка з поглибленим
вивченням
предметів
суспільногуманітарного напрямку Комсомольської
міської
ради
Полтавської
області
(м. Горішні Плавні)
Пінчук О. Л., кандидат технічних наук,
керівник гуртків обласного комунального
позашкільного
навчального
закладу
«Рівненська Мала академія наук учнівської
молоді» Рівненської обласної ради;
Герасимів Є. Г., доцент Національного
університету водного господарства та
природокористування

Методичні рекомендації до
написання
та
захисту
науково-дослідницьких робіт
слухачами
гуртків
«Екологічнобезпечні
технології
та
ресурсозбереження»
і
«Технологічні процеси та
перспективні технології»
Практикум
«Лінійні Ячменьов В. О., науковий консультант
діофантові рівняння»
Сумського територіального відділення
МАН України комунального закладу
Сумської обласної ради – Сумський
обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю
Методичні
рекомендації Дзесь О. М., учитель фізики та астрономії
«Екскурс
в Кругозерська
ЗОШ
І-ІІІ
ст.
астрофотографію»
Голопристанської
районної
ради
Херсонської обл.

5

6

7

Науково-технічний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
з/п
1 Навчально-методичний
посібник «Дріт та вироби з
нього.
Виготовлення
каркасного «Ангела миру» з
дроту»
2 Методична розробка
«Цільова
комплексна
програма
національнопатріотичного
виховання
позашкільного навчального
закладу науково-технічного
напрямку»
3 Начальний
посібник
«Нестандартні заняття як
засіб формування творчих
умінь вихованців у гуртку
«Цікава інформатика»

Автор (и)
Негрич А. М., керівник гуртка-методист
Будинку творчості дітей та юнацтва
м. Чернівці
Щербань О. Д., завідувач відділу, керівник
гуртка Збаразької районної Станції юних
техніків Тернопільської області

Маркова
Н.
В.,
керівник
гуртка
Первомайський
будинок
дитячої
та
юнацької творчості Первомайської міської
ради Харківської області

Художньо-естетичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
Автор (и)
з/п
1 Методичний
посібник Гощанський районний центр дітей, юнацтва
«Образотворче мистецтво»
та молоді Гощанської районної ради
Рівненської
обласної
державної
адміністрації
2 Навчальний
посібник Челишева О. І., керівник гуртка Будинок
«Основи кольорознавства»
дитячої
творчості,
м.
Нетішин
Хмельницької області
3 Методичний посібник до Парахоняк І. І., керівник гуртка Мала
програми
«Образотворче академія народних ремесел Галицької
мистецтво»
розділ районної ради Івано-Франківської області
«Живопис»
4 «Застосування елементів арт- Захватіна К. О., керівник гуртка КІШЗ
терапії як одного з методів Центр
дитячої
творчості
«Надія»
здоров'язберігаючих
Дніпропетровська області,
технологій на заняттях з м. Першотравенськ
образотворчого мистецтва у
позашкільному закладі»

8

Еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти
Категорія «Навчальна література з позашкільної освіти»
№
Назва рукопису
Автор (и)
з/п
1 Методичний посібник «Малі Похилько П. М., керівник гуртка
річки нашого краю»
Просторівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівського
району
2 Методичний
посібник Похилько П. М., керівник гуртка
«Корисні
копи
слини Просторівської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівського
Просторівського краю»
району
3 Навчально-методичний
Колісніченко І. А., методист комунального
посібник
«Первоцвіти
– закладу «Районний Будинок учнівської
безцінний дар природи»
молоді»
Дубенської
районної
ради
Рівненської області
4 Методичний
посібник Конкіна С. М., методист Енергодарського
«Людина та її здоров’я» (до центру туризму, краєзнавства та спорту
програми
гуртка
«Юні Енергодарської міської ради Запорізької
валеологи»)
області
5 Навчально-методичний
Мазун Ю. М., директор станції юних
комплекс
«Юні
друзі натуралістів м. Білої Церкви Київської
природи»
області;
Черниш Н. А., методист, керівник гуртка
станції юних натуралістів м. Білої Церкви
Київської області;
Павліченко Л. М., керівник гуртка станції
юних натуралістів м. Білої Церкви
Київської області
6 Методичні рекомендації з Боярчук І. П., директор комунального
організації
науково- закладу «Центр еколого-натуралістичної
дослідницької та пошукової творчості
учнівської
молоді»
діяльності обдарованих учнів Дніпропетровського
району
в навчальних закладах
Дніпропетровської області;
Синичич Л. І., методист комунального
закладу «Центр еколого-натуралістичної
творчості
учнівської
молоді»
Дніпропетровського
району
Дніпропетровської області
7 Екологічний
маршрут Злепко
Л.
Б.,
керівник
гуртків
«Екоквест»
Чортківського палацу дітей та юнацтва
Чортківської міської ради Тернопільської
області

В. о. директора

В. В. Ткаченко

