




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 
Міністерства освіти і науки України
від __24.12.2019___ № __1626___

Список переможців
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури

для позашкільних навчальних закладів системи освіти

Напрям
позашкільної освіти

Категорія Назва рукопису
Прізвище, ім’я,

по батькові автора
/авторів

Військово-
патріотичний
напрям 

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
військово-патріотичного  напряму  «Захисник
України»  (основний  та  вищий  рівні,  3  роки
навчання)

Кравченко О. І., 
Тягнирядно Д. А.

Дослідницько-
експериментальний
напрям

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
дослідницько-експериментального  напряму
«Основи  робототехніки  та  комп’ютерного
моделювання» (основний та  вищий рівні,  3  роки
навчання)

Биков В. О.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
дослідницько-експериментального  напряму
«Інтернет-технології  та  web-дизайн»  (вищий
рівень, два роки навчання)

Новік О. В.

Еколого-
натуралістичний
напрям

Навчальна література
з позашкільної освіти

«Наукова  робота  з  агрономії:  методичні
рекомендації»

Голуб С. М.

«Позашкільна  освіта:  словник  нових  понять,
термінів і неологізмів»

Перепелиця Н. В.
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Науково-технічний
напрям 

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
науково-технічного  напряму  «Дитяча  медіа-арт
студія «Креатив» (початковий, основний та вищий
рівні, 4 роки навчання) 

Керпатенко М. А.

Навчальна література
з позашкільної освіти

Методична розробка «Різнорівневий підхід до 
організації освітнього процесу, як засіб розвитку 
технічних компетенцій вихованців авіамодельного 
гуртка»

Яновський І. І.

Навчально-методичний посібник «Світ дитячої 
творчості» 

Долганова Н.  Л., 
Долганова В. В., 
Заболотня О. М.

Методичні рекомендації «Технологія виготовлення
кордової моделі літака на електричному двигуні» 

Пастушок Р. Г., 
Романюк В. Ф.

Навчально-методичний посібник «До вершин 
творчості та пізнання» 

Панчук Ю. В.

Художньо-
естетичний напрям 

Навчальна література
з позашкільної освіти

Методична розробка «Технології виготовлення 
народної ляльки, керамічних іграшок, аплікації із 
соломи»

Василишина Н. І.

Методична розробка «Лялька-мотанка - оберіг 
людської душі і долі, символ предків» 

Криштопа Т. В.

Голова 
організаційного комітету 
ІІ етапу Конкурсу     Юрій ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти         Валентина ХІВРИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 

                                                                                 Міністерства освіти і науки України
                                                                                 від __24.12.2019___ № __1626__

ПРОТОКОЛ
13. 12.2019 року             № 3

м. Київ

Засідання організаційного комітету 
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури 
для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2019 році

Головуючий: Завалевський Ю. І.
Секретар: Дейдиш Л. А.
Присутні:  Бут  С.  В.,  Вербицький  В.  В.,  Корецька  Л.  В.,  Лісовий  О.  В.,
Неділько С. В., Сухович Г. А., Шкура Г. А.

Порядок денний:

Про  підсумки  Всеукраїнського  конкурсу  рукописів  навчальної  літератури  для
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році.

Корецька Л. В., начальник відділу наукового
та  навчально-методичного  забезпечення
змісту  позашкільної  освіти  та  виховної
роботи  Державної  наукової  установи
«Інститут модернізації змісту освіти» 

Слухали:

Інформацію  начальника  відділу  наукового  та  навчально-методичного
забезпечення  змісту  позашкільної  освіти  та  виховної  роботи  Державної  наукової
установи  «Інститут  модернізації  змісту  освіти»  Корецької  Л.  В.  про  результати
проведення ІІ  етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році (далі – Конкурс); про
протокольні  рішення  експертних  комісій  за  військово-патріотичним,  дослідницько-
експериментальним,  еколого-натуралістичним,  науково-технічним,  військово-
патріотичним та художньо-естетичним напрямами позашкільної освіти у категоріях:
«Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти» та «Навчальна література з
позашкільної освіти».

Виступили:

Дейдиш  Л.  А.,  яка  підкреслила  актуальність  представленої  на  Конкурс
навчальної літератури та навчальних програм, дала їх загальну позитивну оцінку та
відзначила, що переважна більшість рукописів відповідають критеріям, які зазначені в
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розділі 4 Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти.

Завалевський  Ю.  І.  запропонував  опублікувати  підсумки  Конкурсу  в
Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, розмістити їх на веб-
сайтах Інституту модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua), Національного центру
«Мала  академія  наук  України»  (www  .man.gov.ua),  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  (https://nenc.gov.ua),  Українського
державного  центру  позашкільної  освіти  (www  .udcpo.com.ua)  та  Українського
державного  центру  національно-патріотичного  виховання,  краєзнавства  і  туризму
учнівської молоді (ukrjuntur.org.ua).

Сухович  Г.  А.  внесла  пропозицію  про  проведення  консультацій  з  авторами
рукописів,  які  визнані  переможцями  Конкурсу, щодо  Порядку  надання  навчальній
літературі,  засобам  навчання  і  навчальному  обладнанню  грифів  та  свідоцтв
Міністерства освіти і науки України.

Постановили:

Затвердити  рішення  експертних  комісій  ІІ  етапу  Всеукраїнського  конкурсу
рукописів  навчальної  літератури  для  позашкільних  навчальних  закладів  системи
освіти  за  військово-патріотичним,  дослідницько-експериментальним,  еколого-
натуралістичним,  науково-технічним  та  художньо-естетичним  напрямами
позашкільної освіти у категоріях: «Навчальні програми за напрямами позашкільної
освіти» та «Навчальна література з позашкільної освіти»  (додатки 1-2).

 Підготувати  аналітичну  довідку  про  результати  проведення  ІІ  етапу
Всеукраїнського  конкурсу  рукописів  навчальної  літератури  для  позашкільних
навчальних закладів системи освіти у 2019 році, зміст аналітичної довідки довести до
відома  керівників  органів  управління  освітою,  закладів  позашкільної  освіти  (відп.
Дейдиш Л. А.).

Провести консультації з авторами рукописів, які визнані переможцями Конкурсу,
щодо  Порядку  надання  навчальній  літературі,  засобам  навчання  і  навчальному
обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України.

В  разі  позитивного  рішення  авторів  рукописів,  які  визнані  переможцями
Конкурсу, порушити клопотання перед Науково-методичною комісією з позашкільної
освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України
про присвоєння грифа Міністерства освіти і науки України (без додаткової науково-
методичної експертизи) на основі рішень експертних комісій ІІ етапу Всеукраїнського
конкурсу  рукописів  навчальної  літератури  для  позашкільних  навчальних  закладів
системи освіти у 2019 році.

Доручити  Інституту модернізації  змісту  освіти,  Національному центру «Мала
академія  наук  України»,  Національному  еколого-натуралістичному  центру,
Українському державному центру позашкільної освіти та Українському державному
центру  національно-патріотичного  виховання,  краєзнавства  і  туризму  учнівської
молоді  підготувати  рукописи  для  розгляду  науково-методичною  комісією  з
позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і

http://www.imzo.gov.ua/
http://www.udcpo.com.ua/
http://www.man.gov.ua/


3

науки України, для чого (за потребою) організувати відповідне наукове та літературне
редагування.

Результати голосування:
«за» - 9 (дев’ять),
«проти» - 0 (немає),
«утримались» - 0 (немає).

Голова 
організаційного комітету 
ІІ етапу Конкурсу         Юрій ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

Секретар
організаційного комітету 
ІІ етапу Конкурсу         Лариса ДЕЙДИШ

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти                                             Валентина ХІВРИЧ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ 
Міністерства освіти і науки України
від _24.12.2019__ № _1626___

Список лауреатів
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури
для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2019 році

Напрям
позашкільної

освіти
Категорія Назва рукопису

Прізвище, ім’я, по
батькові

автора/авторів
Військово-
патріотичний
напрям

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
військово-патріотичного  напряму  «Січові
стрільці» (початковий та основний рівні, 3 роки
навчання) 

Частухіна С. Д.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
військово-патріотичного  напряму  «Почесна
Варта» (основний рівень, один рік навчання)

Жукова І. С.

Дослідницько-
експериментальни
й напрям

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
дослідницько-експериментального  напряму
«Програмування із  Scratch» (початковий рівень,
один рік навчання)

Стучинська О. С.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
дослідницько-експериментального  напряму
«Прикладне  програмне  забезпечення»  (вищий
рівень, один рік навчання)

Постова С. А.
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Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
дослідницько-експериментального  напряму
«Мультимедійні  системи,  навчальні  та  ігрові
програми» (вищий рівень, два роки навчання)

Степанченко О. М.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
дослідницько-експериментального  напряму
«Технології програмування» (основний та вищий
рівні, 3 роки навчання)

Рожко В. В.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
дослідницько-експериментального  напряму
«Основи  комп’ютерної  графіки»  (основний
рівень, один рік навчання)

Дорофєєва  Ю.  С.,
Дейнеко Ж. В.

Навчальна  література
з позашкільної освіти

Словник  «Позашкільна  освіта:  нові  поняття,
терміни і неологізми» 

Перепелиця Н. В.

Навчальний  посібник  «На  допомогу  керівнику
гуртка відділення комп’ютерних наук» 

Мазурик  В.  В.,
Процик А. П.

Методичний посібник «Дослідницька діяльність
учнів  у  процесі  опанування  інформаційних
технологій» 

Ткаченко Т. В.

Навчально-методичний  посібник  «Інтернет-
технології та web-дизайн» 

Слюсаренко В. В.

Еколого-
натуралістичний 
напрям

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного  напряму
«Рослинники»  (початковий  рівень,  2  роки
навчання)

Бобровська  В.  А.,
Ромашко Р. Я.
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Навчальна  література
з позашкільної освіти

Збірник методичних рекомендацій по догляду за
плодовими та ягідними культурами, проведення
дослідницької  роботи  з  ними  «Поради
садівникам»

Корень Т. І.

Навчально-методичний  посібник  «Вивчення
теми «Тип Кільчасті черви»

Гайдар І. С.

Методичний посібник «Розробки занять творчого
учнівського об’єднання «Юні овочівники»

Попович О. В.

Навчальний  посібник  «Організація
дослідницької  еколого-натуралістичної  роботи
старшокласників у закладі позашкільної освіти»

Демчишина З. І.

Методична  розробка  «Організація  роботи
учнівських  трудових  загонів  та  профорієнтація
старшокласників  на  сільськогосподарські
професії»

Зотова О. В. 

Науково-технічний 
напрям 

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
науково-технічного  напряму  (художньо-
технічний  профіль)  «Моделювання  одягу»
(початковий та основний рівні, 4 роки навчання) 

Дурницька С. В.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
науково-технічного  напряму  «Моделювання  та
конструювання одягу» (основний рівень, 2 роки
навчання) 

Гецелевич Л. Л.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
науково-технічного  напряму  «Орігамі  та
паперопластика»  (початковий,  основний  та
вищий рівні, 3 роки навчання) 

Нечипоренко О. А.
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Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
науково-технічного  напряму  «Цифрова  художня
фотографія»  (основний  та  вищий  рівні,  3  роки
навчання) 

Клименко В. О.

Навчальна  література
з позашкільної освіти

Навчально-методичний  посібник  «Технічне
моделювання  –  складова  політехнічної  освіти
молодших школярів» 

Зичкова В. О.

Методична  розробка  «Виготовлення  моделей
літаків. Практичні поради для початківців» 

Пономаренко О. А.,
Гордей Л. А.,  
Солодовенко О. А.

Альбом креслень «Я будую F- 1- A» Гаркавенко В. В., 
Лиска О. Г.

Методичний посібник «Авіамоделізм» Кепша Я. С.

Художньо-
естетичний напрям

Навчальні  програми
за  напрямами
позашкільної освіти

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
художньо-естетичного  напряму  «Світ  іграшки»
(початковий,  основний  та  вищий  рівні,  3  роки
навчання) 

Тищенко Т. В.

Навчальна  програма  з  позашкільної  освіти
художньо-естетичного напряму «Конструювання
та  дизайн  іграшки»  (початковий,  основний  та
вищий рівні, 4 роки навчання) 

Гороховська С. В.

Навчальна  література
з позашкільної освіти

Методична розробка «Народна керамічна іграшка
на заняттях з ліплення» 

Кощавська О. Ф.

Навчально-методичний  посібник  «Народна
іграшка лялька-мотанка» 

Красильнікова О. І.

Методична розробка «Подорож у світ іграшки» Лагдан Г. Я., 
Чолінська О. І.
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Голова 
організаційного комітету 
ІІ етапу Конкурсу Юрій ЗАВАЛЕВСЬКИЙ

Генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти     Валентина ХІВРИЧ


