




  Додаток 1 

до наказу Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді Черкаської 

обласної ради  

06.01.2021 № 14 

 

 

Список переможців   

обласного конкурсу навчально-методичних матеріалів 

 

Напрямок «Програми гурткової роботи» 

 

І місце 
Нераденко Тетяна Миколаївна, методист відділення «Історія» Черкаського 

обласного територіального відділення Малої академії наук України, керівник 

гуртка Позашкільного навчального закладу м. Черкаси «Центр туризму, 

краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді», за роботу «Археологія 

України: навчальна програма та ілюстрований словник-довідник для секції 

«Археологія» Малої академії наук України». 

 

Петренко Олена Степанівна, керівник гуртка Комунального закладу 

«Канівський міський центр туризму Канівської міської ради Черкаської області», 

за роботу «Навчальна програма дитячого обʼєднання «Євроклуб «Єднання». 

 

ІІ місце 
Різник Людмила Леонідівна, вчитель історії Коврайського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» імені Г. С. Сковороди Плешканівської сільської ради 

Золотоніського району, за роботу «Освітня програма в музеї «Памʼять» «Голокост 

на Черкащині».  

 

Короташ Інесса Володимирівна, вихователь початкової школи №2 м. Умань, 

за роботу «Надзвичайне, таємниче – всіх приваблює і кличе…». 

 

Напрямок «Розробки туристсько-спортивних маршрутів» 

 

І місце 
Дегтярьова Наталія Володимирівна, методист станції юних туристів міста 

Умань, за роботу «Стежками Великого Кобзаря». 
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Напрямок «Розробки екскурсійного маршруту» 

 

І місце 
Журило Анатолій Мефодійович, завідувач туристсько-краєзнавчого відділу 

Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської районної 

ради, за роботу «…Заговорять і Дніпро, і гори» (паспорт екскурсійного маршруту). 

 

Воронова Інна Леонідівна, методист туристсько-краєзнавчого відділу 

Черкаського районного центру дитячої та юнацької творчості Черкаської районної 

ради, за роботу «…Заговорять і Дніпро, і гори» (паспорт екскурсійного маршруту). 

 

ІІ місце 

Шкварець Ірина Василівна, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради, за роботу «Бобринський період меценатства в 

Смілі: минуле та сучасність». 

 

ІІІ місце 
Проценко Ярослава Олександрівна, керівник гуртка Позашкільного 

навчального закладу м. Черкаси «Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту 

учнівської молоді», за роботу «Екскурсійна подорож по Південному Бугу».  

 

Напрямок «Методичні рекомендації» 

 

І місце 

Кріт Сергій Юрійович, завідувач організаційно-масового відділу, керівник 

гуртка Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради, за роботу «Маніпуляція свідомістю». 

 

Вощук Оксана Петрівна, консультант комунальної установи «Золотоніський 

районний центр професійного розвитку педагогічних працівників» Золотоніської 

районної ради, за роботу «Мандрівки в просторі і часі». 

 

Плисак Ніна Миколаївна, завідувач туристсько-краєзнавчим відділом 

Золотоніського районного будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської 

районної ради, за роботу «Мандрівки в просторі і часі». 

 

Шандра Марина Володимирівна, керівник гуртка Золотоніського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської районної ради, учитель 

географії Піщанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Золотоніської 

районної ради, за роботу «Мандрівки в просторі і часі». 

 



3 

 

ІІ місце 
Кріт Сергій Юрійович, завідувач організаційно-масового відділу, керівник 

гуртка Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 

молоді Черкаської обласної ради, за роботу «Ігри на командоутворення під час 

проведення гурткових занять». 

 

Кріт Юлія Анатоліївна, завідувач методичного відділу, керівник гуртка 

Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради, за роботу «Ігри на командоутворення під час проведення 

гурткових занять». 

 

ІІІ місце 

Строкань Ірина Миколаївна, заступник директора з навчально-методичної 

роботи Центру дитячої та юнацької творчості Чорнобаївської районної ради, за 

роботу «Патріотизм як основа виховання в сучасному позашкіллі». 

 

Кучеренко Віталій Анатолійович, директор станції юних туристів м. Умань, за 

роботу «Особливості створення системи громадянського виховання в закладі 

позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму». 

 

Напрямок «Розробки занять гуртків» 

 

І місце 
Шевченко Юлія Миколаївна, керівник гуртка Позашкільного навчального 

закладу м. Черкаси «Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської 

молоді», за роботу «Топографія та спортивне орієнтування» (збірник опорних 

конспектів для занять в гуртках пішохідного туризму). 

 

ІІ місце 
Яковенко Лілія Миколаївна учитель географії та біології Рогівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маньківської районної ради, за роботу     «У 

рідному краї і серце співає». 

 

 

В. о. директора Олександра ФІГУРА 

 



  Додаток 2 

до наказу Черкаського обласного 

Центру туризму, краєзнавства і 

екскурсій учнівської молоді 

Черкаської обласної ради  

06.01.2021 № 14 

 

 

Список лауреатів   

обласного конкурсу навчально-методичних матеріалів 

 

Напрямок «Розробки туристсько-спортивних маршрутів» 

 

Білоус Володимир Петрович, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Позашкільного навчального закладу м. Черкаси «Центр туризму, 

краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді», за роботу «Осінні барви 

Холодного Яру». 

 

Напрямок «Розробки туристсько-краєзнавчих маршрутів» 

 

Антоневич Тетяна Іванівна, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради, за роботу «Тече річенька невеличенька…» 

 

Напрямок «Розробки занять гуртків» 

 

Антоневич Тетяна Іванівна, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької 

творчості Смілянської міської ради, за роботу «Збірник творчих завдань з геології 

для учнівської молоді». 

 

 

 

 

 

 

В. о. директора Олександра ФІГУРА 

 


