
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

09. 03. ^ / 7-

про підсумки проведення обласного 
конкурсу навчально-методичних 
матеріалів

Відповідно до листа управління освіти і науки облдержадміністрації 
(далі -  управління) від 24.02.2016 №442 проведено обласний конкурс 
навчально-методичних матеріалів (далі -  конкурс).

На конкурс надійшло 26 робіт з 9 районів та 4 міст області за напрямками: 
„Програми гурткової роботи” -  6, „Розробки туристичних, краєзнавчих та 
екскурсійних маршрутів” -  6, „Методичні рекомендації з питань організації 
туристської, краєзнавчої, екскурсійної, національно-патріотичної та музейної 
роботи серед дітей і юнацтва за різними напрямами” -  10, „Розробки занять 
гуртків відповідно до програм, які мають гриф Міністерства освіти і науки 
України” -  4.

У методичних матеріалах з напрямку „Програми гурткової роботи” 
освітянами міста Черкас розроблено навчальну програму позашкільної освіти 
дослідницько-експериментального напрямку роботи секції етнології, яка 
розрахована на педагогічних працівників позашкільних і загальноосвітніх 
навчальних закладів. Педагогами навчальних закладів Черкаського району 
подано навчальну програму туристсько-краєзнавчого об’єднання „Туристи”, 
метою якої є формування у школярів необхідних знань, умінь і навичок у всіх 
головних напрямах туристсько-краєзнавчої та спортивно-туристської 
діяльності, а вчителі Золотоніського району представили програму 
національно-патріотичного напрямку „На землі, в небі, на морі”, яка поєднує в 
собі програми предметів „Захист Вітчизни”, „Трудове навчання” та спрямована 
на збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних фізичних якостей, 
формування стійкого інтересу до Збройних Сил України.

В напрямку „Розробки туристичних, краєзнавчих та екскурсійних 
маршрутів” педагогічні працівники Маньківського, Смілянського, Черкаського 
районів та міста Умані представили розробки туристичних маршрутів та 
екскурсій Черкаською областю.

В напрямку „Методичні рекомендації з питань організації туристської, 
краєзнавчої, екскурсійної, національно-патріотичної та музейної роботи серед 
дітей і юнацтва за різними напрямами” вчителями Золотоніського району 
представлено досвід роботи з військово-патріотичного виховання учнівської



молоді на засадах музейної педагогіки. Педагогами м. Черкаси представлено 
рекомендації з підготовки до зльоту туристів-краєзнавців, матеріали відділення 
історії м а й , упорядковано матеріали для використання на заняттях 
туристичних гуртків, а педагогами м. Канева -  рекомедації щодо створення 
оглядової екскурсії містом з метою виховання молоді. Освітяни 
Городищенського та Золотоніського районів представили досвід використання 
різних форм та методів національно-патріотичного виховання в позашкільній 
роботі.

В напрямку „Розробки занять гуртків відповідно до програм, які мають 
гриф Міністерства освіти і науки України” вчителями Черкаського району 
представлено збірник занять зі шкільного туризму та заняття з підготовки до 
багатоденного походу. В роботах розміщено розробки теоретичних та 
практичних занять для керівників гуртків.

Матеріали від педагогів Жашківського, Золотоніського, Маньківського, 
Кам’янського, Черкаського районів, міста Умань, Черкаси та Канів містять 
чітку структуру, мають практичну спрямованість та педагогічну доцільність, 
наступність, логічну послідовність викладу матеріалу та відповідність 
змістового наповнення віковим особливостям вихованців.

Не взяли участь у конкурсі педагогічні працівники навчальних закладів 
Драбівського, Канівського, Катеринопільського, Корсунь-Шевченківського, 
Лисянського, Монастирищенського, Тальнівського, Уманського, 
Христинівського, Чигиринського, Шполянського районів та міст Ватутіне та 
Сміла.

Враховуючи вищезазначене та керуючись п.7 Положення про управління 
освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації (далі -  управління), 
затвердженого розпорядженням обласної державної адміністрації від 08.12.2015 
№629,

НАКАЗУЮ:

1. Нагородити дипломами управління переможців обласного конкурсу 
навчально-методичних матеріалів (додаток 1).

2. Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді Черкаської обласної ради (Фігура О. М.) нагородити 
грамотами лауреатів обласного конкурсу навчально-методичних матеріалів 
(додаток 2).

3. Керівникам органів управління освітою проаналізувати та взяти до 
відома інформацію про підсумки конкурсу.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу спеціальної, позашкільної освіти та виховної 
роботи управління Сімушіну О. І.

Начальник / В. В. Данилевський



Додаток 1
до наказу управління освіти і 
науки облдержадміністрації

09.03 63

Список переможців 
обласного конкурсу навчально-методичних матеріалів

Напрямок „Програми гурткової роботи”

1 місце -  Нераденко Тетяна Миколаївна, методист комунального закладу 
„Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради”, керівник гуртка позашкільного навчального закладу м. Черкаси 
„Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді”, за 
роботу „Навчальна програма секції етнології Черкаського територіального 
відділення Малої академії наук України”.

2 місце -  Ткаченко Микола Степанович, керівник гуртка 
національно-патріотичного спрямування Г ладківщинського 
навчально-виховного комлексу І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради, за 
роботу „На землі, в небі, на морі”.

2 місце -  Гаврилюк Ганна Дмитрівна, керівник гуртка „Юні етнографи” 
Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості, за роботу 
„Навчальна програма туристсько-краєзнавчого гуртка „Турист”.

3 місце -  Сорокін Сергій Анатолійович, керівник туристичного клубу „Блудний 
Грунь” Жашківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
Жашківської районної ради, за роботу „Навчальна програма Клуб юних друзів 
прикордонників”.

Напрямок „Розробки туристичних, краєзнавчих та екскурсійних
маршрутів” ^

1 місце -  Яковенко Лілія Миколаївна, керівник гуртків Маньківського 
районного центру дитячої та юнацької творчості Маньківської районної ради, 
малої академії наук учнівської молоді, за роботу „Люблю Маньківщини 
простори”.

2 місце -  Кошеленко Олексій Вадимович, керівник гуртків станції юних 
туристів м. Умань, за роботу „Слава і честь героям”.



Напрямок „Методичні рекомендації з питань організації туристської, 
краєзнавчої, екскурсійної, національно-патріотичної та музейної роботи 

серед дітей і юнацтва за різними напрямами”

1 місце -  Марущак Ілона Олександрівна, керівник гуртків станції юних туристів 
м. Умань, за роботу „Спортивне орієнтування -  з чого починати?”.

1 місце -  Щербак Вікторія Віталіївна, керівник гуртків Канівського міського 
центру туризму Канівської міської ради, за роботу „Канів -  крізь віки”.

2 місце -  Турченюк Світлана Петрівна, методист організаційно-масового відділу 
Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 
молоді Черкаської обласної ради, за роботу „Рекомендації з підготовки до зльоту 
юних туристів-краєзнавців”.

2 місце -  Кріт Юлія Анатолівна, завідувач методичного відділу, керівник гуртка 
Кріт Сергій Юрійович, методист методичного відділу, керівник гуртка 
Черкаського обласного Центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської 
молоді Черкаської обласної ради, за роботу „Навчальні ігри на заняттях 
туристичних гуртків”.

3 місце -  Різник Людмила Леонідівна, вчитель історії Коврайського 
навчально-виховного комплексу І-ІІІ ступенів Золотоніської районної ради, за 
роботу „Від музейного просвітництва до музейної педагогіки”.

З місце -  Нераденко Тетяна Миколаївна, методист комунального закладу 
„Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 
обласної ради”, керівник гуртка позашкільного навчального закладу м. Черкаси 
„Центр туризму, краєзнавства, екскурсій та спорту учнівської молоді”, за 
роботу „Відділення історії Черкаського обласного територіального відділення 
МАН (з досвіду роботи)”.

Напрямок „Розробки занять гуртків відповідно до програм, які^мають 
гриф Міністерства освіти і науки України”

З місце -  Гаврилюк Ганна Дмитрівна, керівник гуртка „Юні етнографи” 
Черкаського районного будинку дитячої та юнацької творчості Черкаської 
районної ради, за роботу „Збірник занять з шкільного туризму”.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної 
роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації /у О-1- Сімушіна



Додаток 2
до наказу управління освіти і 
науки облдержадміністрації

Список лауреатів 
обласного конкурсу навчально-методичних матеріалів

Напрямок „Програми гурткової роботи”

Волошин Ольга Петрівна, вчитель історії та географії Жаботинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кам’янської районної ради, за роботу 
„Юний краєзнавець-турист”.

Напрямок „Розробки туристичних, краєзнавчих та екскурсійних
маршрутів”

Гуртова Євгенія Володимирівна, керівник гуртка „Історик-дослідник” Центру 
дитячої та юнацької творчості Смілянської районної ради, за роботу 
„Історичними стежками рідного села Носачів”.

Напрямок „Методичні рекомендації з питань організації туристської, 
краєзнавчої, екскурсійної, національно-патріотичної та музейної роботи 

серед дітей і юнацтва за різними напрямами”

Кононенко Світлана Іванівна, заступник директора з виховної роботи, учитель 
української мови і літератури, керівник етнографічного гуртка „Цвіт калини” 
Великоканівецького навчально-виховного комлексу „Дошкільний навчальний 
заклад -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Чорнобаївської районної ради, за 
роботу „Практичне застосування форм і методів роботи з 
національно-патріотичного виховання з учнівською молоддю в позашкільній 
роботі”.

Демиденко Тетяна Володимирівна, керівник гуртків „Пішохідний туризм” 
Районної станції юних туристів Городищенської районної ради, за роботу 
„Використання бойового гопака як засобу формування мотивації до здорового 
способу життя та самовдосконалення особистості учнів”.

Плисак Ніна Миколаївна, завідуюча туристсько-краєзнавчим відділом 
Золотоніського районного Будинку дитячої та юнацької творчості Золотоніської 
районної ради, за роботу „Гельмязів -  територія пригод”.

Заступник начальника управління -  
начальник відділу спеціальної, 
позашкільної освіти та виховної 
роботи управління освіти і науки 
облдержадміністрації , ^  О. І. Сімушіна


