
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

ОЇОЯ.&О/б
Про підсумки проведення обласного 
конкурсу навчально-методичних 
матеріалів

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки Черкаської обласної 
державної адміністрації від 01.04.2015 №1016/03 серед педагогічних
працівників позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів проведено 
обласний конкурс навчально-методичних матеріалів (далі -  конкурс).

На конкурс надійшло 34 роботи від педагогічних працівників з 9 районів та 
4 міст області за напрямками: „Музейна робота” -  5, „Військово-патріотичне 
виховання” -  4, „Краєзнавство” -  7, „Туризм” -  3, „Маршрути походів” та „З 
досвіду роботи” по 4, „Навчальні програми з позашкільної роботи” -  1. За 
умовами конкурсу пріоритетними у 2015 році визначено напрямки музейної 
роботи та військово-патріотичного виховання.

У методичних матеріалах з напрямку „Музейна робота” освітянами 
Городищенського району висвітлено питання особливостей створення та 
діяльності шкільного музею. Вчителями Золотоніського району представлено 
матеріали з впровадження в навчально-виховний процес інноваційних програм, 
проектів та засобів навчання. Черкаський район представили педагоги, які 
упорядкували матеріали з організації дослідницько-пошукової та екскурсійної 
роботи музею, екскурсій з учнівською молоддю.

У напрямку „Військово-патріотичне виховання” педагогічні працівники 
навчальних закладів Городищенського району представили зразки виховних 
заходів, які розроблено на засадах національної педагогіки, розкрили шляхи, 
засоби і практичні зусилля з підвищення рівня національного, духовного і 
естетичного виховання учнів, професійної майстерності педагогічних 
працівників. Представники позашкілля Черкаського району у своїх матеріалах 
популяризують гру-випробування „Котигорошко” як засіб комплексного 
підходу у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді. Упорядкували 
практичні та теоретичні матеріали з питань патріотичного виховання у сучасній 
школі педагоги Чорнобаївського району. Учасники конкурсу, які представляли 
навчальні заклади міста Сміла, сформували матеріал, що відображає 
відродження козацьких лицарських традицій у сучасній школі.

Методичні матеріали краєзнавчої тематики представлені напрямками: 
„Археологічне краєзнавство”, „Етнографічне краєзнавство”, „Історичне



краєзнавство” та „Літературне краєзнавство”. Педагогічні працівники міста 
Черкаси представили нариси археологічного минулого Черкащини, подали 
інформацію про визначну археологічну спадщину та діяльність відомих 
дослідників Черкаського краю. Педагоги навчальних закладів міста Канева 
зібрали матеріали щодо обрядів та звичаїв українського народу під час циклу 
зимових свят. Учителі Звенигородського району в напрямку „Історичне 
краєзнавство” описали боротьбу українського народу за незалежність та 
суверенітет Української держави. Освітяни Городищенського району дослідили 
життєвий та творчий шлях Т. Г. Шевченка під час його перебування на 
Городищині.

У методичних матеріалах педагогів Христинівського району з напрямку 
„Туризм” представлено розробки теоретичних та практичних занять для 
керівників гуртків „Спортивного туризму” та „Спортивного орієнтування”.

Розробки методичних матеріалів пішохідних туристсько-спортивних 
походів Уманським, Канівським, Тальнівським районами та Холодним яром, 
велосипедний похід Уманщиною представлено вчителями Смілянського району 
та міста Умань у напрямку „Маршрути походів”.

В методичних матеріалах за напрямком „З досвіду роботи” освітянами 
Городищенського, Золотоніського, Кам’янського та Чорнобаївського районів 
подані практичні рекомендації з питань виховання учнівської молоді шляхом 
туристсько-краєзнавчої та національно-патріотичної роботи в дитячих 
відпочинкових таборах та школі.

Педагогами навчальних закладів Тальнівського району у напрямку 
„Навчальні програми з позашкільної освіти” подано навчальну програму 
туристсько-краєзнавчого гуртка „Краєзнавча стежина”.

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

Не взяли -участь в конкурсі педагогічні працівники навчальних закладів 
Драбівського, Жашківського, Канівського, Катеринопільського, 
Корсунь-Шевченківського, Лисянського, Маньківського, Монастирищенського, 
Уманського, Чигиринського, Шполянського районів та міст Ватутіне і 
Золотоноша.

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 та лауреатів обласного 
конкурсу навчально-методичних матеріалів у напрямках 
„Військово-патріотичне виховання” та „Музейна робота” (додатки 1, 2).



з
2. Черкаському обласному Центру туризму, краєзнавства і екскурсій 

учнівської молоді Черкаської обласної ради (Фігура О. М.) нагородити 
грамотами переможців та лауреатів обласного конкурсу навчально-методичних 
матеріалів у напрямках: „Краєзнавство”, „Туризм”, „Маршрути походів”, „З 
досвіду роботи”, „Навчальні програми з позашкільної освіти”(додатки 3, 4).

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

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління Сімушіну О. І.


