
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
Н А К А З 

 
 

      16.03.2016                                                                                                № 229 
 

Про проведення I (районного) та ІІ (міського) етапів  
Всеукраїнського конкурсу рукописів  
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти  
  
 

             Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів 
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти, 
затвердженого наказом  Міністерства освіти і науки України від 09 вересня 
2014 року № 1008, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  25 
вересня 2014 року за № 1166/25943, наказу Міністерства освіти і науки 
України від 02 лютого 2016 року № 70 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних закладів 
системи освіти у 2016 році»,  з метою підвищення якості та удосконалення 
змісту позашкільної освіти, забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та 
інших творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів якісною 
навчальною літературою за напрямами позашкільної освіти 

 
НАКАЗУЮ:  

 
 1. Провести I (районний) та ІІ (міський) етапи Всеукраїнського 

конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних 
закладів системи освіти (далі – Конкурс) за  дослідно-експериментальним, 
художньо-естетичним, науково-технічним та еколого-натуралістичним 
напрямами позашкільної освіти.   

  
  2. Затвердити склад організаційного комітету та експертної комісії                         

IІ (міського) етапу  Конкурсу (додатки 1, 2).  
     
  3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій: 
   



3.1. Провести до 05 травня 2016 року І (районний) етап  Конкурсу 
відповідно до листа Інституту модернізації змісту освіти № 21/10-227 від 08 
лютого 2016 року «Про інструктивно-методичні матеріали щодо проведення 
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2016 році». 
  
 3.2.  Подати до 17 травня 2016 року матеріали переможців І (районного) 
етапу та  заявку (додаток 3) на участь у ІІ (міському) етапі Конкурсу до 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету  імені 
Бориса Грінченка (пр-т П.Тичини, 17, кабінет № 127).  
  
 4. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету      
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М.Ф.): 
 
 4.1. Здійснити організаційно-методичний супровід IІ  (міського) етапу 
 Конкурсу. 

 
4.2. Підбити підсумки IІ (міського) етапу Конкурсу та надіслати 

до 01 липня  2016 року до Інституту модернізації змісту освіти Міністерства 
освіти і науки України матеріали переможців ІІ (міського) етапу 
Всеукраїнського  конкурсу.   
 
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника  
управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Бохно О.В. 

  
 

 
 

Директор Департаменту                                                  О.  Фіданян 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                
                              
 
 



 
                                                                                                                Додаток 1 

                                                                                      до наказу  Департаменту  освіти  і науки, 
                                                              молоді та спорту  

                                                              виконавчого органу Київської міської ради               
                                                              (Київської міської державної адміністрації) 

                                                              від 16.03.2016 року № 229 
   
                             

 Склад  
організаційного комітету 

II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу   
 

1. Бохно О. В., начальник  управління дошкільної, загальної середньої та 
позашкільної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), голова оргкомітету 

2. Войцехівський М. Ф., директор Інституту післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук, доцент, заступник голови оргкомітету 

3. Барбазюк О. А., завідувач НМЦ координації методичної роботи та 
освітніх вимірювань Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

4. Карчина Л. Я., завідувач відділу навчально-виховної роботи КПНЗ 
«Київська Мала академія наук учнівської молоді»   

5. Мартова С. Г., заступник директора з науково-методичної роботи 
Київського Палацу дітей та юнацтва 

6. Свирська Т. І., завідувач НМЦ гуманітарної освіти та виховання 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка 

 
                  
Директор                                                                           О.  Фіданян 
 
 
                                                                   
                                                                 
 

                                                                                                
 
                                                                     
                                                                                              
                                                                                                  
                                                                                                

                                                                                         
 



                                                                                                                                             Додаток 2 
                                                                                      до наказу  Департаменту  освіти  і науки, 

                                                              молоді та спорту  
                                                              виконавчого органу Київської міської ради               
                                                              (Київської міської державної адміністрації) 

                                                        від 16.03.2016 року № 229 
     

 
Склад журі 

II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу   
  

1. Коваленко Л.Т., заступник директора Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 
голова журі   

2. Тодосова Г. І., начальник відділу позашкільної освіти Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), заступник голови журі 

3. Савченко С. В., методист науково-методичного центру  гуманітарної 
освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка, секретар журі 

4. Антонова О. А., директор Центру технічної творчості та професійної 
орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

5. Васинюк В. О., директор КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської 
молоді»   

6. Корнієнко Г. В., старший науковий співробітник лабораторії позашкільної 
освіти Інституту проблем виховання НАПН, кандидат  педагогічних наук 
(за згодою)  

7. Левченко - Гаптенко Г. О., директор Центру дитячої та юнацької творчості 
Солом’янського району  

8. Лясота С. Є., методист науково-методичного центру  гуманітарної освіти 
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

9. Матвійчук О. Є., доцент кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти 
та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук 
  

 
 
   
 

                                                                       
 
 
 
 
 



 
Додаток 3 

                                                                                      до наказу  Департаменту  освіти  і науки, 
                                                              молоді та спорту  

                                                              виконавчого органу Київської міської ради               
                                                              (Київської міської державної адміністрації)                                        

від 16.03.2016 року № 229  
                                                            
   

 
Заявка 

на участь у II (міському) етапі  
Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури  
для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

 
1. Район 

 
2. Напрям               -    дослідно-експериментальний 

(вказати)             -    художньо-естетичний 
-  науково-технічний 
-  еколого-натуралістичний 

3. Прізвище, ім’я, по батькові  автора рукопису (колектив авторів) 
 

4. Повна назва закладу (відповідно до статуту закладу) 
 

5. Адреса закладу, телефон, e-mail 
 

6.  Назва рукопису 
 

7. Номер контактного (мобільного) телефону   
 

 
 

 
Начальник управління освіти                                                          ПІБ  
районної в місті Києві 
державної адміністрації  
 
 
 
Начальник  управління дошкільної,  
загальної середньої та позашкільної освіти                                 О. Бохно 

  


