
 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

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

 
    11.06.2018 р.                № 541 

 
 

Про  підсумки IІ (міського) етапу  
Всеукраїнського конкурсу рукописів  
навчальної літератури для позашкільних 
навчальних закладів системи освіти у 2018 році  
 
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 

2018 року № 183 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів 
навчальної літератури для позашкільних закладів системи освіти у 2018 
році», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
від 16 березня 2018 року № 224 та згідно з протоколом журі               
(№1 від 6 червня 2018 року) 

 
НАКАЗУЮ:  

 
1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) переможців II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу 
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 
системи освіти у 2018 році згідно з додатком. 

 
2. 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  
                                                                                    до наказу Департаменту освіти і  науки, 

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

                                                від «11» червня 2018 року № 541 
 

 
Переможці  IІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури  
для позашкільних закладів системи освіти у 2018 році 

 
Категорія  «Навчальна програма науково-технічного напряму 

інформаційно-технічного профілю» 
Сорокопуд Станіслав Олексійович, керівник гуртка Центру науково-технічної 
творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва 

 

Категорія  «Навчальна програма науково-технічного напряму 
художньо-естетичного профілю» 

1. Кащенко Олександр Володимирович, керівник гуртка Комунального 
позашкільного закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 
Шевченківського району міста Києва 

2. Кузьміна Ганна Володимирівна, керівник гуртка Комунального 
позашкільного закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 
Шевченківського району міста Києва 

 

Категорія  «Навчальна література (методичні рекомендації)  
науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю» 

1. Лучковський Андрій Ігорович, керівник гуртка Комунального 
позашкільного закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 
Шевченківського району міста Києва 

2. Соколов Віктор Анатолійович, керівник гуртка Комунального 
позашкільного закладу «Київська Мала академія наук учнівської молоді» 
Шевченківського району міста Києва 

 
Категорія  «Навчальна література (практикум)  

науково-технічного напряму інформаційно-технічного профілю» 
1. Зінзюк Олена В’ячеславівна, завідувач відділу інструктивно-методичної 
роботи  Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 
Дарницького району міста Києва 



2. Стеценко Антоніна Іванівна, керівник гуртка  Центру технічної творчості та 
професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району міста Києва 

 

Категорія  «Навчальна програма  
дослідно-експериментального напряму» 

Герасименко Ірина Михайлівна, керівник гуртка Київського Палацу дітей та 
юнацтва 

 

Категорія  «Навчальна програма  
еколого-натуралістичного напряму» 

Лучаківська Юлія Сергіївна, керівник гуртка Київського Палацу дітей та 
юнацтва 

 

Категорія  «Навчальна програма  
соціально-реабілітаційного напряму» 

Петренко Наталія Борисівна, керівник гуртка Палацу дітей та юнацтва 
Печерського району міста Києва 

 

Категорія  «Навчальна програма  
художньо-естетичного напряму» 

1. Петлицька Наталія Миколаївна, завідувач відділу художньої творчості  
Київського Палацу дітей та юнацтва 

2.  Слободянюк Наталія Аркадіївна, керівник гуртка Київського Палацу дітей 
та юнацтва 

 

 
Начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти                                          О. Бохно 

 
 


