Додаток 1
до наказу департаменту освіти і науки
Київської обласної державної
адміністрації
03.09.2021 № 162

Список
переможців І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних
закладів системи освіти у 2021 році
Категорія «Навчальні програми за дослідницько-експериментальним
напрямом позашкільної освіти (математика, фізика та астрономія, технічні
науки)»
навчальна програма «Введення в теорію фракталів», автор – Цибко
Валентина Володимирівна, методист Київського обласного комунального
позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»;
навчальна програма «Основи математичних досліджень», автори: Грушник
Оксана Іванівна, керівник гуртка Ільченко Тетяна Анатоліївна, керівник гуртка
Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія
наук» Білоцерківської міської ради Київської області;
навчальна програма «Фізика навколо нас», автор – Беженар Антоніна
Анатоліївна, методист Київського обласного комунального позашкільного
навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді», кандидат фізикоматематичних наук.
Категорія «Навчальні програми за еколого-натуралістичним
напрямом позашкільної освіти (квітникарство)»
навчальна програма «Краса на підвіконні», автор – Чорненко Наталія
Миколаївна, методистка, керівник гуртка Переяславського Клубу юних моряків;
навчальна програма «Початківцям про квітникарство», автори: Черниш
Наталія Анатоліївна, керівник гуртка, Бондарець Аліна Володимирівна, керівник
гуртка Центру еколого-натуралістичної творчості Білоцерківської міської ради
Київської області.
категорія «Навчальна література за еколого-натуралістичним
напрямом позашкільної освіти (садівництво, бджільництво)»
методичні рекомендації «Організація і проведення навчальних екскурсій у
саду закладу позашкільної освіти», автори: Духніч Валентина Григорівна,
завідувачка відділу, Музиченко Катерина Володимирівна, завідувачка відділу
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської
ради Київської області.

Додаток 2
до наказу департаменту освіти і науки
Київської обласної державної
адміністрації
03.09.2021 № 162

Список
лауреатів І (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів
системи освіти у 2021 році
Категорія «Навчальні програми за дослідницько-експериментальним
напрямом позашкільної освіти (математика, фізика та астрономія, технічні
науки)»:
навчальна програма «Науково-технічні та експериментальні дослідження»,
автор – Єрмоленко Володимир Олександрович, керівник гуртка Центру
науково-технічної творчості Білоцерківської міської ради Київської області;
навчальна програма «Юний математик-ерудит», автор – Одинець Ольга
Олександрівна, керівник гуртка Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської
міської ради Київської області.
Категорія «Навчальна література за еколого-натуралістичним
напрямом позашкільної освіти» (садівництво, бджільництво):
методична розробка «Методичні рекомендації щодо застосування
нестандартних методів навчання на гуртках біологічного напряму
(садівництва)», автор – Павленко Іра Василівна, методист Ірпінського центру
позашкільної освіти.
Категорія «Навчальна література за науково-технічним напрямом
позашкільної освіти»:
навчально-методичний посібник «Використання комп’ютерних програм для
обробки цифрових фотографій», автори: Лук’яненко Ольга Борисівна, керівник
гуртка, Солодовенко Олена Арсеніївна, в. о. директора Центру науково-технічної
творчості Білоцерківської міської ради Київської області.
Категорія «Навчальна література за туристсько-краєзнавчим
напрямом позашкільної освіти»:
навчальний посібник «Топографічна підготовка юних туристів на заняттях
гуртка туристсько-спортивного напряму», автор – Осипенко Володимир
Іванович, керівник гуртка Гостомельського центру творчості дітей та юнацтва.
Категорія «Навчальна література за художньо-естетичним напрямом
позашкільної освіти (хореографічний профіль спортивний танець)»:
методична розробка «Методичні рекомендації щодо акомпанементу в
хореографічному гуртку», автор – Кирилова Ірина Григорівна, акомпаніатор

продовження додатка
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради
Київської області;
навчально-методичний посібник «Педагогічні знахідки методики навчання
елементів акробатики в гуртках хореографічного профілю», автор – Ковшун
Тетяна Іванівна, керівник гуртка Переяславського будинку художньої творчості
дітей, юнацтва та молоді.

