УКРАЇНА

НАКАЗ ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
в ід " 0 ” М 0Т0/У

201^ року

№ &
м.Кіровоград

Про проведення обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури
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
р. № 1008, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2014 р.
за № 1166/25943, наказу Міністерства освіти і науки України від 08 грудня
2014 року № 1451 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів
навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи
освіти» та 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. Затвердити Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних
закладів системи освіти (далі - Конкурс), склад організаційного комітету з
проведення Конкурсу та склад експертної комісії відповідно з додатками 1, 2, 3.
2. Оргкомітету провести у лютому-Квітні 2015 року обласний етап за
військово-патріотичним, туристсько-краєзнавчим та фізкультурно-спортивним
напрямами.
3. Комунальному закладу “Кіровоградський обласний центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді” (Лісом A.A.):
1) здійснити організаційно-методичне
забезпечення
проведення
Конкурсу;
2) організувати роботу експертної комісії Комісії з оцінки та відбору
рукописів навчальної літератури для участі у заключному етапі Конкурсу;
3) до 01 липня 2015 року надіслати до оргкомітету Всеукраїнського
конкурсу матеріали переможців обласного етапу конкурсу за кожним
напрямом та категорією окремо;
4) висвітлювати хід проведення Конкурсу та кращий досвід діяльності
позашкільних навчальних закладів області у засобах масової інформації та на
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офіційному сайті комунального закладу “Кіровоградський обласний центр
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді”.
4. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадмініетрації, міських
рад:
1) провести протягом лютого-березня 2015 року районний (міський)
етап Конкурсу;
2) забезпечити до 01 квітня 2015 року направлення кращих матеріалів
учасників конкурсу на адресу оргкомітету.
5. Директору комунального закладу ‘^Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти
імені
Василя
Сухомлинського
Корецькій JI.B. здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення
Конкурсу на районному (міському), обласному рівнях.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олійник A.B..

Директор департаменту

Додаток 1
до наказу директора департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
« 0$ » M0WV 2015 р. №
Умови
проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів в системі освіти
1. Загальні положення

1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної
літератури (далі - Конкурс), проводиться згідно з Положенням «Про
Всеукраїнський
конкурс
рукописів
Навчальної
літератури
для
позашкільних навчальних закладів в системі освіти» (наказ Міністерства
освіти і науки України від 09.09.2014 року №1008), на виконання наказу
Міністерства освіти і науки України від 08.12.2014 року № 1451 «Про
Всеукраїнський
конкурс
рукописів
Навчальної
літератури
для
позашкільних навчальних закладів в системі освіти», з метою підвищення
якості та удосконалення змісту позашкільної освіти, забезпечення
гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об'єднань якісною
Навчальною літературою.
У конкурсі мають право брати участь фізичні та юридичні особи (автори,
авторські колективи позашкільних, загальноосвітніх, професійнотехнічних і вищих навчальних закладів).
Обласний етап Всеукраїнського конкурсу проводиться департаментом
освіти І науки облдержадміністрації спільно з Кіровоградським обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського
2. Основними завданнями конкурсу є:
- підвищення якості та удосконалення змісту позашкільної освіти;
- забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та інших творчих об'єднань
позашкільних навчальних закладів навчальною літературою;
- підтримка творчо працюючих педагогів-позашкільників.
П. Умови проведення конкурсу

Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури за військовопатріотичним, туристсько-краєзнавчим напрямами роботи проводиться
у категоріях:
- “Навчальні програми” та “Навчальна література”.
Д , Конкурс проводиться поетапно:
I етап - обласний, міський, районний - лютий-квітень;
II етап - Всеукраїнський - липень-грудень за участю переможців І етапу
Конкурсу.
2. Для організації та методичного забезпечення проведення районного

3.

4.

5.
6.

7.

(міського) етапів Конкурсу місцевими органами управління освітою
створюються районний (міський) оргкомітет.
Персональний склад організаційного комітету до якого можуть
входити
педагогічні,
наукові
працівники
позашкільних,
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів не
може бути менше ніж п'ять осіб.
До повноважень організаційних комітетів входять:
- керівництво, прийом документів;
- затвердження персонального складу;
- визначення переможців Конкурсу та форм заохочення.
Рішення щодо переможців Конкурсу оформлюється протоколом, що
підписує голова та всі його члени.
Для участі у І етапі Конкурсу учасники подають до оргкомітету такі
документи:
- заява на участь у І етапі Конкурсу, яка містить інформацію про
персональні дані учасника Конкурсу (прізвище, ім'я, по батькові,
місце роботи, посада, науковий ступінь, контактні телефони,
, електронна адреса, назву рукопису з його коротким описом);
- один примірник рукопису “Навчальних програм” та “Навчальної
літератури” на паперовому та електронному носіях”.
Узагальнення результатів оцінювання рукописів відбувається на
загальному засіданні організаційного комітету.

III.

Критерії оцінювання та оформлення рукописів

1. Рукописи “Навчальних програм” і “Навчальної літератури” повинні
відповідати таким критеріям:
- науковість Змісту, доступність та індивідуальний підхід до навчання
вихованців (учнів, слухачів) засобами позашкільної освіти;
- відповідність принципам наступності навчального матеріалу програмам
для загальноосвітніх навчальних закладів;
- прикладна спрямованість навчального матеріалу;
- наявність теоретичного матеріалу;
- конкретність і доцільність уведення наукових понять, загальноприйнятих
термінології та символіки, розкриття наукових положень з урахуванням
досягнень сучасної педагогічної науки;
- відповідність навчального матеріалу нормам навантаження вихованців
(учнів, слухачів) та їх підготовки;
- відповідність обсягу навчального матеріалу нормам навантаження
вихованців (учнів, слухачів) і кількості навчальних годин;
- спрямованість навчального матеріалу на розвиток пізнавальних і творчих
здібностей вихованців (учнів, слухачів);
- використання комп'ютерної техніки, інших засобів навчання, типового

обладнання, ілюстрованого матеріалу тощо;
- зв'язок з навчальними програмами загальноосвітніх, професійнотехнічних навчальних закладів і вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів
акредитації.
2. Рукописи мають бути виконані державною мовою, комп’ютерним набором,
стандартним шрифтом (14 пунктів) через 1,5 інтервалу. На одному боці
аркуша А 4 має бути 28-30 рядків по 50-60 знаків у кожному.
IV.

Підбиття підсумків та нагородження переможців

1. Переможцями вважаються учасники, які набрали найбільшу
кількість балів за результатами І етапу Конкурсу, відповідно до критеріїв
їх оцінювання з військово-патріотичного, туристсько-краєзнавчого та
фізкультурно-спортивного напрямів.
2. Переможці та лауреати нагороджуються дипломами
Конкурсу.

організаторів

Додаток 2
до наказу директора департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
«_^£_» ч/ІМУУМ 2015 р. № Л ?

Склад оргкомітету
щодо проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
рукописів навальної літератури
Голова оргкомітету
Олійник A.B.

- заступник директора департаменту, начальник
управління дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового
забезпечення освіти і науки облдержадміністрації.
Заступник голови оргкомітету

Лісота А А .

- директор комунального закладу “Кіровоградський
обласний центр туризму, краєзнавства і екскурсій
учнівської молоді”
Члени оргкомітету

Шатна Л.Ф.

- начальник відділу дошкільної, загальної середньої,
позашкільної освіти та виховної роботи управління
дошкільної загальної середньої освіти та фінансового
забезпечення департаменту;

Плиска С.М.

- методист науково-методичної лабораторії виховної
роботи і формування культури здоров'я
Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинськош;

Пугаков С.А.

- заступник директора з навчально-виховної роботи
комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр туризму,
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді»;

Додаток З

до наказу директора департаменту
освіти і науки облдержадміністрації
« 00 » АЮЯУУ- 2015 р. №
Склад експертної комісії
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури
Голова комісії:

Домаранський О.А,- доцент природничо-географічного факультету Кіровоград
ського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, кандидат географічних наук
Члени комісії:

Гайда Л,А.

-методист науково-методичної лабораторії виховної
роботи і формування культури здоров'я комунального
закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”;
Міцай Ю.В.
- завідувач науково-методичної лабораторії виховної
роботи і формування культури здоров'я комунального
закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”;
Каргополова О.М.- завідуюча краєзнавчого відділу комунального
позашкільного навчального закладу “Кіровоградський
обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді”;
Коробов М.Г. - завідувач ауково-методичної лабораторії фізичної культури,
спорту і захисту Вітчизни комунального закладу
“Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського;
Миргородська О.В.- кандидат педагогічних наук природничо-географічного
факультету Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка;
Шевченко О. В.

- начальник Кіровоградського обласного відділення Комітету
фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки
України.

