
 

 

 
 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

НАКАЗ 
 
 

    06.04.2021                                                  м. Полтава                                № 110 

 

Про підсумки обласного конкурсу 

серед педагогів закладів 

позашкільної освіти на кращі 

навчальні програми, навчально-

методичні посібники та методичні 

розробки з науково-технічного 

напряму 

 

Відповідно до Положення про проведення обласного конкурсу серед 

педагогів закладів позашкільної освіти на кращі навчальні програми, 

навчально-методичні посібники та методичні розробки з науково-технічного 

напряму, затвердженого наказом Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації 27 червня 2019 року № 253, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції у Полтавській області 12 липня 

2019 року № 353/3470, Полтавським обласним центром науково-технічної 

творчості учнівської молоді Полтавської обласної ради з 10 до 30 березня 

2021 року був проведений обласний конкурс серед педагогів закладів 

позашкільної освіти на кращі навчальні програми, навчально-методичні 

посібники та методичні розробки з науково-технічного напряму. 

У Конкурсі брали участь педагоги закладів позашкільної освіти, а саме: 

Великобагачанської станції юних техніків виконавчого комітету 

Великобагачанської селищної ради, Диканського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Диканської районної ради, Карлівської районної Станції 

юних техніків Карлівської районної ради Полтавської області, Комунального 

закладу „Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської 

ради”, Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької 

міської ради Полтавської області, Лубенської міської станції юних техніків і 

натуралістів, Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області, Центру дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області, Полтавського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської обласної 

ради, Полтавського міського центру позашкільної освіти Полтавської міської 

ради (всього – 17 учасників). 

Конкурс проводився з метою виявлення та поширення кращого 

педагогічного досвіду з питань удосконалення освітнього процесу в гуртках 

науково-технічного напряму позашкільної освіти; підвищення професійного 
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рівня, творчої активності педагогів закладів позашкільної освіти, їх залучення 

до інноваційної діяльності. 

У представлених на Конкурс роботах розкриваються сучасні підходи до 

організації освітнього процесу в закладах позашкільної освіти, кращий 

педагогічний досвід, спрямований на допомогу керівникам гуртків.  

Разом з тим журі відмічає, що деякі роботи не повністю відповідають 

умовам Конкурсу. Зокрема, актуальність обраної теми відповідно до провідних 

тенденцій розвитку позашкільної освіти обґрунтовано недостатньо, відсутні 

рецензії щодо практичного використання матеріалів іншими педагогами. У 

деяких роботах не зазначені джерела запозиченої інформації, оформлення 

бібліографічного опису використаної літератури частково відповідає вимогам. 

На підставі підсумкових протоколів та рішень журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки Полтавської 

обласної державної адміністрації переможців і призерів обласного конкурсу 

серед педагогів закладів позашкільної освіти на кращі навчальні програми, 

навчально-методичні посібники та методичні розробки з науково-технічного 

напряму (Додаток 1). 

 

2. Керівникам органів управління освітою, керівникам закладів 

позашкільної освіти обласного підпорядкування: 

 

2.1. Довести цей наказ до відома керівників закладів позашкільної освіти. 

 

2.2. Проаналізувати результати Конкурсу та сприяти подальшій 

активізації інноваційної діяльності з науково-технічного напрямку роботи 

закладів позашкільної освіти. 

 

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                          Віта КОВАЛЬСЬКА 

 



 

 

Додаток 1 

до наказу Департаменту 

освіти і науки 

06.04.2021  № 110 

 

 

 

Список 

переможців та призерів обласного конкурсу серед педагогів закладів 

позашкільної освіти на кращі навчальні програми, навчально-методичні 

посібники та методичні розробки з науково-технічного напряму 

 

 

В номінації „Методичні розробки” 

 

І місце 

 

Полозун Єлизавета Вікторівна, керівник гуртка графічного дизайну 

„Оригінальні штуки” Центру дитячої та юнацької творчості 

Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської 

області. 

Чупрунов Андрій Васильович, керівник гуртка  Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради. 

 

ІІ місце 

 

Цигульська Людмила Іванівна, керівник гуртка Карлівської районної 

Станції юних техніків Карлівської районної ради Полтавської області. 

Жданова Олена Вікторівна, методист Диканського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості Диканської районної ради. 

 

ІІІ місце 

 

Зайцев Георгій Борисович, керівник гуртка початкового технічного 

моделювання Кременчуцького міського центру позашкільної освіти 

Кременчуцької міської ради Полтавської області. 

Чайдак Людмила Вікторівна , керівник гуртка „Цікава інформатика” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 
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В номінації „Навчально-методичні посібники” 

 

І місце 

Козирод Ольга Геннадіївна, методист, Гецелевич Лариса Леонідівна, 

керівник гуртка Полтавського обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді Полтавської обласної ради (колективна робота). 

 

ІІ місце 

 

Сизоненко Світлана Іванівна, методист Лубенської міської станції юних 

техніків і натуралістів. 

Шахман Юлія Миколаївна, керівник гуртка „Паперокручення”  Центру 

дитячої та юнацької творчості Горішньоплавнівської міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області. 

 

ІІІ місце 

 

Поліщук Оксана Юріївна, керівник гуртка паперопластики 

Кременчуцького міського центру позашкільної освіти Кременчуцької міської 

ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Чайдак Людмила Вікторівна, керівник гуртка „Цікава інформатика” 

Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. 

Передерій Оксана Олександрівна, керівник гуртка, методист 

Полтавського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради. 

 

В номінації „Навчальні програми” 

 

І місце 

 

Воробйова Людмила Володимирівна, керівник гуртка Полтавського 

обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді Полтавської 

обласної ради. 

 

ІІ місце 

 

Солодовник Аня Валеріївна, керівник гуртка Полтавського міського 

центру позашкільної освіти Полтавської міської ради. 
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ІІІ місце 

 

Аулова Інна Іванівна, методист, керівник гуртка Великобагачанської 

станція юних техніків виконавчого комітету Великобагачанської селищної 

ради. 

Цигульська Людмила Іванівна, методист, Войтович Олена Олександрівна, 

керівник гуртка Карлівської районної Станції юних техніків (колективна 

робота). 

Похно Дмитро Олександрович, керівник гуртка Комунального закладу 

„Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради 

Полтавської області”. 

 

 

Директор Полтавського обласного 

центру науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

Полтавської обласної ради 

 

 

 

(підписано) 

 

 

 

Володимир ДУБРОВА 
 


