
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

Н А К А З  

 

12.02.2019 Ужгород         № 29 

 

Про проведення в області І етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури 

для закладів позашкільної освіти 

у 2019 році  

 

Відповідно до пункту 1 розділу ІІ Положення про Всеукраїнський 

конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних 

закладів системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України 09.09.2014 № 1008, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 

25.09.2014 № 1166/25943, ураховуючи листи Національного центру „Мала 

академія наук України” 19.12.2018 № 172/1.1/2.1-966, Українського 

державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства, 

екскурсій і туризму учнівської молоді 19.12.2018 № 399, Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 09.01.2019 № 3, 

Українського державного центру позашкільної освіти 10.01.2019  № 01-08, 

Державної наукової установи „Інститут модернізації змісту освіти” 

15.01.2019  № 22.1/10-117, на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України 31.01.2019 № 87 „Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів 

системи освіти у 2019 році” та з метою підвищення якості та удосконалення 

змісту позашкільної освіти, забезпечення гуртків, груп, секцій, студій та 

інших творчих об’єднань закладів позашкільної освіти якісною навчальною 

літературою за напрямами позашкільної освіти 
 

НАКАЗУЮ: 
 

 1. Провести в області у лютому – червні 2019 року І етап 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для закладів 

позашкільної освіти (далі – Конкурс) за військово-патріотичним, 

дослідницько-експериментальним, еколого-натуралістичним, науково-

технічним, художньо-естетичним напрямами  позашкільної освіти у 

категоріях: „Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти” та  

„Навчальна література з позашкільної освіти”.   





                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          Наказ департаменту освіти і науки 

                                                                                     обласної державної адміністрації 

     12.02.2019 № 29 

 

 

Склад організаційного комітету  

І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 

для закладів позашкільної освіти  

 

Сопкова Ганна Іванівна директор департаменту освіти і науки 

Закарпатської облдержадміністрації, голова 

оргкомітету 

 

Грабар Євгеній Степанович 

 

начальник відділу дошкільної, загальної 

середньої, інклюзивної та позашкільної освіти  

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, заступник голови 

оргкомітету 

  

Члени оргкомітету: 

 

Ганько Надія Василівна  

 

 

заступник директора Закарпатського обласного 

палацу дітей та юнацтва ,,ПАДІЮН” 

 

Грабовська Тетяна Іванівна доцент кафедри менеджменту та інноваційних 

технологій Закарпатського інституту  

післядипломної педагогічної освіти 

Кузьма Василина Михайлівна 

 

 

Левляс Тетяна Василівна  

 

 

Мазур Віктор Борисович 

 

 

методист кабінету методики виховної та 

позашкільної роботи Закарпатського інституту  

післядипломної педагогічної освіти 

заступник директора Закарпатського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

заступник директора Закарпатського обласного 

центру туризму, краєзнавства, екскурсій і 

спорту учнівської молоді 

  

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                           



                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          Наказ департаменту освіти і науки 

                                                                                      обласної державної адміністрації 

     12.02.2019 № 29 

 

 

Склад експертних комісій   

І етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури та 

навчальних програм для закладів позашкільної освіти   

 

Експертна комісія дослідницько-експериментального напряму 

Корсак Валерій 

Валерійович 

директор Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді,  

голова експертної комісії 

  

Члени експертної комісії: 

 

Лукач Магдалина Юріївна завідувач відділу МАН Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

 

Лібак Оксана Андріївна 

 

методист техніко-технічного напряму 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді  

 

Мацола Володимир 

Васильович 

 

методист техніко-технологічного  напрямку 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

 

Експертна комісія науково-технічного напряму 

 

Корсак Валерій 

Валерійович 

директор Закарпатського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді,  

голова експертної комісії 

  

Члени експертної комісії: 

 

Ільченко Олексій Іванович 

 

 

 

 

Стельмах Дмитро 

Володимирович 

 

завідувач відділу дизайну та декоративно-

прикладного мистецтва Закарпатського 

обласного центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді 

 

завідувач організаційно-масового відділу  

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 



 

 

 

Якимович Василь 

Якимович 

 
 

керівник гуртка ,,Авіамоделювання” 

Закарпатського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді 

 

 

Експертна комісія художньо-естетичного напряму  

 

Ганущина Світлана 

Іванівна 

директор Закарпатського палацу дітей та 

юнацтва ,,ПАДІЮН”, голова експертної комісії 

 Члени експертної комісії: 

Батрин Тетяна Юріївна 

 

 

Черленяк Мирослава 

Андріївна 

методист Закарпатського палацу дітей та 

юнацтва ,,ПАДІЮН” 

  

завідувач методичного відділу, керівник гуртка 

,,Дитячо-юнацька радіостудія, ,,ПАДІЮН-лайф”  

Закарпатського палацу дітей та юнацтва 

,,ПАДІЮН” 

Синичка Вікторія 

Вікентіївна 

методист, керівник гуртка „Креатив-студія” 

Закарпатського палацу дітей та юнацтва 

,,ПАДІЮН” 

Шевчук Олександр 

Вікторович 

методист Закарпатського палацу дітей та 

юнацтва ,,ПАДІЮН” 

                                                                       

Експертна комісія військово-патріотичного напряму 

 

Мошак Марина  Іванівна 

 

директор Закарпатського обласного центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту 

учнівської молоді, голова комісії  

  

Члени експертної комісії:  

 

Більце Андрій Петрович 

 

завідувач організаційно-масового відділу 

Закарпатського обласного центру туризму, 

краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської 

молоді 

 

Дзембас Олександр 

Васильович 

 

 

 

методист методичного відділу Закарпатського 

обласного центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді 
 



 

Осипенко Олена Василівна 

 

завідувач методичного відділу Закарпатського 

обласного центру туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді  

 

Експертна комісія еколого-натуралістичного напряму 

 

Геревич Олександр 

Васильович  

 

 

директор Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, 

голова комісії  

 

Члени експертної комісії: 

 

Величканич Ольга 

Михайлівна 

 

 

 

Токарєва Олександра  

Іванівна  

 

 

 

Кремінь Оксана 

Іванівна 

 

 

завідувач відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, 

 

завідувач відділу біології та дослідницько-

експериментальної роботи Закарпатського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, 

 

завідувач організаційно-масового відділу 

Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, 
 

 

 

 

 

 

 


