
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Н А К А З  

м. Київ 

  22.12. 2015         № 1335 

Про підсумки проведення ІІ етапу  

Всеукраїнського конкурсу рукописів  

навчальної літератури для позашкільних  

навчальних закладів системи освіти 

 

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 08.12.2014 № 1451 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти» та на підставі рішення 

організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти від 25. 11. 2015 

року (протокол № 2) 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити як такі, що додаються: 

1) список переможців Всеукраїнськогоконкурсу навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти за напрямами позашкільної 

освіти та категоріями; 

2) список лауреатів Всеукраїнського конкурсу навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти за напрямами позашкільної 

освіти та категоріями; 

3) список учасників Всеукраїнського конкурсу навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти за напрямами позашкільної 

освіти та категоріями.  

2. Керівникам департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської 

міської державних адміністрацій забезпечити ознайомлення з цим наказом 

керівників відповідних місцевих органів управління освітою, Інститутів  

післядипломної педагогічної освіти та керівників позашкільних навчальних 

закладів.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Хобзея П. К. 

 

Міністр                  С. М. Квіт 



Додаток 1 

до наказу Міністерства освіти  

і науки України 

від 22.12.2015 року № 1335 

 

 

Список переможців 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури  

для позашкільних навчальних закладів системи освіти 

 

Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Морська 

піхота» (початковий, 

основний, вищий рівні 

навчання) 

Шитко М. К., заступник директора з 

навчально-виховної роботи комунального 

позашкільного навчального закладу м. 

Черкаси «Клуб них моряків з флотилією» 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Котигорошко» (початковий 

та основний рівні навчання) 

Журило А. М., завідувач туристсько-

краєзнавчого відділу Черкаської районної 

станції юних техніків Черкаської районної 

ради Черкаської області, Журило М. М., 

методист туристсько-краєзнавчого відділу 

Черкаської районної станції юних техніків 

Черкаської районної ради Черкаської 

області, Воронова І. Л., методист 

туристсько-краєзнавчого відділу 

Черкаської районної станції юних техніків 

Черкаської районної ради Черкаської 

області 

3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Козацький спас» (початковий 

та основний рівні навчання) 

Привалов І. В., директор Шосткінського 

міського дитячо-юнацького клубу 

фізичної підготовки «Патріот», Лакоза І. 

М., методист Шосткінського міського 

дитячо-юнацького клубу фізичної 

підготовки «Патріот», Крекотіна Т. М., 

методист комунального закладу Сумської 

обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

4 Навчальна програма з 

позашкільної освіти  

«Я – прикордонник» 

(початковий та основний рівні 

навчання) 

Буланова О. О., завідувач методичного 

відділу Центру дитячої та юнацької 

творчості Хмельницької районної ради 

 

 



Категорія Навчальна література 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Методичний посібник для 

керівників гуртків військово-

патріотичного напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Козацьку грамоту 

вивчаємо – розум 

здобуваємо».  

Бродюк Л. І., дошкільний навчальний 

заклад ясла-садок № 2 «Подоляночка» 

Славутської міської ради Хмельницької 

області 

 

Фізкультурно-спортивний напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти  

«Тхеквондо» (початковий та 

основний рівні навчання) 

Платонов В. О., керівник секції 

тхеквондо міського центру позашкільної 

роботи за місцем мешкання управління 

освіти Маріупольської міської ради 

Донецької області, Балабан Л. В., 

директор міського центру позашкільної 

роботи за місцем мешкання управління 

освіти Маріупольської міської ради 

Донецької області, Удачина Л. А., 

методист міського центру позашкільної 

роботи за місцем мешкання управління 

освіти Маріупольської міської ради 

Донецької області 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Кікбоксинг» (початковий, 

основний, вищий рівні 

навчання) 

Попов О. В., керівник гуртка 

Вишнівського центру творчості дітей та 

юнацтва Києво-Святошинського району 

м. Києва,               Донцова О. М., 

методист Вишнівського центру творчості 

дітей та юнацтва Києво-Святошинського 

району м. Києва 

3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Шахи-

шашки» (початковий та 

основний рівні навчання) 

Серветник В. Г., керівник гуртка   

Мурованокуриловецького районного 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

Вінницької області 

 

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальна література 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 «Методичні рекомендації Савельєва Г. Г., заступник директора з 



щодо складання календарно-

тематичного плану до 

навчальної програми 

«Пішохідний туризм». 

Розробка занять до навчальної 

програми «Пішохідний 

туризм» (початковий рівень) 

навчально-виховної роботи комунального 

закладу «Запорізький обласний центр 

туризму і краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді» Запорізької 

обласної ради 

2 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Збереження 

біорізноманіття Запорізького 

краю» 

Петроченко В. І., керівник гуртка 

комунального закладу «Центр туризму» 

Запорізької обласної ради 

3 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Екологічне 

краєзнавство. Організація і 

проведення краєзнавчих 

досліджень» 

Шелегеда О. Р., керівник туристсько-

краєзнавчого гуртка комунального 

закладу «Центр туризму» Запорізької 

обласної ради 

4 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Краєзнавчий 

практикум» 

Пурдя Л. А., директор Балаклійської 

станції юних натуралістів Харківської 

області, Редіна В. А., директор 

комунального закладу «Харківська 

обласна станція юних туристів» 

Харківської обласної ради 

5 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Краєзнавство і 

навчально-виховний процес» 

Шамрай О. Г., завідувач районної 

академії наук Кам’янського будинку 

творчості дітей та юнацтва Кам’янської 

районної ради Черкаської області 

6 «Методичний посібник для 

керівників гуртків 

краєзнавчого профілю» 

Рибщун О. А., керівник гуртка «Історики-

краєзнавці» Кам’янець-Подільської 

Станції юних туристів Хмельницької 

області 

7 «Навчально-методичний 

комплекс «Археологія 

Пантюшенко  В. М., керівник гуртка, 

методист з туризму і краєзнавства Центру 



трипільської культури» творчості дітей та юнацтва «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради Київської 

області, Гутник В. Д., завідувач 

лабораторії позашкільної освіти 

комунального навчального закладу 

Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів», директор Центру 

творчості дітей та юнацтва «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради Київської 

області 

8 «Гранітні кар’єри Запорізької 

області: методичні 

рекомендації для керівників 

гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів» 

Похилько С. П., керівник гуртка 

«Географічне краєзнавство» 

комунального закладу «Центр туризму» 

Запорізької обласної ради 

9 Методичний посібник для 

керівників гуртків  

туристсько-краєзнавчого 

напряму позашкільних 

навчальних закладів. «Багаття 

– друг мандрівника» 

Сиротенко В. В., керівник гуртка 

«Пішохідний туризм», комунального 

закладу Сумської обласної ради – 

обласний центр позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю 

10 «Методичні рекомендації для 

керівників історико-

краєзнавчих гуртків 

туристсько-краєзнавчого 

напряму позашкільної освіти» 

Веремійчик О. Г., методист, керівник 

історико-краєзнавчого гуртка 

Чернігівського обласного центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді 

11 Методичний посібник для 

керівників гуртків  

туристсько-краєзнавчого 

напряму позашкільних 

навчальних закладів 

«Топографічна підготовка в 

позашкіллі і не тільки»  

Матус О. О., директор краєзнавчого 

центру відділу освіти виконавчого 

комітету Нетішинської міської ради 

Хмельницької області 

 

 

Директор              Н. Б. Вяткіна 

 

 



Додаток 2 

до наказу Міністерства освіти  

і науки України 

від 22.12.2015 року № 1335 

 

Список лауреатів 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти 

 

Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юний 

десантник» (основний рівень 

навчання) 

Курган В. С., керівник гуртка 

Полтавського обласного центру туризму 

і краєзнавства учнівської молоді. 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Початкова військово-

прикладна підготовка» 

(основний рівень навчання) 

Бурлака В. В., керівник гуртка 

Житомирського міського позашкільного 

навчального закладу «Школа юних 

десантників». 

3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Захисник 

України» (основний рівень 

навчання) 

Личак І. С., завідувач відділу 

спортивного туризму та краєзнавства 

комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини», Чижевський О. С., 

керівник гуртка Богуславського 

районного центру дитячої та юнацької 

творчості Київської області 

 

Фізкультурно-спортивний напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Футбол» 

(початковий, основний, вищий 

рівні навчання) 

Білецька О. М., завідуюча відділом,                 

Лупач В. М., керівник гуртка 

комунального закладу Сумської 

обласної ради – обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Вітрильний спорт» 

(початковий та основний рівні 

навчання) 

Толчинська Л. В., методист, Книш М. 

В., керівник гуртка комунального 

закладу «Станція юних техніків № 4 

Харківської міської ради» 



3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «До 

здоров’я кроком руш» 

(початковий рівень навчання) 

Левенець В. І., керівник гуртків 

комунального закладу «Сумський Палац 

дітей та юнацтва» 

4 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юні 

шахісти» (початковий та 

основний рівні навчання) 

Михайліченко В. А., керівник гуртка 

Дергачівського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Дергачівської 

районної ради Харківської області 

 

Категорія Навчальна література 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчально-методичний 

посібник для керівників гуртків 

фізкультурно-спортивного 

напряму позашкільних 

навчальних закладів: 

«Організаційно-технологічні 

особливості роботи 

профільного наметового табору 

позашкільного навчального 

закладу» 

Колтакова В. О., методист, Лапа Н. І., 

керівник гуртка комунального закладу 

Сумської обласної ради – обласний 

центр позашкільної світи та роботи з 

талановитою молоддю 

 

 

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юні 

екскурсоводи» (початковий та 

основний рівні навчання). 

Дюдя Л. Ю., методист відділу 

спортивного туризму та краєзнавства 

комунального закладу Київської 

обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юні 

екскурсоводи» (основний 

рівень навчання) 

Бур’ян О. М., завідуюча відділом 

Сумського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської 

молоді 

3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Етнографічне краєзнавство» 

(основний рівень навчання) 

Хмелярська Л. В., завідувач туристсько-

краєзнавчого відділу Центру туризму, 

спорту та екскурсій управління освіти і 

науки Волинської обласної державної 

адміністрації 

 



Категорія Навчальна література  

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Методичний комплекс: 

«Туристсько-краєзнавча 

діяльність»  

Щербатюк Н. І., керівник туристсько-

краєзнавчих гуртків комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр 

туризму, краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді» 

2 Методичні рекомендації для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів: «Проведення 

краєзнавчої роботи в структурі 

комплексного навчально-

тренувального туристсько-

краєзнавчого полігону (з 

досвіду роботи ЗОШ І-ІІІ ст.,              

с. Боратин, Луцького р-ну) »  

Гнатюк В. Д., методист Центру туризму, 

спорту та екскурсій, Гордовська І. В., 

вчитель біології ЗОШ I-III ст. с. Боратин 

Луцького району; Павліха Л. В., вчитель 

історії ЗОШ I-III ст. с. Боратин Луцького 

району 

 

3 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів: «Пам’ятки історії та 

культури. Вивчення та охорона 

пам’яток». 

П’яташ В. С., керівник гуртка 

Лубенського районного центру дитячої та 

юнацької творчості Лубенської районної 

ради Полтавської області 

4 Методичні рекомендації для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів: «Психологічна 

підготовка туристів до змагань» 

 

Косован С. І., Щур Р. В., Глибоцький 

центр туризму, краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді смт. 

Глибока,Чернівецької області  

5 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Впровадження квест-

технологій в освітній процес 

Подлесовська І. Є., керівник гуртка 

Біляївського районного будинку дитячої 

та юнацької творчості управляння освіти 

Біляївської районної державної 

адміністрації Одеської області 



позашкільних навчальних 

закладів»  

6 «Робочий зошит гуртківця» Русенчик В. Г., заступник директора з 

навчально-виховної роботи комунального 

позашкільного навчального закладу 

«Дитячо-юнацький центр» 

Дніпропетровської міської ради 

7 Методичні рекомендації для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Бережи, люби і знай 

свій рідний край»  

Григор Л. М., методист інформаційно-

методичного відділу Рівненської обласної 

станції юних туристів 

8 Методичний посібник для 

керівників гуртків 

позашкільних навчальних 

закладів «Застосування ігрових 

моделей «Що? Де? Коли?» та 

«Брейн-ринга» в роботі 

краєзнавчого гуртка»  

Жданов Д. К., керівник гуртка-методист 

Одеського центру дитячо-юнацької 

творчості «Еврика» 

9 Методичний посібник для 

керівників гуртків 

позашкільних навчальних 

закладів «Збірник краєзнавчих 

ігор «Давній Київ»  

Войцеховська С. А., керівник гуртка 

«Києвознавство» Київського палацу дітей 

та юнацтва 

10 Методичні рекомендації для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Поняття страховка» 

розділу «Вивчення та 

вдосконалення техніки і 

тактики видів туризму»  

Криворучко А. В., методист Полтавського 

обласного центру туризму і краєзнавства 

учнівської молоді 

11 «Краєзнавчі вікторини і тести» Хмелярська Л. В., методист Центру 

туризму спорту та екскурсій управляння 

освіти і науки Волинської державної 

адміністрації, Кравчук І. В., методист 

Центру туризму спорту та екскурсій 

управляння освіти і науки Волинської 



державної адміністрації, Грабинська Л. Д., 

методист Центру туризму спорту та 

екскурсій Управляння освіти і науки 

Волинської державної адміністрації, 

Поліщук Л. М. ,керівник гуртка Центру 

туризму спорту та екскурсій Управляння 

освіти і науки Волинської державної 

адміністрації 

 

 

 

Директор               Н. Б. Вяткіна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу Міністерства освіти  

і науки України 

від 22.12.2015 року № 1335 

 

Список учасників 

ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти 

 

Військово-патріотичний напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юний 

звитяжець» (основний рівень 

навчання) 

Арабаджи І. М., керівник військово-

патріотичного клубу «Патріот» 

Першотравневого Центру дитячої 

творчості при Ялтинській ЗОШ № 2, 

Кабанова К. В., методист Донецького 

обласного центру туризму та 

краєзнавства учнівської молоді 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юний 

прикордонник» (початковий та 

основний рівні навчання) 

Баранюк Я. Ю., вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» Видричанської ЗОШ 

І-ІІІ ст Рахівської міської ради 

Закарпатської області 

3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юний 

стрілець» (основний рівень 

навчання) 

Корнійко Ю. Й., керівник гуртка Івано-

Франківської ЗОШ І-ІІІ ст №18 

4 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Влучний 

стрілець» (основний рівень 

навчання) 

Корнійко Ю. Й., керівник гуртка Івано-

Франківської ЗОШ І-ІІІ ст №18 

5 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юний 

прикордонник» (початковий 

рівеньк навчання) 

Маринич М. С., керівник гуртка 

Березівського НВК «ЗНЗ І-ІІІ ст – ДНЗ» 

Рокитнянського району Рівненської 

області 

6 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юний 

захисник Вітчизни» 

(початковий та основний рівні 

навчання) 

Соколов О. А., методист комунального 

об’єднання Шосткінський міський 

дитячо-юнацький клуб фізичної 

підготовки «Патріот» 

7 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Юний 

патріот» (початковий рівень 

навчання) 

Проценко В. В., завідувач краєзнавчим 

відділом Чугуївського районного центру 

туризму краєзнавства та екскурсій 

учнівської молоді Чугуївської районної 

ради Харківської області 

8 Навчальна програма з Тітова Г. О., завідувач методичним 



позашкільної освіти «Ми – 

патріоти Маріуполя» (основний 

рівень навчання) 

відділом Орджонікідзевського будинку 

дитячої та юнацької творчості м. 

Маріуполя Донецької області 

9 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Ми юні 

патріоти» (початковий рівень 

навчання) 

Батрак Н. О., керівник гуртка 

Носівського районного Будинку дитячої 

та юнацької творчості Носівської 

районного ради Чернігівської області 

 

Фізкультурно-спортивний напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Загальна 

фізична підготовка» 

(початковий рівень навчання) 

Балабан Л. В., директор, Удачина Л. А., 

методист міського центру позашкільної 

роботи за місцем мешкання управління 

освіти Маріупольської міської ради 

Донецької області 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Хореографія в художній 

гімнастиці» (Початковий, 

основний, вищий рівні. 6 років 

навчання) 

Козловець М. В., керівник гуртка 

Рівненського Палацу дітей та молоді 

3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Лижний 

спорт (перегони)» (початковий, 

основний, вищий рівні 

навчання) 

Голубенко О. В., керівник гуртків 

Житомирського районного дитячо-

юнацького клубу фізичної підготовки 

«Орбіта» 

4 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Атлетичний клуб» 

(початковий та основний рівні 

навчання) 

Головатюк О. В., керівник гуртка 

Надвірнянського районного центру 

дитячої творчості Івано-Франківської 

області 

5 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Дивограй» (початковий та 

основний рівні навчання) 

Поліщук А. О., керівник гуртка 

Грицівської 

школи сприяння здоров’ю 

Хмельницької області 

6 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Вільна 

боротьба» (початковий, 

основний, вищий рівні 

навчання) 

 

Зінченко В. В., Мелаченко А. О., 

керівники гуртків Полтавського 

міського центру позашкільної освіти 

Полтавської міської ради Полтавської 

області, Кіприч С. В., Полтавський 

національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

 

 

 



Категорія Навчальна література 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Методичний посібник для 

керівників гуртків 

фізкультурно-спортивного 

напряму позашкільних 

навчальних закладів «За 

здоровий спосіб життя»  

 

Немеш В. І., завідувач методичного 

відділу Виноградівського районного 

центру позашкільної роботи 

Закарпатської області 

2 Методичний посібник для 

керівників гуртків 

фізкультурно-спортивного 

напряму позашкільних 

навчальних закладів 

«Методичні аспекти 

викладання техніки Кунг-Фу»  

 

Вівсяний Р. О., керівник гуртків 

спортивно-оздоровчого напряму 

Будинку творчості дітей та юнацтва 

Ленінського району                  м. 

Миколаєва 

3 Методичний посібник для 

керівників гуртків 

фізкультурно-спортивного 

напряму позашкільних 

навчальних закладів 

«Фізкультурно-оздоровча 

робота з вихованцями гуртків 

позашкільних навчальних 

закладів»  

 

Фастовець І. А., викладач комунального 

вищого навчального закладу Київської 

обласної ради «Білоцерківський 

гуманітарно-педагогічний коледж» 

 

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти 

Категорія Навчальні програми 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Навчальна програма з 

позашкільної освіти «Фольклор 

та етнографія» (основний 

рівень навчання) 

Сотник О. М. керівник гуртка 

«Фольклор та етнографія» 

Красноліманського міського Центру 

позашкільної освіти Донецької області 

2 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Краєзнавці-екскурсоводи» 

(початковий та основний рівні) 

Ганько Н. В., керівник гуртка  

Закарпатського обласного палацу 

дитячої та юнацької творчості 

«ПАДІЮН» 

3 Навчальна програма з 

позашкільної освіти 

«Етнографічне краєзнавство» 

(основний рівень) 

Клименко В. М., Штець Т. О.,           

Дмитровська Ю. О., керівники гуртків 

Івано-Франківського державного центру 

туризму і краєзнавства учнівської 

молоді 



 

Категорія Навчальна література 

 

№ 

з/п 
Назва рукопису Автор (и) 

1 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Вивчай свій рідний 

край» 

Коханевич В. Н., вчитель географії, 

керівник краєзнавчого гуртка 

«Джерело» Рокитнівської ЗОШ I-III 

ступенів №3 Рівненської області 

2 Спеціальна туристська 

підготовка: методичний 

посібник для керівників гуртків 

фізкультурно-спортивного 

напряму позашкільних 

навчальних закладів 

Бебешко С. Я., керівник гуртка 

комунального закладу «Центр туризму» 

Запорізької обласної ради 

3 Навчально-методичний 

комплекс «Козацько-лицарське 

виховання у позашкільних 

навчальних закладах» 

Пантюшенко В. М., керівник гуртка, 

методист з туризму і краєзнавства 

Центру творчості дітей та юнацтва 

«Соняшник» Білоцерківської міської 

ради Київської області, Гутник В. Д., 

завідувач лабораторії позашкільної 

освіти комунального навчального 

закладу Київської обласної ради 

«Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних 

кадрів», директор Центру творчості 

дітей та юнацтва «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради 

4 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Формування 

історичної пам’яті шляхом 

краєзнавчої, пошуково-

дослідницької роботи (з досвіду 

роботи Брички А.М.)» 

 

Толстіхін Л. М., директор Волинського 

обласного центру туризму, спорту та 

екскурсій, Маслай Г. С., завідувач 

методичного відділу , Корнійчук А. М., 

заступник директора Волинського 

обласного центру туризму, спорту і 

екскурсій 



5 Історичние краєзнавство: 

короткий довідник 

Стешенко Н.Л., керівник гуртка 

Обласного центру туризму і 

краєзнавства, 

Бульбенко О.О., завідувач відділу 

краєзнавства Донецького обласного 

центру туризму та краєзнавства 

учнівської молоді 

6 Методичні рекомендації для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму «Система 

проведення занять в гуртку з 

туристського багатоборства» 

Павлішин М. М., керівник гуртка 

Миколаївського районного будинку 

творчості учнів 

7 Методичні матеріали 

«Використання фондів 

шкільного музею для 

організації краєзнавчої 

пошуково-дослідницької 

роботи» 

Писанюк Н. А., керівник історико-

краєзнавчого гуртка Берегівського 

районного Будинку дитячої творчості 

при Великоберезькій ЗОШ I-III ст. 

Закарпатської області 

8 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристсько-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Організація екскурсій 

в гуртках туристсько-

краєзнавчого напряму» 

Арсененко І. А., Байтеряков О. З., Центр 

туристсько-краєзнавчої творчості 

учнівської молоді управління освіти 

Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

9 Методичний посібник для 

керівників гуртків туристко-

краєзнавчого напряму 

позашкільних навчальних 

закладів «Історія рідного краю 

– об’єкт краєзнавчої діяльності 

вихованців» 

Сентипал В. І., керівник гуртка 

Ужгородського районного центру 

дитячої творчості Закарпатської області 
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