
 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 
(КЗ "ЧОЦНТТУМ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ") 

 

НАКАЗ 
 

21 лютого 2020 року м. Черкаси № 32 

 

Про підсумки проведення 

обласного конкурсу на кращу 

серію цифрових ресурсів для 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти науково-

технічного напряму 

 

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки Черкаської обласної 

державної адміністрації від 16.01.2020 № 02/11-02/124 "Про проведення 

обласного конкурсу на кращу серію цифрових ресурсів для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти області науково-технічного напряму", 

наказу Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" від 13.02.2020 № 30 

"Про проведення обласного конкурсу на кращу серію цифрових ресурсів  

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти області науково-

технічного напряму" 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 з 19 лютого 2020 року  

по 21 лютого 2020 року на базі Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

був проведений обласний конкурс на кращу серію цифрових ресурсів  

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти області науково-

технічного напряму (далі – Конкурс). 

Конкурс проводився згідно з Інформаційно-методичними матеріалами 

щодо його проведення у 2019-2020 навчальному році. 

Від закладів позашкільної освіти області у конкурсі взяли участь 

5 педагогів, які представили 4 роботи. 

Результати Конкурсу підсумовані в таблиці (додаток 1). 

Конкурсні роботи оцінювалися за єдиними критеріями, розробленими 

суддівською колегією. 

Рішенням суддівської колегії було відібрано 3 роботи для їх подальшої 

участі у конкурсі на кращий електронний освітній ресурс, який проводить 

Комунальний навчальний заклад "Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради" 
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у рамках виставки "Інноваційний пошук освітян Черкащини – 2020" (додаток 2). 

Серії цифрових ресурсів є результатом вивчення великої кількості різних 

джерел, містять електронні посібники, мультимедійні презентації, відео 

майстер-класи та заслуговують на подальше використання в роботі. 

Витрати на організацію і проведення Конкурсу здійснювалися за рахунок 

Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

Враховуючи вищевказане та рішення суддівської колегії Конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Нагородити Грамотами Комунального закладу "Черкаський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради" 

авторів робіт, які зайняли ПЕРШІ місця в обласному конкурсі на кращу серію 

цифрових ресурсів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти 

науково-технічного напряму: 

- Горбаченка Назара Миколайовича, керівника гуртка Тальнівського 

Будинку дітей та юнацтва, за роботу "Виготовлення ключниці"; 

- Малород Галину Миколаївну, завідувача відділу методичного  

та керівника гуртка (за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради", за роботу "Початкове технічне моделювання". 

2. Нагородити Сертифікатами Комунального закладу "Черкаський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" авторів робіт, які зайняли призові місця в обласному конкурсі на 

кращу серію цифрових ресурсів для педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти науково-технічного напряму: 

- за ІІ місце –  Кобець Тетяну Вікторівну, методиста Золотоніського 

Будинку дитячої та юнацької творчості, за колективну роботу "Живопис 

акриловою фарбою"; 

- за ІІ місце – Строкань Валентину Михайлівну, керівника гуртка 

Золотоніського Будинку дитячої та юнацької творчості, за колективну роботу 

"Живопис акриловою фарбою"; 

- за ІІІ місце –  Лісову Людмилу Йосипівну, керівника гуртка Корсунь-

Шевченківського районного Центру дитячої та юнацької творчості, за роботу 

"Забавки з бісеру своїми руками". 

3. Завідувачу відділу методичного Малород Г.М. до 01.03.2020 

організувати відправлення робіт до Комунального навчального закладу 

"Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

працівників Черкаської обласної ради" для подальшої участі у конкурсі  

на кращий електронний освітній ресурс (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор П.В.Торба 



Додаток 1 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр 

науково-технічної творчості 

учнівської молоді Черкаської 

обласної ради" 

21.02.2020 № 32 

 

Рейтингова таблиця 

участі закладів позашкільної освіти Черкаської області 

в обласному конкурсі на кращу серію цифрових ресурсів для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти науково-технічного напряму 

 

№ 

з/п 

Назва закладу освіти 

 

Кількість 

робіт 

Кількість 

призових  

місць 

Місце  

по 

кількості 

робіт 

Місце 

по 

якості 

Сума 

місць 

Місце    

та бал у 

рейтингу 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. КЗПО "Ватутінська міська 

СЮТ" 

      

2. Золотоніський районний ЦТТ           

та ПУ 

      

3. КЗ "Канівська міська СЮТ 

Канівської м.р. Черкаської обл." 

      

4. КПНЗ м.Черкаси "Міська СЮТ"       

5. КЗ "Тальнівський районний 

ЦНТТДУМ" 

      

6. СЮТ міста Умані       

7. Христинівська районна СЮТ       

8. КЗ "ЧОЦНТТУМ Черкаської 

обласної ради" 

1 1 1 1 2 І/19,5 

9. КЗ "Шполянський ЦНТТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 

      

10. БДЮТ Монастирищенської 

районної ради 

      

11. БДЮТ Смілянської міської ради       

12. БДЮТ Чигиринської міської 

ради 

      

13. Драбівський районний БДТ       

14. Єрківський КПНЗ "БДЮТ 
Єрківської селищної ради" 

      

15. Звенигородський ЦДЮТ       

16. Золотоніський БДЮТ  1 1 1 1 2 І/19,5 

17. Золотоніський районний БДЮТ       

18. Катеринопільський р. БДЮТ       

19. КЗ Вільшанська ДШМ 

Городищенського району 

      

20. КЗ "РБДЮ" Городищенської 

районної ради 

      

21. КЗПО "ЦДЮТ"  Іркліївської 

сільської ради 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

22. КЗПО "ЦДЮТ"  Степанецької 

ОТГ 

      

23. КЗ "Шполянський ЦДЮТУМ" 

Шполянської м.р. ОТГ 

      

24. К.-Шевченківський р. ЦДЮТ 1 1 1 1 2 І/19,5 

25. Лисянський районний БДЮТ       

26. Маньківський районний ЦДЮТ       

27. Міський БДЮТ м.Умані       

28. ПНЗ "БМЦ" Черкаської міської 

ради 

      

29. ПНЗ "ЦДЮТ м.Черкаси"       

30. Тальнівський БДЮ 1 1 1 1 2 І/19,5 

31. Христинівський р. БДЮТ       

32. ЦДЮТ Смілянської р. ради       

33. ЦДЮТ Уманської р. ради       

34. ЦДЮТ Чорнобаївської р. ради       

35. ЦНПВ  Жашківської р. ради       

36. ЦХЕНТТУМ Кам’янської 

міської ради 

      

37. Черкаський районний ЦДЮТ       

 

 

Методист Лепетуха Ю. В. 



Додаток 2 

до наказу Комунального закладу 

"Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді 

Черкаської обласної ради" 

21.02.2020 № 32 

 

Роботи 

учасників Конкурсу відібрані суддівською колегією 

для подальшої участі у конкурсі на кращий електронний освітній ресурс 

 

1. "Початкове технічне моделювання" – робота Малород Галини Миколаївни, 

завідувача відділу методичного та керівника гуртка  

(за суміщенням) Комунального закладу "Черкаський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді Черкаської обласної ради". 

2. "Виготовлення ключниці" – робота Горбаченка Назара Миколайовича, 

керівника гуртка Тальнівського Будинку дітей та юнацтва. 

3. "Живопис акриловою фарбою" – робота Кобець Тетяни Вікторівни, методиста та 

Строкань Валентини Михайлівни, керівника гуртка Золотоніського Будинку дитячої та 

юнацької творчості. 
 

 

Методист Лепетуха Ю.В. 

 


