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НАКАЗ 

"Осі- %/)еуШоі і р. № 5& 
1 0 їй. Київ 

Про підсумки II (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості» 
«Метод ист-2018» 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 
09 жовтня 2017 року № 1357 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Методист-2018», департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної адміністрації від 25 жовтня 2017 року 
№333 «Про проведення І (районного, міського) та II (обласного) етапів 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 
«Методист-2018», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 09 червня 2005 року № 350, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 23 червня 2005 року за № 679/10959, у січні-лютому 
2016/2017 навчального року проведено II (обласний) етап Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» (далі - Конкурс). 

За підсумками проведення II (обласного) етапу Конкурсу та на підставі 
рішення журі (протокол №1 від 16 лютого 2018 року) 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями та лауреатами Конкурсу педагогів закладів 
позашкільної освіти (додатки 1, 2) та нагородити їх дипломами департаменту 
освіти і науки. 



2. Місцевим органам управління освітою Вишгородської 
райдержадміністрації (Фороща Т. В.), Васильківської (Козак Л. О.) та 
Білоцерківської (Петрик Ю.Ф.) міських рад оголосити подяку керівникам 
закладів позашкільної освіти за підготовку переможців Конкурсу. 

3. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини» (Нестерук Т.В.): 

3.1. забезпечити подання заявок переможців II (обласного) етапу 
Конкурсу до Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту 
освіти» Міністерства освіти і науки України на участь у III (всеукраїнському) 
етапі Конкурсу; 

3.2. оприлюднити інформацію про підсумки проведення II (обласного) 
етапу Конкурсу на сайті Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини» та департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації; 

3.3. залучати переможців та лауреатів Конкурсу до проведення 
регіональних науково-методичних заходів для педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 
департаменту освіти і науки Осипенко Ж.Ж. 

Директор департаменту В.Б. Рогова 



Додаток 1 
до наказу департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної 
адміністрації 
від0Л.05.«*ОЙ№ 50 

Список переможців 
II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Методист-2018» 

1.Номінація «Методист художньо-естетичного напряму позашкільної 
освіти»: 

Філенко Оксана Олексіївна, методист Вишгородського районного Центру 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт». 

2.Номінація «Методист військово-патріотичного напряму 
позашкільної освіти»: 

Пантюшенко Валерій Миколайович, методист Центру творчості дітей та 
юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква. 

Номінація «Методист туристко-краєзнавчого напряму позашкільної 
освіти: 

Дюдя Людмила Юріївна, методист Комунального закладу Київської 
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

Номінація «Методист науково-технічного напряму позашкільної 
освіти»: 

Солодовенко Олена Арсеніївна, методист Станції юних техніків м. Біла 
Церква. 

Номінація «Методист еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти»: 

Пономаренко Юлія Миколаївна, методист Васильківського міського 
Центру дитячої та юнацької творчості. 

Номінація «Методист дослідницько-експериментального напряму 
позашкільної освіти»: 

Соловйова Ірина Василівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді». 



Додаток 2 
до наказу департаменту освіти і 
науки Київської обласної державної 
адміністрації 
від ОЛ.ОЬ.ЛОЦ N2 50 

Список лауреатів 
II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Методист-2018» 

Номінація «Методист художньо-естетичного напряму позашкільної 
освіти» 

Лауреат II ступеня: 
Гітченко Лариса Олександрівна, методист Сквирського районного центру 

дитячої та юнацької творчості. 

Лауреати III ступеня: 
1. Шмаль Михайло Михайлович, методист Палацу дітей та юнацтва 

Броварської міської ради; 
2. Вишняк Олена Олексіївна, методист Будинку дитячої та юнацької 

творчості «Дивоцвіт» Бориспільської міської ради. 

Лауреати: 
Коваленко Оксана Сергіївна, методист Центру дитячої та юнацької 

творчості Рокитнянського району; 
Пащук Тетяна Григорівна, методист Баришівського центру позашкільної 

роботи «Мрія» Баришівської районної ради. 

Номінація «Методист туристко-красзнавчого напряму позашкільної 
освіти 

Лауреат: 
Кравченко Надія Олександрівна, методист Баришівського центру 

позашкільної роботи «Мрія» Баришівської районної ради. 

Номінація «Методист науково-технічного напряму позашкільної 
освіти» 

Лауреати: 
Андрієвська Алла Іванівна, методист Обухівського міського Центру 

творчості дітей, юнацтва та молоді «Романтик»; 
Каткова Світлана Володимирівна, методист Тетіївського районного 

Центру позашкільної освіти. 



Номінація «Методист дослідницько-експериментального напряму 
позашкільної освіти» 

Лауреат: 
Бобровник Ірина Анатоліївна, методист Білоцерківського районного 

будиноку дитячої та юнацької творчості. 

Номінація «Методист еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти» 

Лауреат: 
Яценко Марина Олександрівна, методист Баришівського центру 

позашкільної роботи «Мрія» Баришівської районної ради. 


