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НАКАЗ

“ 201 Р. №  - /  /

м.Київ

Про проведення І (районного, міського) 
та II (обласного) етапів Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості»

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 
творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 
09.06.2005 № 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2005 за 
№ 679/10959, на виконання наказу МОН України від 29.12.2016 № 1690 «Про 
проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник 
гуртка-2017» та з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, 
популяризації професійних здобутків працівників позашкільних навчальних 
закладів

НАКАЗУЮ:

1. Провести у 2017 році Всеукраїнський конкурс майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 
творчості» (далі -  Конкурс) у номінаціях: «Керівник інформаційно-технічного 
гуртка», «Керівник спортивно-технічного гуртка», «Керівник предметно- 
технічного гуртка», «Керівник гуртка дослідницько-експериментального 
напряму» (секції «Філософія, теологія, релігієзнавство та історія релігії», 
«Соціологія, журналістика», «Правознавство, педагогіка» наукового відділення 
філософії та суспільствознавства Малої академії наук України) у такі терміни:

I (районний, міський) етап -  у січні-лютому 2017 року;
II (обласний) етап -  у березні 2017 року

2. Затвердити склад оргкомітету та журі II (обласного) етапу Конкурсу 
(додатки 1, 2).
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3. Керівникам місцевих органів управління освітою:

3.1. забезпечити проведення І (районного, міського) етапу Конкурсу;

3.2. подати матеріали для участі у II (обласному) етапі Конкурсу 
Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини» згідно з додатками 3, 4 до 20 лютого 2017 року.

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

4.1. забезпечити організаційний та інформаційно-методичний супровід 
проведення II (обласного) етапу Конкурсу;

4.2. підбити підсумки II (обласного) етапу Конкурсу та подати матеріали 
переможців Інституту модернізації змісту освіти для участі у
III (всеукраїнському) етапі до 24 березня 2017 року;

4.3. оприлюднити результати Конкурсу в засобах масової інформації, на 
освітянських сайтах та в експозиціях обласної педагогічної виставки «Освіта 
Київщини».

5. Здійснити фінансування II (обласного) етапу Конкурсу за рахунок 
коштів Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей 
та юнацтва Київщини».

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор департаменту



Додаток З
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації

від /£.ОР .гя>(? №

Перелік
матеріалів, які необхідно подати для участі у II (обласному) етапі

Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних

закладів «Джерело творчості»

1. Заявка на участь в обласному етапі Конкурсу за підписом керівника 
місцевого органу управління освітою із зазначенням Інтернет-ресурсу, на 
якому розміщено конкурсні матеріали учасника (Додаток 4).

2. Конкурсні матеріали учасника Конкурсу у вигляді електронного 
портфоліо, який містить:
- загальні відомості про учасника, характеристику його професійної 
педагогічної діяльності, портретні та жанрові фото. Рекомендований формат 
збереження фотографій jpeg.

анотацію власного досвіду роботи керівника гуртка із зазначенням 
теми досвіду; обґрунтування його актуальності досвіду та практичної 
значущості для підвищення якості і результативності навчально-виховного 
процесу; системи педагогічних дій: організаційних форм, прийомів, методів 
навчання і виховання; участі у семінарах, конференціях, змаганнях, освітніх 
проектах і програмах; результатів впровадження досвіду на місцевому, 
регіональному, всеукраїнському рівнях та інші відомості.

інформацію про результативність педагогічної діяльності за останні 5 
років з додатковими матеріалами: грамотами, дипломами, сертифікатами, 
відгуками про роботу, скан-публікаціями у засобах масової інформації тощо.

розробки двох занять та одного масового заходу з повним дидактичним 
забезпеченням.
- відеозаписи навчальних занять та масового заходу тривалістю до ЗО 
хвилин.
- список друкованих праць, публікацій в мережі Інтернет із зазначенням 
Інтернет-ресурсів, скан-копії статей.
- навчальну програму, за якою працює гурток. У разі використання 
програми з грифом МОН України достатньо зазначити тільки її назву та 
авторів.



Додаток 4
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
від/ф . ог. У/

Заявка
на участь у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості»________________ _____

1. Район/
місто

2. Номінація
(вказати
необхідну)

«Керівник інформаційно-технічного гуртка» 
«Керівник спортивно-технічного гуртка»
«Керівник предметно-технічного гуртка»
«Керівник гуртка/секції філософії, теології, 
релігієзнавства та історії релігії»
«Керівник гуртка/секції соціології, журналістики» 
«Керівник гуртка/секції правознавства, педагогіки»

3. Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта

4. Посада
5. Освіта
6. Стаж педагогічної роботи

7. Стаж роботи на посаді

8. Повна назва закладу (відповідно до статуту закладу)

9. Адреса закладу, телефон, електронна пошта

10. Посилання на веб-сайт, де розміщено портфоліо учасника 

конкурсу
11. Мобільний телефон .

12. Електронна адреса

13. Державні нагороди, відомчі та регіональні відзнаки, наукові, 

педагогічні звання

Да*
пер

Дач

о згоду на внесення інформації в базу даних та публікацію матеріалів в 
іодичних та інших освітніх виданнях з можливим редагуванням

Підпис учасника
га



Додаток 1
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації
від /б  о/. 2ЫУ № /-/

Організаційний комітет 
II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»»

Самойлович Діана Володимирівна -  голова оргкомітету, начальник 
відділу соціального захисту, інтернатних та позашкільних навчальних закладів 
департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації;

Шевченко Людмила Миколаївна -  заступник голови оргкомітету, 
заступник директора Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини»;

Минзар Світлана Анатоліївна -  відповідальний секретар, завідувач 
методичного відділу Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини».

Члени оргкомітету:
Гончарук Марія Петрівна, методист методичного відділу Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
Зубченко Михайло Олександрович, старший викладач кафедри загальної 

економіки та методики природничих дисциплін Білоцерківського інституту 
економіки та управління Вищого навчального закладу «Університет «Україна» 
(за згодою);

Куделя Людмила Анатоліївна, заступник директора Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук
учнівської молоді»;

Остапенко Оксана Олександрівна, методист методичного відділу 
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини»;

Радзівілл Алла Анатоліївна, заступник директора Комунального закладу 
Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;

Янішпольська Валентина Василівна, методист відділу науково-технічної 
творчості Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 
дітей та юнацтва Київщини».


