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  КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62
 E-mail:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua   Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02143614

НАКАЗ

    “ 17 ” березня 2016 р.                                                            № 89
м. Київ

Про підсумки ІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів «Джерело творчості»

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України  від 14 вересня 2015 року №925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 06 листопада 2015 року № 322 «Про проведення І (районного, міського) та ІІ (обласного) етапів Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» та 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 2015/2016 навчального року проведено ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (далі – Конкурс).
За підсумками проведення конкурсу та на підставі рішення журі від             25 лютого 2016 року (протокол №1)

НАКАЗУЮ:

Визнати переможцями і нагородити дипломами департаменту освіти і науки педагогів позашкільних навчальних закладів згідно зі списком, що додається.  

Відзначити методичні кабінети відділів освіти Вишгородської, Києво-Святошинської, Іванківської, Сквирської, Тетіївської районних державних адміністрацій та Васильківської міської ради; управління освіти Броварської міської ради; управління освіти і науки Білоцерківської міської ради за високий рівень підготовки педагогічних працівників до участі у Конкурсі.

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


5.1. забезпечити подання  заявок і матеріалів переможців Конкурсу до  Інституту модернізації змісту освіти для участі у  ІІІ (всеукраїнському) етапі Конкурсу до 14 березня 2015 року; 

5.2. оприлюднити інформацію про результати проведення конкурсу на сайті департаменту освіти і науки, в інформаційно-методичному збірнику департаменту освіти і науки та Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»;

5.3. залучати переможців та лауреатів Конкурсу до проведення регіональних науково-методичних заходів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів.

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


Директор  департаменту               (підпис)                	     В.Б. Рогова 














Додаток
до наказу департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації
від 17 березня 2016 року № 89


Список переможців
ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
«Джерело творчості»

Номінація «Керівник біологічного гуртка»
І місце: Якуша Наталія Михайлівна – керівник гуртка «Флористика» Дитячого естетико-натуралістичного центру  «Камелія» м. Бровари;
ІІ місце: Черниш Наталія Анатоліївна – керівник екологічного гуртка «Юні друзі природи» Станції юних натуралістів м. Біла Церква;
ІІІ місце: Власенко Олена Миколаївна – керівник гуртка «Юний еколог» Тетіївського районного  Центру позашкільної освіти;

Номінація «Керівник гуртка декоративного-ужиткового мистецтва»
І місце:  Кучанський Ігор Леонідович – керівник народної студії декоративного розпису «Цвіт папороті» Сквирського районного центру дитячої та юнацької творчості;
ІІ місце: Чепурда Лариса Володимирівна – керівник зразкового художнього колективу «Творча майстерня «Світ сувенірів» Васильківського міського Центру дитячої та юнацької творчості; Іванькова Світлана Леонідівна – керівник студії «Художня вишивка» Києво-Святошинського районного центру творчості молоді «Оберіг»; Маричева Ірина Іванівна – керівник студії декоративного мистецтва «Орнамент» Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»;
ІІІ місце: Россоха Олена Валеріївна – керівник зразкового гуртка «Вироби з бісеру» Іванківського районного центру дитячої та юнацької творчості; Гарбар Надія Володимирівна – керівник гуртка "Декоративно-прикладне мистецтво" Києво-Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської молоді "Шанс"; Чернецька Наталія Віталіївна – керівник гуртка «Майстерня подарунків» Броварського навчально-виховного об’єднання Броварської міської ради; Красніцька-Луцик Людмила Мар’янівна – керівник зразкової студії «Азалія» Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Біла Церква;
Номінація «Керівник екологічного гуртка» 
І місце: Ольбішевська Ірина Анатоліївна – керівник гуртка «Юні охоронці природи» Києво-Святошинського районного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
ІІ місце: М’ягка Наталія Дмитрівна – керівник гуртка «Юні орнітологи»  Васильківської  міської станції юних натуралістів;
ІІІ місце: Грабовський Микола Борисович – керівник гуртка «Основи фізіології рослин» КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва  Київщини».


Директор КЗ КОР 
«Центр творчості дітей 
та юнацтва Київщини»                (підпис)                           Т.В. Нестерук















