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НАКАЗ 

201&. № 3 3 3 
м.Київ 

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 
09.06.2005 № 350, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23.06.2005 за 
№ 679/10959, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 
09.10.2017 № 1357 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 
творчості» у номінації «Методист-2018» та з метою підтримки творчої 
педагогічної діяльності, популяризації професійних здобутків працівників 
позашкільних навчальних закладів, 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнський конкурс 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» (далі - Конкурс) у номінації «Методист-2018» за 
художньо-естетичним, туристсько-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, 
науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-
спортивним, військово-патріотичним напрямами позашкільної освіти у такі 
терміни: 

I (районний, міський) етап - у листопаді-грудні 2017 року; 
II (обласний) етап - у лютому 2018 року. 

2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та склад журі II (обласного) 
етапу Конкурсу (додаток 2). 



3. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

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

3.2. подати заявку (додаток 3) та матеріали для участі у II (обласному) 
етапі Конкурсу Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини» до 20 січня 2018 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 для участі у III (всеукраїнському) етапі до 01 березня 2018 року; 

4.3. оприлюднити результати Конкурсу в засобах масової інформації та 
на освітянських сайтах. 

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 В.Б. Рогова 



Додаток 1 
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
в ідА6.Ю.Ш 0 - 3 3 3 

Організаційний комітет 
II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 

у номінації «Методист-2018» 

Балашова Тетяна Анатоліївна - голова оргкомітету, начальник відділу 

дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільних навчальних закладів 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; 

Шевченко Людмила Миколаївна - заступник голови оргкомітету, 

заступник директора з навчально-методичної роботи Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Гармаш Катерина Андріївна - відповідальний секретар, методист 

методичного відділу Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини». 

Члени оргкомітету: 

Минзар Світлана Анатоліївна, директор Київського обласного 

комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 

учнівської молоді»; 

Радзівілл Алла Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей 

та юнацтва Київщини»; 



Бондаренко Людмила Анатоліївна, завідувач методичного відділу 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини»; 

Карлінська Людмила Дмитрівна , завідувач відділу науково-технічної 

творчості Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини»; 

Личак Ірина Сергіївна, завідувач відділу спортивного туризму і 

краєзнавства Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини»; 

Панченко Марина Григорівна, завідувач організаційно-масового 

відділу Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей 

та юнацтва Київщини»; 

Покотило Катерина Костянтинівна, методист еколого-

натуралістичного відділу Комунального закладу Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 



Додаток 2 
до наказу департаменту 
освіти і науки Київської 
облдержадміністрації 
відХ6.ІО. >333 

Журі 
II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

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

Голова журі: 
Нестерук Тамара Василівна, директор Комунального закладу 

Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Члени журі: 
Боярчук Ольга Іллівна, завідувач відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської 
обласної ради «Академія неперервної освіти»; 

Гаврилюк Валерій Юрійович, методист відділу виховної роботи та 
позашкільної освіти Комунального вищого навчального закладу Київської 
обласної ради «Академія неперервної освіти»; 

Гончарук Марія Петрівна, методист Київського обласного 
комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук 
учнівської молоді»; 

Білановська Ольга Олексіївна, директор Комунального закладу 
Броварської районної ради «Броварський районний центр патріотичного 
виховання учнівської молоді»; 

Близнюк Анатолій Іванович, директор Переяслав-Хмельницької 
міської Станції юних туристів; 

Шевченко Лідія Василівна, директор Васильківського районного 
центру дитячої та юнацької творчості; 

Майданюк Галина Леонідівна, директор Комунального закладу 
Фастівської міської ради «Фастівський центр позашкільної роботи»; 



Головатюк Інна Яківна , методист Ставищенського районного центру 
дитячої та юнацької творчості; 

Мельник Алла Володимирівна, заступник директора Києво-
Святошинського районного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді «Шанс»; 

Мазун Юлія Михайлівна, методист Станції юних натуралістів м. Біла 
Церква. 



Додаток З 
до наказудепартаменту 
освіти і науки 
Київськоїоблдержадміністрації 
від Л£.40.Ао4Ч л / З Д З 

Заявка 
на участь у II (обласному) етапіВсеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» 

1. Район/ 
місто 

2. Номінація 
(вказати 
необхідну) 

«Методист-2017» 

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 
Даю згоду на внесенняінформації в базу даних та 
публікаціюматеріаліввперіодичних та іншихосвітніхвиданнях з 
можливимредагуванням 

Дата Підпис учасника 


