
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
Н А К А З 

№ 

Про проведення І (районного), II 
(міського) етапів Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» у 2012/2013 
навчальному році 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 09 червня 
2005 року № 350 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 23 червня 
2005 року № 679/10959; наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 19 жовтня 2012 року № 1123 «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2013», з метою підтримки 
творчої педагогічної діяльності, популяризації педагогічних здобутків, підвищення 
авторитету працівників позашкільних навчальних закладів 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести спільно з Київським університетом імені Бориса Грінченка та 
Київським Палацом дітей та юнацтва у 2012-2013 навчальному році І (районний) та 
II. (міський) етапи Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (далі - Конкурс) у номінації 
«Керівник гуртка-2013». 

2. Взяти до відома, що проведення І (районного) та II (міського) етапів 
Конкурсу здійснюється 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. 

3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 
адміністрацій: 



. 3.1. Здійснити необхідні організаційно-правові заходи та провести до 
З1 січня 2013 року 1 (районний) етап Конкурсу. 

3.2. Подати до 14 лютого 2013 року матеріали переможців І (районного) 
етапу Конкурсу та заявку на участь у очному Н (міському) етапі Конкурсу за 
підписом начальника управління відповідно до затвердженої форми, що додається. 

Документи переможців подавати до науково-методичного центру 
громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Гріиченка 
за адресою: м. Київ, пр.-т П. Тичини, 17, кім. № 127, телефон для довідок (044) 
553-98-20. 

Для участі у очному II (міському) етапі Конкурсу переможцям І (районного) 
етапу Конкурсу необхідно підготувати завдання: самопрезентація за темою «Мос 
життєве і педагогічне кредо» (форма подачі довільна) та «Запрошуємо до світу 
творчості» (фрагмент заняття). 

4. Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету 
імені Бориса Грінченка (Войцехівський М.Ф.): 

4.1. Здійснити організаційно-методичний супровід II (міського) етапу 
Конкурсу. 

4.2. Спільно з Київським Палацом дітей та юнацтва (Дахнов СЛ ) до 
05 березня 2013 року провести II (міський) етап Конкурсу. 

4.3. Підвести підсумки II (міського) етапу Конкурсу та подати матеріали 
переможців до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти до 15 березня 
2013 року. 

5. Затвердити персональний склад організаційного комітету та склад журі 
II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 
«Керівник гуртка - 2013» , що додаються. 

6. Заступникові директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
Олефіренко Н.М. передбачити та профінансувати видатки на проведення (І 
(міського) етапу Конкурсу відповідно до кошторису витрат на проведення (І 
(міського) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник 
гуртка - 2013», що додається. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор Департаменту О. Добровольська 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

від 2013 року № Є 2. 

Персональний склад 
організаційного комітету 

II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 

у номінації «Керівник гуртка -2013» 

1. Челомбітько Вікторія Юріївна - голова оргкомітету, перший заступник 
начальника Головного управління освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

2. Войцехівський Михайло Федорович - заступник голови оргкомітету, 
директор Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 
університету імені Бориса Грінченка 

3. Бондарчук Галина Павлівна, завідувач НМЦ координації методичної роботи 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

4. Коваленко Людмила Тарасівна, заступник директора Інституту 
післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса 
Грінченка 

5. Коваленко Микола Васильович, завідувач відділу туризму та краєзнавства 
Київського Палацу дітей та юнацтва 

6. Лінчевська Галина Вікторівна, методист науково-методичного центру 
громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

7. Либа Наталія Іванівна, режисер Київського Палацу дітей та юнацтва 
8. Мартова Світлана Григорівна, заступник директора з науково-методичної 

роботи Київського Палацу дітей та юнацтва 
9. Москаленко Людмила Миколаївна, методист науково-методичного центру 

громадянського виховання, виховних технологій та позашкільної освіти 
Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка 

Директор О. Добровольська 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

від ОХ 2013 року № 

Заявка 
на участь у II (міському) етапі 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 

у номінації «Керівник гуртка - 2013» 

1. Район 
2. Номінація (напрям) 
3. Повна назва закладу 
4. Адреса закладу, телефон, е-таі і 
5. Прізвище, ім'я, по батькові конкурсанта 
6. Електронна адреса 
7. Номер контактного (мобільного) телефону 
8. Освіта 
9. Стаж педагогічної роботи 

' 10. Стаж роботи на посаді 
11. Державні нагороди, відомчі та регіональні 

відзнаки, наукові, педагогічні, спортивні звання 
• 

Начальник управління освіти районної 
в місті Києві державної адміністрації І.Прізвище 

Перший заступник директора В. Челомбітько 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

від 0 3 . О / 2013 року № від 

Склад журі 
II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 
у номінації «Керівник гуртка - 2013» 

1. Дахнов Сергій Леонідович - голова журі, директор Київського Палацу дітей та 
юнацтва, кандидат фізико-математичних наук. 

2. Муковніна Ольга Степанівна - заступник голови журі, директор Міжнародного 
центру дитячо-юнацького туризму. 

3. Матвійчук Оксана Свгеніївна - секретар журі, доцент кафедри методики 
суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат 
педагогічних наук. 

• 4. Андрєєва Тетяна Анатоліївна, методист Міжнародного центру дитячо-
юнацького туризму. 

5. Бабінець Світлана Іванівна, заступник начальника відділу дошкільної та 
позашкільної освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), кандидат 
педагогічних наук. 

6. Васюник Володимир Олексійович, директор Київської Малої академії наук 

7. Клименко Олена Володимирівна, заступник директора з навчально-виховної 
роботи Київського Палацу дітей та юнацтва. 

8. Литовченко Олена Віталіївна, завідувач лабораторії діяльності позашкільних 
навчальних закладів Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук (за згодою). 

9. Мельник Сергій Борисович, методист координаційного центру фізичної 
культури та спорту Головного управління освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

10. Свирська Тетяна Іванівна, завідувач НМЦ громадянського виховання, 
виховних технологій та позашкільної освіти Інституту післядипломної 
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

11. Тодосова Галина Іванівна, головний спеціаліст відділу дошкільної та 
позашкільної освіти Головного управління освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

учнівської молоді. 

Перший заступник директора 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

від Ш. О / . 2013 року 

Кошторис 
витрат на проведення II (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 

у номінації «Керівник гуртка - 2013» 

Нагородження переможців II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2013». 

1. Переможці конкурсу - 1500 грн. х 5 осіб = 7500 грн. 

Загальна сума: 7 500 грн. 

Заступник директора Н. Олефіренко 


