
Завершився Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 

28 листопада 2013 року у Міністерстві освіти і науки України заступник Міністра освіти і 

науки України Борис Жебровський урочисто вітав переможців Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 

номінації «Керівник гуртка-2013». Конкурс організувало Міністерство освіти і науки спільно з 

Українським державним центром туризму та краєзнавства учнівської молоді, Інститутом 

інноваційних технологій і змісту освіти, Комітетом фізичного виховання і спорту. 

 27 призерів (І-ІІІ місця) та 32 лауреати конкурсу, які упрдовж трьох днів демонстрували 

фахову майстерність з п’яти конкурсних напрямів: «Краєзнавство», «Спортивний туризм», 

«Військово-патріотичне виховання», «Дослідницько-експериментальна робота», 

«Фізкультурно-спортивна робота» нагороджено дипломами, подарунковими книгами та 

пам’ятними відзнаками від Інституту інноваційних технологій та змісту освіти,  Українського 

державного центру туризму та краєзнавства учнівської 

молоді, Комітету з фізичної культури і спорту Міністерства 

освіти і науки України, газети «Позашкілля» видавництва 

«Шкільний світ», Федерації шахів України. Борис 

Жебровський, дружньо спілкуючись з учасниками заходу, 

відзначив високу соціальну значущість позашкільної освіти: 

згадав козацькі звичаї, які міцно закарбувалися в історичній 

пам’яті українців, наголосив на важливості участі дітей у 

доброчинних спільних справах, набутті ними знань 

історичного становлення свідомості українців, боротьби за 

незалежність країни. Побажав всім присутнім нових звершень, вагомих здобутків у педагогічній 

діяльності.  

На конкурсі педагоги цікаво презентували актуальний та перспективний досвід, 

демонстрували педагогічну майстерність та творчі підходи у проведенні гурткової роботи, чим 

викликали неабияке задоволення дітей і бажання відвідувати такі заняття. На відкритих заняттях 

педагоги продемонстрували вміння вести діалог, створювати ситуацію успіху, співтворчості і 

співробітництва, представили інноваційні форми навчання (дистанційне, віртуальне), майстерне 

використовували наочність, технічне обладнання. Журі запам’ятались заняття Коваль Тетяни, 

Шелегеди Олени, Добрінецького Павла, Юріна Ігора, Авілової Олени, Галецької Наталії, Юріна 

Олега,  Ласитчук Юрія, Антипова Володимира, Кучеренко Юлії. 

Запорізьку область на конкурсі представляли: керівник еколого-краєзнавчого гуртка КЗ 

«ЗОЦТКУМ» ЗОР Шелегеда Олена Романівна (ІІ місце), керівник гуртка кіокушин-карате 

Комунарського районного центру молоді та школярів м.Запоріжжя Сіроткіна Тетяна Валеріївна (III 

місце) та керівник гуртка пішохідного туризму КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР (Приморська філія) Іванов 

Юрій Миколайович (лауреат).  

Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» дійсно став джерелом гарного настрою, бадьорості, віри в себе і 

натхнення. У наступному році керівники гуртків знов зберуться разом, щоб наповнити ентузіазмом, 

талантом і оптимізмом педагогічне «творче джерело».  
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