
 
УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 

Н А К А З 
 

11.10.2013              м. Запоріжжя № 889 

 

 

Про проведення обласного етапу конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 
номінації «Керівник гуртка – 2014» 
 

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 р. № 350, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23 

червня 2005 р. за № 697/10959, наказу Міністерства освіти і науки України 

від 18 червня 2013 р. № 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних начальних закладів 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014», Листа 

Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013 р. № 1/9-461 «Про 

проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 

номінації «Керівник гуртка – 2014», плану роботи Департаменту освіти і 

науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації на 2014 

рік та з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, популяризації 

педагогічних здобутків, підвищення авторитету працівників позашкільних 

навчальних закладів. 

 

Н А К А З У Ю : 

 

1. Провести з 01 лютого по 01 березня 2014 року обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка – 2014» за напрямами: реабілітаційний, гуманітарний, 

науково-технічний, дослідницько-експериментальним напрямками. 

 

 2. Керуватися при проведенні Конкурсу наказом Міністерства освіти і 

науки України від 18 червня 2013 року № 793 «Про проведення 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 

2014» та Листа Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013 р. № 1/9-
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461 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 

номінації «Керівник гуртка – 2014». 

 

3. Затвердити склад оргкомітету та склад  журі конкурсу (додатки 1, 2). 

 

4. Покласти відповідальність та організаційно-методичне забезпечення  

підготовки і проведення обласного Конкурсу на заступника голови 

оргкомітету, проректора КЗ «ЗОІППО» ЗОР  Ястребову В.Я. 

 

5. Оргкомітету конкурсу до 15.10.2013 р. розмістити на сайті                

КЗ «ЗОІППО» ЗОР наказ Міністерства освіти і науки України від 18 червня 

2013 № 793 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014», інструктивно-методичні 

матеріали щодо проведення обласного етапу Конкурсу, надати методичну 

допомогу керівникам органів управління освіти у проведенні Конкурсу. 

 

 6. Керівникам органів управління освітою: 

 6.1. забезпечити проведення районних (міських) етапів 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 

«Керівник гуртка – 2014»; 

 6.2. забезпечити до 01 лютого 2014 року надходження матеріалів 

переможців районних, міських етапів Конкурсу для участі у обласному етапі 

до КЗ «ЗОІППО» ЗОР (науково-методичний центр позашкільної освіти);

 6.3. витрати на проведення районних (міських) конкурсів, на 

відрядження претендентів для участі у обласному етапі Конкурсу віднести за 

рахунок відряджуючої сторони та місцевих коштів; 

 6.4. директорам обласних центрів позашкільної освіти: еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді (Ульянова О.І.). туризму і 

краєзнавства учнівської молоді (Митрофанова Т.Г.), науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» (Едель М.Г.), КЗ «Січовий колегіум – 

інтернат» ЗОР (Єршова В.О.) забезпечити належні умови для проведення 

конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014» за 

соціально-реабілітаційним, гуманітарним, науково-технічними напрямами 

позашкільної освіти  та керівників дослідницько-експериментальних гуртків. 

 

 7. Завідувачу сектора планово-економічної роботи Департаменту 

Сороченко О.В. та ректору КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР Пашкову В.В. забезпечити 

фінансування проведення обласного етапу конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014» згідно кошторису.  
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8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 
Виконуючий обов’язки 
директора Департаменту                      В.М. Захарчук 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чурикова 239 02 62 

Заруба 222 25 81 
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Додаток 1 
до наказу Департаменту 
від 11.10.2013 
№ 889 

 

 

 

С К Л А Д 

 

оргкомітету обласного етапу Всеукраїнського конкурсу   

майстерності педагогічних працівників  

позашкільних навчальних закладів  

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014» 

 

Захарчук  

Віктор Миколайович 

голова оргкомітету, виконуючий обов’язки 

директора Департаменту освіти і науки, молоді та 

спорту Запорізької обласної державної 

адміністрації 

Ястребова  

Валентина Яківна 

заступник голови оргкомітету, проректор з 

науково-методичної роботи КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР 

Голдобіна  

Клара Борисівна  

методист науково-методичного центру 

позашкільної освіти КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

Грінь 

Надія Іванівна  

голова обласного комітету Профспілки 

працівників освіти і науки (за згодою) 

Єршова Валентина 

Омелянівна  

директор КЗ «Січовий колегіум» ЗОР 

Митрофанова  

Тетяна Григорівна  

директор КЗ «Запорізький обласний центр туризму 

і краєзнавства учнівської молоді» ЗОР 

Могілевська  

Вікторія Мойсеївна  

директор науково-методичного центру 

позашкільної освіти КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

Ульянова 

Олена Іванівна 

директор КЗ «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» ЗОР 

Хіврич Валентина 

Володимирівна 

начальник відділу загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти управління освіти і науки 

Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

Запорізької обласної державної адміністрації 

Едель 

Михайло Григорович 

директор КЗ «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані»» ЗОР 
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Додаток 2 
до наказу Департаменту 
від 11.10.2013 
№ 889 

 

 

С К Л А Д  

 

журі обласного етапу Всеукраїнського  конкурсу  

майстерності педагогічних працівників  

позашкільних навчальних закладів  

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2014» 

 

Горшкова 

Олена Геннадіївна 

голова журі, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри теорії і методики виховання КЗ 

«Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» ЗОР 

Заруба  

Світлана Петрівна 

секретар журі, методист науково-методичного 

центру позашкільної освіти КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти» ЗОР 

Лазовенко  

Оксана Анатоліївна  

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

загальної фізики Запорізького національного 

технічного університету 

Петраченко  

Віктор Іванович 

завідувач методичного відділу КЗ «Запорізький 

обласний центр туризму і краєзнавства учнівської 

молоді» ЗОР 

Ревков  

Олександр Васильович 

заступник директора КЗ «Запорізький обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані»» ЗОР 

Савіч 

Ірина Олександрівна 

методист науково-методичного центру 

позашкільної освіти КЗ «Запорізький обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» 

ЗОР 

Шелегеда 

Віталій Іванович 

заступник директора КЗ «Запорізький обласний 

центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» 

ЗОР  

Ченцов  

Олександр Миколайович 

директор КЗ «Мала академія наук» 

Мелітопольської міської ради   

Хіврич Валентина 

Володимирівна 

начальник відділу загальної середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти управління 

освіти і науки Департаменту освіти і науки, 

молоді та спорту Запорізької обласної державної 

адміністрації 

 


