
 
   

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62 

Е-mail:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua  Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua  Код ЄДРПОУ 02143614 

 

НАКАЗ 
 

від “ 09”листопада 2021р. 

                                                       м. Київ 

                   №233 

 

 

Про проведення ІІ (обласний) етапу  

Всеукраїнського  конкурсу 

 «Джерело творчості» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 

2021 року № 1158 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості», відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело 

творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 

листопада 2017 року № 1527, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 

грудня 2017 року за № 15127/31385, та з метою підтримки творчої педагогічної 

діяльності, популяризації здобутків педагогів закладів позашкільної освіти, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести в січні-лютому 2022 року ІІ (обласний) етап Всеукраїнського 

конкурсу «Джерело творчості» (далі – Конкурс) за участі керівників гуртків, 

секцій, творчих об’єднань закладів позашкільної освіти за такими напрямами 

(профілями/науковими відділеннями) позашкільної освіти: еколого-

натуралістичний (біологічний профіль: природознавство, біологія рослин, біологія 

тварин, біологія людини, загальна біологія); дослідницько-експериментальний 

(наукове відділення «Філософія та суспільствознавство»); військово-

патріотичний; туристсько-краєзнавчий (туристсько-спортивний профіль); 

науково-технічний (початково-технічний профіль); художньо-естетичний 

(театральний профіль). 

 

2. Затвердити склад оргкомітету (додаток 1) та журі (додаток 2)                           

ІІ (обласного) етапу Конкурсу. 

 



3. Керівникам місцевих органів управління освітою: 

3.1. Забезпечити проведення І (територіального) етапу Конкурсу                       

в листопаді-грудні 2021 року; 

 

3.2. Подати заявки на участь у ІІ (обласному) етапі Конкурсу Комунальному 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» до 

14 січня 2022 року (додаток 3).  

 

4. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» (Т. Нестерук): 

 

4.1. Забезпечити організаційний та інформаційно-методичний супровід 

проведення ІІ (обласного) етапу Конкурсу; 

 

4.2. Підбити підсумки ІІ (обласного) етапу Конкурсу та подати заявки для 

участі у Всеукраїнському етапі до 15 березня 2022 року Державній науковій 

установі «Інститут модернізації змісту освіти»; 

 

4.3. Оприлюднити результати Конкурсу в засобах масової інформації та на 

вебсайтах департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації, КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на Я. Тростянську –  заступника 

директора департаменту – начальника управління освіти, науки та інноваційної 

діяльності. 

 

 

Директор департаменту                                                           Жанна ОСИПЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до наказу департаменту 

освіти і науки Київської 

облдержадміністрації 

від 09.112021 №233 

 

 

Організаційний комітет 

II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» 

 

Людмила Шевченко – голова оргкомітету, заступник директора 

Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини»; 

Людмила Павленко – відповідальний секретар, методист Комунального 

закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини». 

 

Члени оргкомітету: 

Ольга Терехова, заступник директора з навчально-методичної роботи КОК 

ПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді»; 

Валентина Янішпольська, методист відділу науково-технічної творчості  КЗ 

КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Людмила Дюдя, методист відділу спортивного туризму і краєзнавства КЗ 

КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Марина Журбенко, методист організаційно-масового відділу КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Тетяна Пожалова, методист еколого-натуралістичного відділу КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Кмївщини». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу департаменту 

освіти і науки Київської 

облдержадміністрації 

від 09.112021 №233 

 

Журі 

II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» 

 

Голова журі: 

Тамара Нестерук, в.о. директора  КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини». 

 

Члени журі: 

Валерій Гаврилюк, методист відділу виховної роботи та позашкільної освіти 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів»;  

Віктор Качуровський, завідувач відділу фізичної культури та захисту 

України КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів»; 

Інна Пахомова, завідувач еколого-натуралістичного відділу КЗ КОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Ірина Личак, завідувач відділу спортивного туризму і краєзнавства КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Людмила Карлінська, завідувач відділу науково-технічної творчості КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;  

Наталія Бойко, директор ОЗОНЗ «Жоравський НВК «ЗОШ I-III ступенів – 

ДНЗ (ясла-садок)», керівник гуртка «Основи фенології» КЗ КОР «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини»; 

Олена Григоренко, завідувач методичного відділу КОК ПНЗ «Мала 

академія наук учнівської молоді»;  

Ольга Нижник, завідувач організаційно-масового відділу КЗ КОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини»; 

Тетяна Грабовська, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

загальної екології та екотрофології Білоцерківського національного аграрного 

університету, керівник гуртка «Вартові довкілля» КЗ КОР «Центр творчості дітей 

та юнацтва Київщини»; 

Тетяна Васильчук, директор Комунального закладу Кагарлицької міської 

ради «Кагарлицький центр дитячої та юнацької творчості»; 

 

 



Тетяна Мельник, заступник директора Центру позашкільної освіти «Оберіг» 

Боярської міської ради Київської області, керівник зразкового театру-студії 

«Світла хвиля»; 

Тетяна Лаговська, керівник гуртка «Юні екскурсоводи» Богуславського 

районного центру дитячої та юнацької творчості Богуславської міської ради 

Київської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 



                                                                                       Додаток 3 

до наказу департаменту 

освіти і науки Київської 

облдержадміністрації 

від 09.112021 №233 

 

Заявка 

на участь у II (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» 

 

1. Район, територіальна громада  

 

2. Номінація  

(вказати необхідну) 
 

3. Прізвище, ім’я, по батькові 

конкурсанта  
 

4. Посада  

5. Повна назва закладу (відповідно 

до Статуту закладу) 
 

6. Адреса закладу, телефон, 

електронна пошта 

 

7. Посилання на веб-сайт, де 

розміщено портфоліо учасника 

конкурсу 

 

8. Мобільний телефон  

9. Електронна адреса  

10. Освіта  

11. Стаж педагогічної роботи  

12. Стаж роботи на посаді  

13. Державні нагороди, відомчі та 

регіональні відзнаки, наукові, 

педагогічні знання 

 

 

Даю згоду на внесення інформації в базу 

даних та публікацію матеріалів у 

періодичних та інших освітніх виданнях 

з можливим редагуванням 

 
 

_______________ 

(підпис) 

 
 

 

Керівник місцевого органу управління освітою 
          

__________________ 

         /Підпис/ 

 

 


