
 

УКРАЇНА 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від 20.10.2015 року № 375 

 
 
 

Про проведення обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» 

в номінації «Керівник гуртка-2016» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від 14.09.2015 р. № 925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості», з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, 

популяризації педагогічних здобутків, підвищення авторитету працівників 

позашкільних навчальних закладів області 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у січні-лютому 2016 року обласний етап Всеукраїнського 

конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2016».  

2. Затвердити Умови проведення обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2016» (додаток 1), 

склад оргкомітету (додаток 2) та журі конкурсу (додатки 3-6). 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів: 

1) провести у жовтні-грудні 2015 року районні (міські) конкурси 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2016»; 

2) забезпечити до 25 грудня 2015 року надходження матеріалів учасників 

конкурсу до обласного оргкомітету (комунальний заклад «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського»). 
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4. Керівникам позашкільних навчальних закладів обласного 

підпорядкування (Суркова Г.П., Поркуян О.В.) та виконавчому директору 

Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (Філянт С.В.) провести 

конкурс майстерності працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка-2016» та до 25 грудня 2015 року 

надати матеріали переможців до комунального закладу «Кіровоградський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського». 

5. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу 

на районному (міському), обласному рівнях; 

2) матеріали переможців обласного етапу конкурсу до 01 березня  

2016 року надіслати до Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України; 

3) інформацію про хід та результати Конкурсу висвітлювати на веб-

сайтах департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 

адміністрації, комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та в засобах 

масової інформації.  

6. Фінансування другого (обласного) етапу Конкурсу здійснити за 

рахунок коштів комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». Витрати на 

відрядження – за рахунок коштів відповідних органів управління освітою 

районних державних адміністрацій, міськвиконкомів. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор департаменту В.ТАБОРАНСЬКИЙ 



Додаток 1 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

20 жовтня 2015 № 375 

 

Умови 

проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» 

в номінації «Керівник гуртка-2016» 

 

І. Загальні положення 

Обласний етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» (далі – 

Конкурс) проводиться згідно з Положенням про Всеукраїнський конкурс 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних  

закладів «Джерело творчості» (наказ Міністерства освіти і науки України  

від 09.06.2005 р. № 350), на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 14.09.2015 р. № 925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості», з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, 

популяризації педагогічних здобутків, підвищення авторитету працівників 

позашкільних навчальних закладів області (вказані документи розміщенні на 

веб-сайті науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування 

культури здоров’я комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» – 

http://koippo414.at.ua у рубриці «Конкурси»). 

У Конкурсі беруть участь керівники гуртків за еколого-натуралістичним 

напрямом у номінаціях: «Керівник біологічного гуртка», «Керівник 

екологічного гуртка»; за художньо-естетичним напрямом у номінації 

«Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва»; за дослідницько-

експериментальним напрямом наукового відділення літературознавства, 

фольклористики та мистецтвознавства (секції «Фольклористика», 

«Мистецтвознавство»). 

Обласний етап Всеукраїнського Конкурсу проводиться департаментом 

освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації спільно з 

комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського». 

ІІ. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

1. Конкурс передбачає три етапи: 

–  І (районний, міський) – жовтень-грудень 2015 року; 

–  ІІ (обласний) – січень-лютий 2016 року; 
– ІІІ (всеукраїнський) – березень-червень 2016 року. 
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2.  Другий (обласний) та третій (всеукраїнський) етапи конкурсу 

організовуються в два тури: 

– перший тур – заочний, у ході якого члени журі розглядають та 

оцінюють конкурсні роботи; 

–  другий тур – очний проводиться за участю претендента. 

3.  Про терміни проведення та програму очного туру другого і третього 

етапів Конкурсу повідомляється додатково. 

4. Витрати на відрядження учасників очного туру Конкурсу 

здійснюються за рахунок організацій, що відряджають. 

5. Для організації та методичного забезпечення проведення районного 

(міського) етапів Конкурсу місцевими органами управління освітою 

райдержадмінстрацій, міськвиконкомів створюються районний (міський) 

оргкомітет і журі.  

6. Для організації та проведення обласного етапу Конкурсу департамент 

освіти і науки облдержадміністрації створює обласний оргкомітет. 

Оргкомітет обласного етапу Конкурсу: 

– здійснює координацію підготовки та проведення Конкурсу; 

– формує склад журі; 

– визначає терміни і програму проведення другого (очного) туру 

обласного етапу Конкурсу; 

– надсилає запрошення переможцям першого (заочного) туру для участі 

в другому (очному) турі обласного етапу Конкурсу; 

– створює призовий фонд для переможців; 

– забезпечує висвітлення ходу та результатів Конкурсу на веб-сайтах 

департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» та в засобах масової 

інформації; 

– до 01 березня 2016 року надсилає матеріали переможців обласного 

етапу оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Керівник гуртка-2016». 

7. Журі обласного етапу Конкурсу: 

– визначає переможців у відповідних номінаціях Конкурсу; 

– визначає додаткові тематичні напрями з метою заохочення учасників 

Конкурсу. 

ІІІ. Учасники Конкурсу 

У Конкурсі можуть брати участь керівники гуртків за еколого-

натуралістичним напрямом у номінаціях: «Керівник біологічного гуртка», 

«Керівник екологічного гуртка»; за художньо-естетичним напрямом у 

номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва»; за 

дослідницько-експериментальним напрямом наукового відділення 

літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства (секції 

«Фольклористика», «Мистецтвознавство») незалежно від фахової освіти, 

педагогічного стажу, віку. 
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IV. Вимоги до конкурсних робіт  

1. Учасники презентують власний досвід роботи, розробки занять та 

масових заходів у вигляді електронного портфоліо, розміщеного на Google 

Диск. 

2. Матеріали електронного портфоліо мають містити:  

1) заявку на участь у Конкурсі, в якій обов’язково вказати посилання на 

Інтернет-ресурс, де розміщено матеріали учасника Конкурсу (додається);  

2) загальні відомості про учасника;  

3) 3 фотографії (портрет та дві жанрові фотографії із заняття чи масового 

заходу); 

4) характеристику професійної педагогічної діяльності учасника 

Конкурсу; 

5) анотацію власного досвіду роботи (до 10 друкованих сторінок), що 

містить: 

- тему досвіду; 

- обґрунтування актуальності досвіду, його практичної значущості для 

підвищення якості та результативності навчально-виховного процесу; 

- систему педагогічних дій (організаційні форми, прийоми, методи 

навчання і виховання); 

- участь у семінарах, конференціях, змаганнях, освітніх проектах і 

програмах;  

- упровадження досвіду на місцевому, регіональному, всеукраїнському 

рівнях; 

6) відомості про результативність педагогічної діяльності з додатковими 

матеріалами (грамотами, дипломами, сертифікатами, відгуками про роботу, 

скан-публікаціями в засобах масової інформації тощо); 

7) розробки двох занять та одного виховного заходу (акції) з повним 

дидактичним забезпеченням; 

8) відеозапис фрагменту гурткового заняття, виховного заходу, 

дослідницької діяльності, природоохоронних та екологічних акцій, виставок 

творчих робіт тощо. 

9) список друкованих праць, публікації в мережі Інтернет (із зазначенням 

Інтернет-ресурсу) та скан-копії статей (до 5-ти);  

10) навчальну програму, за якою працює гурток (у разі використання 

навчальної програми з грифом Міністерства освіти і науки України, 

зазначається тільки її назва та автори). 

3. Конкурсні матеріали оформляються українською мовою. 

Матеріали пунктів 1 та 4 подаються у друкованому вигляді та 

оформляються у текстовому процесорі Microsoft Word: формат А4, шрифт 

Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; верхнє і нижнє поля – 

20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм). 

Фотографії, скан-копії статей, відеоматеріали та презентації подаються 

тільки в електронному вигляді окремими файлами. 

4. Матеріали, подані на Конкурс, не повертаються. 
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V. Критерії оцінювання матеріалів 
Визначення переможців Конкурсу здійснюється за такими критеріями: 
1) культура оформлення матеріалів (відповідність Положенню про 

Конкурс); 
2) опис досвіду роботи:  
- актуальність досвіду роботи;  
- інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу; 
- системність роботи керівника гуртка (використання форм і методів у 

процесі навчання, спрямованість, плановість, наукова координація);  
- практична значущість та впровадження досвіду;  
- наявність навчально-методичних, наукових розробок;  
- участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, форумах, 

змаганнях, фестивалях;  
- результати участі педагогів та вихованців у всеукраїнських, 

регіональних, місцевих проектах і освітніх програмах, конкурсах, акціях, 
змаганнях, зльотах, олімпіадах, які підтверджуються грамотами, дипломами, 
сертифікатами тощо; 

3) розробка занять:  
- реалізація заявленої теми досвіду під час занять, відповідність 

навчальній програмі;  
- відповідність завдань визначеній меті заняття;  
- реалізація мети і завдань під час заняття;  
- чіткість та логічність плану заняття;  
- мотивація діяльності вихованців; зв’язок із життям, системність, 

доступність матеріалу заняття;  
- урахування компетентнісного та діяльнісного підходів до навчально-

виховного процесу;  
- використання наочності, ТЗН, ІКТ, дидактичних матеріалів;  
- урахування вікових особливостей та застосування диференційованого 

підходу до вихованців;  
- доцільність вибору методів, прийомів, організаційних форм роботи на 

занятті; підсумок заняття; 
4) розробка виховного заходу (акції):  
- актуальність теми, зв’язок із життям вихованців, закладу, громади;  
- оптимальність обраної форми проведення, урахування вікових 

особливостей учнів, цілісність елементів заходу, логічність їх побудови; 
- розвиток творчих та інтелектуальних здібностей, розширення 

світогляду, виховний вплив на особистість.  
VІ. Нагородження переможців 

1. Переможці Конкурсу у відповідних номінаціях нагороджуються 
Почесними грамотами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної 
державної адміністрації та подарунками комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 
імені Василя Сухомлинського». 

2. На підставі рішення журі можуть визначатися додаткові тематичні 
напрями з метою заохочення учасників Конкурсу, які нагороджуються 
Дипломами департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної 
адміністрації. 



Додаток  

до Умов проведення обласного 

етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних 

працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело 

творчості» в номінації 

«Керівник гуртка-2016» 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка-2016» 

 

1. Регіон  

2. 

Номінація «Керівник біологічного гуртка»  

 

«Керівник екологічного гуртка»  

«Керівник гуртка декоративно-

ужиткового мистецтва» 

 

Керівник гуртка дослідницько-

експериментального напряму 

(секція «Мистецтвознавство») 

 

Керівник гуртка дослідницько-

експериментального напряму 

(секція «Фольклористика») 

 

3. 
Повна назва закладу  

(відповідно до статуту закладу) 

 

4. 
Адреса закладу, телефон,  

електронна пошта 

 

5. Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта  

6. 
Посилання на Інтернет-ресурс, де розміщено 

матріали учасника Конкурсу 

 

7. Мобільний телефон  

8. Електронна пошта  

9. Освіта  

10. Стаж педагогічної роботи  

11. Стаж роботи на посаді  

12. 
Державні нагороди; відомчі та регіональні 

відзнаки; наукові, педагогічні звання 

 

Даю згоду на внесення інформації в базу даних та 

публікацію матеріалів у періодичних та інших 

освітніх виданнях з можливим редагуванням 

 

Підпис учасника 

 

Дата 
 



Додаток 2 
до наказу директора департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 

20 жовтня 2015 № 375 
 

Склад оргкомітету 
щодо проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2016» 

 

Голова оргкомітету 

Корецька  
Люмила Вікторівна 

 
– 

 
директор комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського», заслужений працівник освіти 
України. 

Заступник голови оргкомітету 

Данилов 
Сергій Олександрович 

 
– 

 
головний спеціаліст відділу дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної освіти та 
виховної роботи управління дошкільної, 
загальної середньої, позашкільної освіти, 
виховної роботи та фінансового забезпечення 
департаменту освіти і науки Кіровоградської 
обласної державної адміністрації. 

Члени оргкомітету: 

Міцай  
Юлія Віталіївна 

 
– 

 
завідувач науково-методичної лабораторії 
виховної роботи і формування культури 
здоров’я комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського»; 

Гайда 
Лариса Анатоліївна 

 
– 

 
методист науково-методичної лабораторії 
виховної роботи і формування культури 
здоров’я комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського»; 

Пляка  
Сергій Миколайович 

 
– 

 
методист науково-методичної лабораторії 
виховної роботи і формування культури 
здоров’я комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського»; 
 



Продовження додатка 2 9 

Філянт  
Світлана Володимирівна 

 
– 

 
виконавчий директор Кіровоградської Малої 
академії наук учнівської молоді, заступник 
директора з навчально-методичної роботи 
Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа 
мистецтв) Кіровоградської обласної ради. 

 

 

 



Додаток 3 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

20 жовтня 2015 № 375 
 

Склад журі 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності  

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів  

«Джерело творчості» за еколого-натуралістичним напрямом у номінаціях 

«Керівник біологічного гуртка» та «Керівник екологічного гуртка» 

 

Голова журі 

Медвєдєва  
Олена Володимирівна 

 
– 

 
кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри екології та охорони навколишнього 
середовища Кіровоградського національного 
технічного університету. 

 

Члени журі: 

Бармак  
Ірина Миколаївна 

 
– 

 
кандидат біологічних наук, старший викладач 
кафедри корекційної освіти та здоров’я людини 
факультету педагогіки та психології 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 

Сидоренко 
Тамара Дмитрівна 

 
– 

 
учитель біології загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області; 

Тасенко 
Людмила Олександрівна 

 
– 

 
учитель біології комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів № 16 – дитячий 
юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області», переможець 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2012»; 

Чабан 
Наталія Володимирівна 

 
– 

 
директор Підлісненського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітній навчальний заклад  
I-IIІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Олександрівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області, учитель 
біології, голова Асоціації учнівських лісництв 
Кіровоградської області. 



Додаток 4 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

20 жовтня 2015 № 375 

 

Склад журі 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності  

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів  

«Джерело творчості» за художньо-естетичним напрямом  

у номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва» 

 

Голова журі 

Гарбузенко 
Лариса Володимирівна 

 
– 

 
старший викладач, завідувач сектору 
образотворчого мистецтва та дизайну 
мистецького факультету Кіровоградського 
державного педагогічного університету 
імені Володимира Винниченка. 

 

Члени журі: 

Гайда 
Лариса Анатоліївна 

 
– 

 
методист науково-методичної лабораторії 
виховної роботи і формування культури здоров’я 
комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського»; 

Кондратова 
Вікторія Вадимівна 

 

– 

 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної та початкової освіти комунального 
закладу «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського»; 

Ушакова 
Світлана Анатоліївна 

 

– 

 
завідувач відділу мистецтв комунального закладу 
«Кіровоградська обласна універсальна наукова 
бібліотека імені Дмитра Чижевського». 

 



Додаток 5 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

20 жовтня 2015 № 375 
 

Склад журі 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності  

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів  

«Джерело творчості» за дослідницько-експериментальним напрямом 

наукового відділення літературознавства та фольклористики  

(секція «Фольклористика») у номінації «Керівник гуртка»  

Голова журі 

Таран 
Олег Іванович 

 
– 

 
кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української літератури факультету філології та 
журналістики Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка. 

Члени журі: 

Небеленчук  
Ірина Олександрівна 

 
– 

 
кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри теорії і методики середньої освіти 
комунального закладу «Кіровоградський 
обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти імені Василя Сухомлинського»; 

Ратушняк  
Олександр Михайлович 

 
– 

 
кандидат педагогічних наук, старший  
викладач кафедри української літератури 
факультету філології та журналістики 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка, 
керівник секції української літератури та 
фольклористики Кіровоградської Малої академії 
наук учнівської молоді; 

Щербина 
Альона Григорівна 

 
– 

 
методист філологічного відділення 
Кіровоградської Малої академії наук учнівської 
молоді. 

 



Додаток 6 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

20 жовтня 2015 № 375 

 

Склад журі 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності  

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів  

«Джерело творчості» за дослідницько-експериментальним напрямом 

наукового відділення мистецтвознавства (секція «Мистецтвознавство») 

у номінації «Керівник гуртка» 

 

Голова журі 

Кириченко 
Олена Іванівна 

 
– 

 
кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри  
хореографічних дисциплін, образотворчого 
мистецтва та дизайну мистецького факультету 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка. 

 

Члени журі: 

Малежик 
Юлія Миколаївна 

 
– 

 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри хореографічних дисциплін, 
образотворчого мистецтва та дизайну мистецького 
факультету Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка; 

Фурсикова 
Тетяна Володимирівна 

 

– 

 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
хореографічних дисциплін, образотворчого 
мистецтва та дизайну мистецького факультету 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка; 

Черненко 
Сергій Вікторович 

 

– 

 
методист науково-методичної лабораторії 
гуманітарно-естетичних дисциплін комунального 
закладу «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя 
Сухомлинського». 

 


