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Про нагородження переможців  
обласного етапу Всеукраїнського  
конкурсу «Джерело творчості» 
в номінації «Керівник гуртка-2017» 

 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.01.2017 р. № 13 
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело 
творчості» в номінації «Керівник гуртка-2017» у січні-лютому 2017 року 
проведено обласний етап зазначеного вище конкурсу. 

14 керівників інформаційно-технічних, предметно-технічних, спортивно-
технічних гуртків із позашкільних навчальних закладів Благовіщенського, 
Гайворонського, Голованівського, Добровеличківського, Олександрівського, 
Петрівського, Світловодського районів і міст Знам’янки, Олександрії, 
Світловодська, Кропивницького та 1 керівник гуртка дослідницько-
експериментального напряму наукового відділення філософії та 
суспільствознавства (секція «Соціологія, журналістика») з міста Олександрії 
надіслали свої матеріали на заочний тур обласного етапу конкурсу.  

В очному турі конкурсу взяли участь 13 керівників гуртків, які 
продемонстрували свою фахову майстерність, знання методології педагогіки та 
психології, здатність застосування інноваційних підходів до навчання і 
виховання.  

З метою підтримки творчої педагогічної діяльності, популяризації 
педагогічних здобутків, кращого досвіду керівників гуртків та на підставі 
рішення журі конкурсу 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Визнати переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» та нагородити Грамотою управління освіти, науки, молоді 
та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації: 

1) у номінації «Керівник предметно-технічного гуртка» – Царук Олесю 
Яківну, керівника гуртка Петрівського районного центру дитячої та юнацької 
творчості;  

2) у номінації «Керівник інформаційно-технічного гуртка» – Калашника 

Юрія Олександровича, керівника гуртка комунального закладу 
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«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді; 

3) у номінації «Керівник спортивно-технічного гуртка» – Ростокіна 

Владислава Миколайовича, керівника гуртка комунального закладу «Станція 

юних техніків Кіровоградської міської ради». 

2. Визнати переможцями тематичних номінацій конкурсу та нагородити 

подяками управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної 

державної адміністрації: 

1) «Творчість та креативність» – Леонову Наталію Андріївну, керівника 

гуртка Будинку дитячої та юнацької творчості Знам’янської міської ради; 

2) «Упровадження хмарних технологій у діяльність керівника гуртка» –  

Лютинську Марину Олександрівну, керівника гуртка Гайворонського 

районного центру дитячої та юнацької творчості. 

3. Начальнику управління освіти Кіровоградської міської ради 

Костенко Л.Д., головному спеціалісту відділу освіти Петрівської районної 

державної адміністрації Гнатюк Ю.В., директору комунальному закладу 

«Кіровоградський обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді» Нечаєвій З.І. сприяти підготовці та забезпечити участь переможців 

обласного етапу конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості» у Всеукраїнському етапі. 

4. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.) узагальнити подані матеріали на переможців обласного етапу 

конкурсу і до 24 березня 2017 року надіслати заявки на участь у 

Всеукраїнському етапі до Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» Міністерства освіти і науки України.  

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної 

адміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ 


