
 
 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАКАЗ 
м. Київ 

 
" 17 "   01    2011 р.       №  32  
 
Про підсумки проведення першого  
(заочного) туру З-го етапу Всеукраїнського  
конкурсу  майстерності педагогічних  
працівників позашкільних навчальних  
закладів «Джерело творчості» за номінацією 
«Заступник директора – 2010»  
 
 Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.09.2009 
№ 870 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у 2009/2010 
навчальному році» та з метою підвищення ролі працівників позашкільних 
навчальних закладів у виконанні основних завдань, визначених Законом 
України «Про позашкільну освіту», проведено перший (заочний) тур 3-го етапу 
зазначеного конкурсу за номінацією «Заступник директора – 2010». 
          У відповідності до протоколів журі конкурсу: 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 1. Затвердити список переможців першого (заочного) туру 3-го етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» за номінацією 
«Заступник директора – 2010» згідно з додатком 1.    
 2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам 
управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій: 
 2.1. Забезпечити участь у другому (очному) турі 3-го етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» за номінацією 
«Заступник директора – 2010»  переможців першого (заочного) туру 3-го етапу 
конкурсу.   
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 2.2. До 28 лютого 2011 року подати відділу позашкільної освіти, виховної 
роботи та захисту прав дитини подання, за встановленою формою, для 
відзначення нагородами Міністерства освіти і науки України переможців 
першого (заочного) туру 3-го етапу конкурсу. 
 3. Оголосити подяку учасникам конкурсу за багаторічну сумлінну працю 
у вихованні творчої особистості, впровадження у навчально-виховний процес 
інноваційних технологій і підготовку конкурсних матеріалів на високому 
науково-методичному рівні згідно з додатком 2. 
 4. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини 
Міністерства освіти і науки (Середницька А..Д.) разом із Інститутом 
інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.), Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді (Вербицький В.В.), Національним 
центром «Мала академія наук України» (Лісовий О.В.), Українським 
державним центром позашкільної освіти (Ткачук В.В.), Українським 
державним центром туризму і краєзнавства учнівської молоді (в.о. директора 
Савченко Н.В.): 
 4.1. Провести другий (очний) тур 3-го етапу конкурсу в м. Києві. 
 4.2. Здійснити організаційні заходи щодо проведення у 2011/2012 
навчальному році конкурсу за номінацією «Директор позашкільного 
навчального закладу – 2012». 
 5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Перший заступник Міністра,                                                          
Голова комісії з реорганізації                                                      Б.М. Жебровський   
 
 
 
 
       



Додаток 1  
до наказу Міністерства освіти і 
науки України  
від 17.02.2011 №  32 

 
 
 

Список переможців 
першого (заочного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 
творчості» за  номінацією «Заступник директора – 2010» 

 
Вінницька область 

 1. Павлюк Світлана Юріївна – заступник директора Вінницької обласної 
станції юних натуралістів. 

Волинська область 
          2. Власюк Раїса Миколаївна – заступник директора Володимир-
Волинського центру позашкільної освіти. 

    3. Роїк Віта  Іванівна – заступник директора комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук». 

Дніпропетровська область 
           4. Вільчавська Ніна Іванівна – заступник директора центру науково-
технічної творчості Новомосковського району.  

     5. Рогожина Валентина Федорівна – заступник директора Палацу дитячої 
та юнацької творчості Центрально-міського району м. Кривого Рогу. 

Донецька область 
 6. Гур’янова  Світлана Володимирівна – заступник директора Донецького 
міського палацу дитячої та юнацької творчості. 
 7. Коротка Світлана Сергіївна – заступник директора центру 
позашкільної роботи м. Краматорська. 
 8. Потьомкіна Раїса Пилипівна – заступник директора Палацу дитячої та 
юнацької творчості «Юність» м. Тореза. 

Закарпатська область 
 9. Кузьма Василь Юлійович – заступник директора Закарпатського  
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

                  10. Пендерецька Галина Володимирівна – заступник директора з 
організаційно-масової роботи Ужгородського палацу дітей та юнацтва 
«Падіюн». 

Запорізька область 
 11. Савельєва Галина Григорівна – заступник директора Запорізького  
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

Івано-Франківська область 
 12. Ікалюк Михайло Йосипович – заступник директора Івано-
Франківського обласного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді. 
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Київська область 
 13. Аздравіна Світлана Володимирівна – заступник директора Києво-  
Святошинського районного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді. 
 14. Розумнюк Антоніна Анатоліївна – заступник директора Центру 
творчості дітей  та юнацтва м. Василькова. 

Кіровоградська область 
 15. Мажаєв Юрій Володимирович – заступник директора Будинку 
дитячої та юнацької творчості м. Олександрії. 
 16. Сава Тетяна Анатоліївна – заступник директора  центру дитячої та 
юнацької творчості «ЗОРІТ» м. Новоукраїнки. 
 17. Леонтьєва Інна Василівна – заступник директора  Центру дитячої та 
юнацької творчості м. Долинська. 

Львівська область 
 18. Коломийчук Тетяна В’ячеславівна – заступник директора дитячої 
школи народних мистецтв Сихівського району м. Львова. 
 19. Сухар Людмила Іванівна – заступник директора Радехівської районної 
школи мистецтв. 

Миколаївська область 
 20. Риженков Анатолій Володимирович – заступник директора 
Миколаївського  обласного  центру туризму, краєзнавства і екскурсій 
учнівської молоді. 

Одеська область 
 21. Помазан Тетяна Ігнатівна – заступник директора  Ізмаїльського 
Центру позашкільної роботи та дитячої творчості ім. А.П. Гайдара. 
 22. Цвікова Наталія Олександрівна – заступник директора Білгород-
Дністровського міського Центру дитячої та юнацької творчості. 

Полтавська область 
 23. Синягівська Тетяна Станіславівна – заступник директора 
Полтавського міського центру позашкільної освіти. 

Рівненська область 
 24. Кушева Наталія Олександрівна – заступник директора з науково-
методичної роботи Рівненського міського палацу дітей та молоді. 

Сумська область 
 25. Балаценко Марина Миколаївна - заступник директора Сумського 
міського центру науково-технічної творчості молоді. 
 26. Янголь Тетяна Миколаївна – заступник директора Центру 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю м. Ромни.  

Тернопільська область 
 27. Лука Оксана Іванівна – заступник директора Центру творчості дітей 
та юнацтва м. Тернополя. 
 28. Дацик Галина Романівна – заступник директора з навчально-виховної 
роботи Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної 
творчості школярів та учнівської молоді. 
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Харківська область 
 29. Жученко Галина Яківна – заступник директора Красноградського 
районного центру дитячої та юнацької творчості. 

Херсонська область 
 30. Коротка Тетяна Олександрівна – заступник директора  Херсонського  
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
  31. Курдюк Наталія Миколаївна – заступник директора Херсонського 
центру позашкільної роботи. 

Хмельницька область 
 32. Швець Надія Володимирівна – заступник директора Дунаєвецького 
будинку творчості школярів 
  33. Демчук Леся Олександрівна – заступник директора  Хмельницького  
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Чернігівська область 
 34. Кидиба Руслана Григорівна – заступник директора  Чернігівського   
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

м. Київ 
 35. Маринич Вікторія Леонідівна – заступник директора Дитячого 
оздоровчо-екологічного центру Оболонського в м. Києві районі. 

м. Севастополь 
 36. Дьоміна Ірина Михайлівна – заступник директора Севастопольського 
палацу дитячої та юнацької творчості. 
 37. Коротченко Оксана Анатоліївна – заступник директора комунального 
позашкільного навчального закладу «Севастопольський центр юнацтва та 
молоді». 
 
 
 
 
 
  



 
Додаток 2  
до наказу Міністерства освіти і 
науки України  
від  17.01.2011 № 32 

 
 
 

Список учасників 
першого (заочного) туру 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу  

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» за  номінацією «Заступник директора – 2010», яким  

оголошено подяку за багаторічну сумлінну працю у вихованні творчої 
особистості, впровадження у навчально-виховний процес інноваційних 

технологій і підготовку конкурсних матеріалів  
на високому науково-методичному рівні 

 
Автономна Республіка Крим 

       1. Притуля Ірина Вікторівна – заступник директора Керченського міського 
Центру дитячої та юнацької творчості. 

Волинська область 
        2. Шух Марія Ярославівна – заступник директора Волинського обласного 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Дніпропетровська область 
         3. Андросова Олена Григорівна – заступник директора Центру дитячої та 
юнацької творчості “Сонях” Саксаганського району м. Кривого Рогу. 
  4. Кришень Галина Володимирівна – заступник директора Центру дитячої 
творчості м. Жовті Води. 
 5. Піценко Лариса Олександрівна – заступник директора Центру 
позашкільної роботи та дитячої творчості “Альтаїр” Красногвардійського 
району м. Дніпропетровська. 
          6. Покуся Альона Андріївна – заступник директора Центру позашкільної 
роботи м. Новомосковська. 
         7. Юношева Ілона Вікторівна – заступник директора Центру туризму, 
краєзнавства та екскурсій Інгулецького району м. Кривого Рогу. 

Донецька область 
 8. Аверічева Світлана Іванівна – заступник директора Будинку дітей та 
юнацтва Кіровського району м. Донецька. 
          9. Александрова Надія Павлівна – заступник директора Донецького 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
 10. Квасниця Лілія Михайлівна – заступник директора Центру дитячої та 
юнацької творчості Ленінського району м. Донецька. 
 11. Краснова Тетяна Дмитрівна – заступник директора Артемівського 
районного Центру дитячої та юнацької творчості м. Сіверська Донецької 
області. 
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Запорізька область 
         12. Паламар Ірина Валентинівна – заступник директора Центру дитячої та 
юнацької творчості м. Бердянська. 
         13. Чураєва Натілія Павлівна – заступник директора Центру дитячої та 
юнацької творчості м. Енергодару. 

Київська область 
 14. Тименко Наталія Іванівна – заступник директора Будинку дитячої та 
юнацької творчості м. Бориспіль. 
          15. Цимбал Тетяна Дмитрівна – заступник директора Центру творчості 
дітей та юнацтва “Соняшник” м. Біла Церква. 

Львівська область 
          16. Бойчук Гюлля Камалівна – заступник директора Новороздільського 
Будинку дитячої та юнацької творчості Львівської області. 

Миколаївська область 
         17. Григораш Катерина Олексіївна – заступник директора Миколаївського 
обласного центру науково-техічної творчості учнівської молоді. 

Одеська область 
          18. Максименко Світлана Анатоліївна – заступник директора  Центру 
дитячої та юнацької творчості “Промінь” Малиновського району м. Одеси.   

Полтавська область 
         19. Чемарі Валентина Григорівна – заступник директора Миргородського 
центру естетичного виховання. 

Рівненська область 
           20. Люльця Валентина Гордіївна – заступник директора Костопільського 
Будинку школярів та юнацтва. 

Тернопільська область 
 21. Липак Наталія Володимирівна – заступник директора з навчально-
методичної роботи Тернопільського обласного комунального  центру туризму, 
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. 
 22. Пшенична Оксана Григорівна – заступник директора з навчально-
виховної роботи Тернопільського обласного комунального  центру туризму, 
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді. 
          23. Сворінь Надія Володимирівна – заступник директора з виховної 
роботи Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді. 

Харківська область 
          24. Рукавіцина Галина Сергіївна – заступник директора Лозівського 
міського Будинку дитячої та юнацької творчості.  

Херсонська область 
          25. Репіна Світлана Геннадіївна – заступник директора Херсонського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. 

Хмельницька область 
          26. Лукашевич Володимир Анатолійович – заступник директора дитячо- 
юнацької спортивної школи № 2 м. Кам’янець-Подільського. 
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 27. Торкулець Наталія Леонідівна – заступник директора Хмельницького 
міського палацу творчості дітей та юнацтва. 
           28. Худік Оксана Костянтинівна – заступник директора Красилівського 
районного будинку творчості дітей та юнацтва. 

Черкаська область 
           29. Баданюк Валентина Миколаївна – заступник директора Черкаського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 
           30. Горобець Антоніна Вікторівна – заступник директора станції юних 
техніків м. Умані Черкаської області. 
 31. Строкань Ірина Миколаївна – заступник директора Чорнобаївського 
районного центру дитячої та юнацької творчості.  
 32. Фігура Олександра Миколаївна – заступник директора Черкаського 
обласного  центру туризму, краєзнавства і екскурсій учнівської молоді. 

Чернігівська область 
 33. Кравченко Ніна Олександрівна – заступник директора Чернігівського 
обласного палацу дітей та юнацтва. 

м. Київ 
          34. Пехтерева Ніна Олексіївна – заступник директора Будинку дитячої та 
юнацької творчості  Голосіївського у м. Києві району. 
 35. Шафаренко Оксана Василівна  – заступник директора Центру дитячої 
та юнацької творчості Деснянського у м. Києві району. 

м. Севастополь 
         36. Мельничук Раїса Іванівна – заступник директора творчо-виробничого 
центру Нахимівського району. 
 
    
 

 


