
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

 14.09.  2015 № 925

Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних 
працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» 

Відповідно  до  Положення  про  Всеукраїнський  конкурс  майстерності
педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  «Джерело
творчості»,  затвердженого наказом Міністерства освіти і  науки від 09 червня
2005  р.  №  350,  зареєстрованого  у  Міністерстві  юстиції  України  23  червня
2005 р.  за  № 679/10959,  з  метою  підтримки  творчої  педагогічної  діяльності,
популяризації педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів

НАКАЗУЮ:

1. Відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини
департаменту  професійно-технічної  освіти  (Середницька А. Д.)  спільно  з
Інститутом модернізації змісту освіти  (Вяткіна Н. Б.), Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді (Вербицький В. В.), Національним
центром «Мала академія наук України» (Лісовий О.В.), Українським державним
центром  позашкільної  освіти  (Шкура Г. А.)  провести  у  2015–2016  роках
Всеукраїнський конкурс майстерності  педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів  «Джерело творчості»  (далі  –  Всеукраїнський конкурс)  у
номінації  «Керівник  гуртка  –  2016»  за  еколого-натуралістичним  напрямом у
номінаціях:  «Керівник  біологічного гуртка»,  «Керівник  екологічного гуртка»;
художньо-естетичним  напрямом  у  номінації  «Керівник  гуртка  декоративно-
ужиткового мистецтва»; дослідницько-експерементальним напрямом  наукового
відділення  літературознавства,  фольклористики  та  мистецтвознавства  (секції
«Фольклористика», «Мистецтвознавство»).

2. Провести Всеукраїнський конкурс у три етапи: 
1 етап – жовтень-грудень 2015 року, 



2

2 етап – січень-лютий 2016 року, 
3 етап – березень-червень 2016 року (в два тури).
Перший тур - заочний - протягом березня-квітня.
Другий тур - очний, завершальний - травень-червень.
3. Затвердити склад центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу,

що додається.
4. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки

Крим,  начальникам  управлінь  (департаментів)  освіти  і  науки  обласних,
Київської  та  Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  здійснити
організаційні  заходи  щодо  проведення  1-го  та  2-го  етапів  Конкурсу  і
забезпечити участь переможців у 3-му (всеукраїнському) етапі.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр         С. М. Квіт
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Додаток 
до наказу
Міністерства освіти і науки України
від _14.09.2015____ № _925____

Склад центрального оргкомітету
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних

навчальних закладів «Джерело творчості»

Полянський
Павло Броніславович

заступник  Міністра  освіти  і  науки  України,
голова центрального оргкомітету

Вяткіна 
Наталія Борисівна

директор  Інституту  модернізації  змісту  освіти,
заступник голови центрального оргкомітету

Бех 
Іван Дмитрович

директор  Інституту  проблем  виховання
Національної академії педагогічних наук України,
заступник  голови  центрального  оргкомітету  (за
згодою)

Волик
Іван Анатолійович

завідуючий сектором мистецтв і ремесел відділу
неформальної  та  інформальної  освіти  дітей
Інституту  модернізації  змісту  освіти,  секретар
центрального оргкомітету

Биковська
Олена Володимирівна

завідувач  кафедри  позашкільної  освіти
Національного  педагогічного  університету
імені  М.  П.  Драгоманова,  доктор  педагогічних
наук, професор

Вербицький
Володимир 
Валентинович

директор  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,
доктор педагогічних наук, професор

Калюжна
Олена Володимирівна

головний  редактор  газети  «Позашкілля»
(за згодою)

Корецька
Леся Володимирівна 

начальник відділу неформальної та інформальної
освіти дітей Інституту модернізації змісту освіти 

Лісовий
Оксен Васильович

директор  Національного центру «Мала академія
наук України»

Мачуський
Валерій Віталійович

завідувач  лабораторії  діяльності  позашкільних
закладів  Інституту  проблем  виховання
Національної академії педагогічних наук України
(за згодою)
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Середницька
Алла Дмитрівна

начальник відділу позашкільної освіти, виховної
роботи  та  захисту  прав  дитини  департаменту
професійно-технічної освіти Міністерства освіти
і науки України

Шкура
Геннадій Анатолійович

директор  Українського  державного  центру
позашкільної освіти

Директор Інституту
модернізації змісту освіти     Н. Б. Вяткіна


