
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14 

 

09.11.2018 № 22.1/10-4091 

На № _____________  від ________________ 

 

Заклади післядипломної 

педагогічної освіти 

 

Про методичні рекомендації 

щодо проведення Всеукраїнського конкурсу  

«Джерело творчості»  у номінації  

«Керівник гуртка-2019» 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                               

від 30.10.2018 р. № 1175 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка-2019» (далі - Конкурс) та з метою 

якісної організації відповідних етапів Конкурсу надсилаємо методичні 

рекомендації щодо проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» 

у номінації «Керівник гуртка-2019». 

Просимо зміст листа довести до відома усіх заінтересованих осіб. 

 

Додаток: на 6 арк. 

 

 

 

Директор               О. М. Спірін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Дейдиш Л. А. (044) 248-24-68 



Додаток 1 

до листа Інституту модернізації 

змісту освіти 

від __________ № ____________ 

 

Методичні рекомендації 

щодо проведення Всеукраїнського конкурсу  «Джерело творчості» 

у номінації «Керівник гуртка-2019» 

 

Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості» у номінації «Керівник 

гуртка-2019» (далі – Всеукраїнський конкурс) проводиться відповідно до 

Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості», затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2017 року                      

№ 1527, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15 грудня 2017 року за 

№ 1517/31385, та наказу Міністерства освіти і науки України                                      

від 30 жовтня 2018 року № 1175 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2019».  

У 2019 році Всеукраїнський конкурс відбудеться за такими напрямами 

позашкільної освіти:  

«Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму» (аграрний: 

рослинницький та тваринницький профілі); 

«Керівники гуртків художньо-естетичного напряму» (образотворче 

мистецтво); 

«Керівники гуртків та секцій дослідницько-експериментального 

напряму» (наукові відділення «Науки про Землю» (секції «Географія та 

ландшафтознавство», «Геологія, геохімія та мінералогія», «Кліматологія та 

метеорологія», «Гідрологія»); 

«Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого напряму» (туристсько-

краєзнавчий та туристсько-спортивні профілі); 

«Керівники гуртків військово-патріотичного напряму». 

 

Всеукраїнський конкурс проводиться у три етапи:  

І етап - районний, міський – у листопаді-грудні; 

ІІ етап – обласний, міський у місті Києві – у січні-лютому; 

ІІІ етап – Всеукраїнський – у березні-червні. 

ІІІ етап має два тури: 

І тур – заочний (оцінювання описів власного педагогічного досвіду 

учасників Всеукраїнського конкурсу);  

ІІ тур – очний (у місті Києві). 

 

Для участі у Всеукраїнському конкурсі до організаційного комітету 

відповідного етапу Конкурсу учасники подають такі документи: 

заявку на участь у Всеукраїнському конкурсі, за формою згідно з 

додатком до Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості» 

(пункт 5 розділу ІІІ); 



характеристику професійної педагогічної діяльності, завірену 

відповідним органом управління освітою; 

опис власного педагогічного досвіду роботи у вигляді електронного 

портфоліо, в якому мають бути обов’язкові розділи: 

анотація «Мій педагогічний досвід роботи»; 

розроблення (розробки) організаційно-масового заходу; 

розроблення (розробки) двох занять гуртка (секції, творчого об’єднання); 

відеозаписи занять гуртка (секції, творчого об’єднання). 

 

До участі в наступному етапі допускаються переможці попереднього 

етапу Всеукраїнського конкурсу за визначеними напрямами позашкільної 

освіти. 

Для участі в ІІІ етапі (заочному турі) область представляє по одному 

учаснику з кожного визначеного напряму (профілю) позашкільної освіти – 

десять керівників гуртків, які стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу. 

 

Вимоги до змісту та оформлення власного педагогічного досвіду роботи. 

 

1. Розміщення електронного портфоліо на інтернет-ресурсі. 

Рекомендуємо використовувати сервіси Google, а саме Google диск (додаток 2). 

 

2. Анотація «Мій педагогічний досвід роботи» (має бути зазначено: 

загальні відомості про учасника, фото (портрет, жанр) (рекомендований 

формат збереження фотографій jpeg); тема досвіду; обґрунтування 

актуальності досвіду; інноваційні підходи до організації освітньої діяльності; 

системність роботи педагога, форми і методи здійснення освітньої діяльності, її 

науковість, спрямованість і плановість; практична значущість і рівні 

впровадження досвіду (місцевий, районний/міський, обласний, 

Всеукраїнський); наявність навчально-методичних, наукових розробок (за 

останні 5 років!); участь у фахових конкурсах, семінарах, конференціях, 

форумах, змаганнях, фестивалях; результати участі педагога та його вихованців 

у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, місцевих проектах, освітніх 

програмах, організаційно-масових заходах, що підтверджуються відповідними 

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

скан-публікаціями у засобах масової інформації тощо) (за останні 5 років!). 

 

3. Розроблення заняття гуртка (секції, творчого об’єднання) з повним 

дидактичним забезпеченням із зазначенням навчальної програми, за якою 

організована освітня діяльність, вказавши рівень іі затвердження. Якщо 

зазначена навчальна програма має місцевий чи регіональний рівень 

затвердження, рекомендуємо додати до розробки текстовий варіант цієї 

програми. У разі використання навчальної програми з грифом МОН, – 

зазначити лише її назву, авторів та рік набуття чинності. 

 



4. Відеозаписи занять гуртка (секції, творчого об’єднання) (до                    

30 хвилин). (Відеозапис має доповнювати і всебічно представляти роботу 

педагога за навчальною програмою та не дублювати розроблення занять гуртка 

(секції, творчого об’єднання). 

 

Для здійснення координації підготовки та проведення Всеукраїнського 

конкурсу просимо надіслати на адресу: 03035, Київ, вул. Митрополита                

Василя Липківського, 36, Інститут модернізації змісту освіти, відділ наукового 

та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної 

роботи (відповідальна особа, завідувач сектору змісту позашкільної освіти та 

гурткової роботи – Дейдиш Лариса Анатоліївна, тел. (096) 496-03-98: 

до 1 лютого 2019 року - відомості про відповідальну особу з питань 

позашкільної освіти, вказавши прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посаду, 

номер мобільного телефону, адресу електронної пошти; 

до 15 березня 2019 року - заявку на участь у І турі 3-го етапу 

Всеукраїнського конкурсу. 

Заявки, що надійдуть після зазначеної дати, розглядатися не будуть. 

Наголошуємо, що у заявці обов’язково має бути посилання на веб-сайт 

позашкільного навчального закладу або іншого інтернет-ресурсу, де розміщено 

електронне портфоліо учасника заключного етапу Всеукраїнського конкурсу. 

Про строки та умови проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу                 

(ІІ туру (очного) буде повідомлено додатково. 

 


