
 

УКРАЇНА 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ 
 

НАКАЗ 
 

28.03.2016                                              Харків                                                 № 120 

 

Про підсумки проведення 

ІІ (обласного) етапу 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 України                  

від 09.06.2005 № 350, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

23.06.2005 за № 679/10959, на виконання наказу Міністерства освіти і науки 

України від 14.09.2015 № 925 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 15.09.2015 № 387 «Про проведення І-ІІ етапів 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів області «Джерело творчості», на підставі 

зведеного підсумкового оціночного листа учасників ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник 

гуртка – 2016», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації»,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
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«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016» та нагородити 

дипломом І ступеня організаційного комітету конкурсу: 

за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти – Волкодав Олену 

Олександрівну, керівника гуртка Балаклійської станції юних натуралістів 

Балаклійської районної ради Харківської області;  

за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти – Кононенко Оксану 

Юріївну, керівника гуртка Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості 

Харківської міської ради Харківської області; 

за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти –

Ніколаєнко Валентину Олександрівну, керівника гуртка Барвінківського 

Будинку творчості дітей та юнацтва Барвінківської районної ради Харківської 

області. 

2. Визнати призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016» та нагородити 

дипломом ІІ ступеня організаційного комітету конкурсу: 

за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти – Каплаух Ірину 

Олександрівну, керівника гуртка Харківського Палацу дитячої та юнацької 

творчості Харківської міської ради Харківської області, Фесенко Ольгу 

Олексіївну, керівника гуртка Харківського Палацу дитячої та юнацької 

творчості Харківської міської ради Харківської області, Тридуб Тетяну 

Леонідівну, керівника гуртка Люботинського міського Будинку дитячої та 

юнацької творчості Люботинської міської ради Харківської області; 

за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти – Веріженко 

Наталю Олександрівну, керівника гуртка Покотилівської станції юних 

натуралістів Харківської районної ради Харківської області; 

за дослідницько-експериментальним напрямом позашкільної освіти – Горошко 

Наталю Анатоліївну, керівника гуртка Комунального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості № 1 Харківської міської ради». 
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3. Визнати призерами ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2016» та нагородити 

дипломом ІІІ ступеня організаційного комітету конкурсу: 

за художньо-естетичним напрямом позашкільної освіти – Тюпу Тетяну 

Миколаївну, керівника гуртка Куп’янського центру дитячої та юнацької 

творчості Куп’янської міської ради Харківської області, Ручку Владислава 

Івановича, керівника гуртка Валківського районного Будинку дитячої та 

юнацької творчості Валківської районної ради Харківської області, Шевченка 

Юрія Васильовича, керівника гуртка Красноградського районного Центру 

позашкільної освіти Красноградської районної державної адміністрації 

Харківської області, Мусатову Світлану Олександрівну, керівника гуртка 

Балаклійського Центру дитячої та юнацької творчості Балаклійської районної 

ради Харківської області, Мишак Світлану Миколаївну, керівника гуртка 

Нововодолазького Будинку дитячої та юнацької творчості Нововодолазької 

районної ради Харківської області; 

за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти – Галущак-

Кривошею Вікторію Іванівну, керівника гуртка Кегичівського Будинку дитячої 

та юнацької творчості Кегичівської районної державної адміністрації 

Харківської області. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації –

начальника управління освіти і науки Ігнатьєва В. В. 

 

Директор Департаменту          А.В. Бабічев 
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