
 

  

УКРАЇНА  

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 

 

від 14.11.2019 року      № 265  

 

Про проведення І-го та ІІ-го етапів 

Всеукраїнського конкурсу  

«Джерело творчості»  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 31 жовтня 

2019 року № 1357 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості»» та 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, з метою підтримки 

талановитих педагогів закладів позашкільної освіти, сприяння їх самореалізації 

та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ПРОВЕСТИ у 2019-2020 навчальному році І-ий та ІІ-ий етапи 

Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» (надалі Конкурс) за військово-

патріотичним, дослідницько-експериментальним, еколого-натуралістичним, 

науково-технічним та художньо-естетичним  напрямами позашкільної освіти. 

2. ЗАТВЕРДИТИ склад оргкомітету ІІ-го етапу Всеукраїнського 

Конкурсу згідно з додатком 1. 

3. Начальникам органів управління освітою, директорам обласних 

закладів позашкільної освіти здійснити організаційні заходи щодо проведення у 

листопаді-грудні 2019 року І-го етапу Конкурсу: 

3.1. До 15 січня 2020 року надіслати до комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради заявки на участь у ІІ-му етапі Конкурсу та 

матеріали переможців І етапу у відповідних номінаціях за формою, що 

додається. 

3.2. ЗАБЕЗПЕЧИТИ участь переможців у ІІ-му етапі Конкурсу. 
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4. Комунальному закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради  

(Ігор СМАГІН) забезпечити організаційно-методичний супровід щодо 

підготовки та проведення ІІ-го етапу Конкурсу: 

4.1. До 25 січня 2020 року сформувати склад журі ІІ-го етапу Конкурсу. 

4.2. До 01 березня 2020 року підбити підсумки ІІ-го етапу та подати заявку 

на участь переможців у ІІІ-му етапі Конкурсу до Державної наукової установи 

«Інститут модернізації  змісту освіти» Міністерства освіти і науки України. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління – начальника відділу загальної середньої, дошкільної та 

інклюзивної освіти управління освіти і науки Житомирської обласної державної 

адміністрації Ольгу ЛИПОВЕЦЬКУ.  

 

 

 

Начальник управління                (підпис існує)  Лариса ШЕВЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  1 

 до наказу управління освіти і 

науки Житомирської обласної 

державної адміністрації  

 від 14.11.2019 року      № 265  

 

Склад оргкомітету ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»  

 

1. Липовецька О.Г. заступник начальника управління – начальник відділу 

загальної середньої, дошкільної та інклюзивної освіти 

управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації, голова оргкомітету 
2. Сюравчик М.К. заступник директора комунального закладу 

«Житомирський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Житомирської обласної ради, 

співголова оргкомітету 

3. Шевчук Н.О. головний спеціаліст відділу загальної середньої, 

дошкільної та інклюзивної освіти управління освіти і 

науки Житомирської обласної державної адміністрації 

4. Костриця Н.С. методист лабораторії методичного забезпечення 

комунального закладу «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» 

Житомирської обласної ради 

5. Бордюг Н.С. директор комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради  

6. Коцюба Ю.А. директор  комунального закладу позашкільної освіти 

«Обласний центр дитячої та юнацької творчості» 

Житомирської обласної ради 

7. Полівода М.Є. директор Центру творчості дітей і  молоді  

м. Житомира 
 

 

 

 

Заступник директора 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР        Микола СЮРАВЧИК 

    

 
 

 

 

 



 

 

*Заявка  

на участь у II етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»  

 

 

Напрям позашкільної освіти _______________________________________ 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)  

2. Дата народження  

3. Місце проживання  

4. Контактна інформація (мобільний телефон, електронна 

адреса) 

 

5. Освіта (найменування закладу освіти, рік закінчення 

навчання, спеціальність за дипломом) 

 

6. Підвищення кваліфікації (за останні 5 років; очна, 

дистанційна форма; рік проходження та найменування 

освітніх програм, курсів, тренінгів тощо) 

 

7. Стаж роботи: 

                    загальний 

 

                     педагогічний   

8. Місце роботи (найменування закладу освіти відповідно до 

статуту, його місцезнаходження, телефон, e-mail) 

 

9. Посада  

10. Державні нагороди, відомчі заохочувальні відзнаки (рік 

нагородження)  

 

 

 

Керівник місцевого органу 

управління освітою    ___________________________ 

 
  

дата «___» __________ 20 ___ року 

 

 


