
ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЦЕНТР ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА ВИХОВАННЯ

НАКАЗ

м. Одеса

Про підсумки обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у номінації
«Керівник гуртка - 2019»

На виконання наказу Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання від 28.11.2018 № 221-ОД «Про проведення
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації
«Керівник гуртка - 2019», керуючись Положенням про Всеукраїнський
конкурс «Джерело творчості», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 23.11.2017 № 1527, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.12.2017 за № 1517/31385, у січні - лютому 2019 року відбувся
обласний етап конкурсу за художньо-естетичним, еколого-натуралістичним та
туристська-краєзнавчим напрямами позашкільної освіти. У конкурсі взяли
участь 12 керівників гуртків закладів позашкільної освіти області.

На підставі протоколів журі конкурсу від 07 лютого 2019 року

НАКі\ЗУЮ:

1. Затвердити список переможців та призерів обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка -
2019» (додаток 2).

2. Порушити клопотання перед Департаментом освіти і науки
облдержадміністрації про нагородження дипломами учасників, які посіли 1, 2, З
місця в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»
у номінації «Керівник гуртка - 2019»:

1.1. За художньо-естетичним напрямом:
І місце - Приходько Тетяни Андріївни, керівника гуртка комунального

закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та юнацької творчості
Татарбунарської районної ради Одеської області»;

11 місце - Міроненка Вячеслава Олександровича, керівника гуртка
комунального позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та
юнацької творчості «Дивосвіт»;

ІІІ місце - Дмитрієвої Оксани Вікторівни, керівника гуртка комунального
позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької
творчості «Моряна».



2.2. За еколого-натуралістичним напрямом:
ІІІ місце - Задерея Олександра Вікторовича, керівника гуртка Одеського

обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.

З. Затвердити список учасників обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019»
(додаток 2).

4. Нагородити грамотами Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання за творчий підхід та педагогічну майстерність
у підготовці матеріалів до участі в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019»:

- за художньо-естетичним напрямом:
Нарушеву Аллу Олександрівну, керівника гуртка Березівського центру

дитячої та юнацької творчості Березівської міської ОТГ Одеської області;
Патріваєву Юлію Олександрівну, крівника гуртка комунального

•позашкільного навчального закладу «Одеський центр дитячої та юнацької
творчості «Самоцвіт».

5. Відзначити подякою Департаменту освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації за плідну і ефективну роботу у складі журі обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації «Керівник
гуртка - 2019»:

Адзеріхо Ніну Георгіївну, методиста Арцизького центру дитячої та
юнацької творчості;

Гнопко Наталію Ярославівну, заступника директора комунального
позашкільного навчального закладу «Одеський еколого-натуралістичний центр
«Афаліна»;

Дьяченко Валентину Вікторівну, завідуючу інформаційно-методичним
відділом Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та
виховання;

Жембій Валентину Всеволодівну, директора Окнянського районного
будинку дитячої та юнацької творчості;

Подлесовську Інну Євгенівну, методиста Біляївського районного
методичного кабінету;

Проданову Ольгу Василівну, заступника директора Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;

Резніченко Галину Володимирівну, старшого викладача кафедри
суспільно-гуманітарної освіти комунальному закладу вищої освіти «Одеська
академія неперервної освіти Одеської обласної ради», члена Національної
спілки художників України;

Сирбу Юрія Федоровича, керівника гуртка комунального закладу
«Саратський районний будинок дитячої творчості»;

Сацьку Тетяну Ігорівну, методиста Будинку дитячої та юнацької
творчості Чорноморської міської ради Одеської області;



Тичину Світлану Анатоліївну, заступника директора з виховної роботи
Палацу дітей та юнацтва Ізмаїльської міської ради;

Тищук Людмилу Адамівну, методиста Одеського обласного
" W •• Отуманпарного центру позашкшьноі освіти та виховання.

6. Прийняти до відома інформаційно-аналітичну довідку про проведення
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» у номінації
«Керівник гуртка - 2019» (додаток З).

7. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника
директора з організаційно-методичної роботи Проданову О.В.

Директор Д.І. Макосій

ВІЗИ:

Заступник директора з організаційно
методичної роботи ~О.В. Проданова



Додаток 1
до наказу Одеського обласного. . ..
гуманггарного центру позашкшьноі.освіти та виховання
від,-19' tJJ,. 2019 р. № ~сr--ою

Список переможців та призерів
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» за номінацією

«Керівник гуртка - 2019»

№ П.І.Б. Заклад
п/п

Художньо-естетичний напрям
1 Приходько "' «Татарбунарськийкомунальнии заклад

Тетяна Андріївна районний будинок дитячої та юнацької
творчості Татарбунарської районної ради

. Одеської області»
2 Міроненко

V 8 V Vкомунальнии позашкільнии навчальнии
Вячеслав Олександрович «Одеський

..
заклад центр ДИТЯЧО! та
юнацької творчості «Дивосвіт»

3 Дмитрієва
V . ..,, >J комунальнии позашкшьнии навчальнии

Оксана Вікторівна «Одеський
..

заклад центр ДИТЯЧО! та
юнацької творчості «Моряна»

Еколого-натуралістичний напрям
4 Задерей Одеський обласний гуманітарний центр

Олександр Вікторович
. .. .

позашкільної освіти та виховання

Заступник директора з організаційно
методичної роботи О.В. Проданова



Додаток 2
до наказу Одеського обласного

е е ••гуманітарного центру позашкшьноі.освпи та виховання
від/9 V;t. 2019 р. № 4<:Р--ОЮ

Список учасників
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»

у номінації «Керівник гуртка - 2019»

№ П.І.Б. Заклад
п/п

1 Шейх Мухаммед Комунальна установа «Центр дитячої та
Мар'я Ігорівна юнацької творчості» м. Подільська Одеської

області
2 Нарушева Березівський центр дитячої та юнацької

,.
Алла Олександрівна творчості Березівської міської ОТГ Одеської

області
з Балута Комунальний позашкільний навчальний заклад

Вікторія Сергіївна «Одеський будинок дитячої та юнацької
творчості «Тоніка»

4 Курник Комунальний позашкільний навчальний заклад
Анна Олександрівна «Одеський центр дитячої та юнацької

творчості «Еврика»
5 Патріваєва Комунальний позашкільний навчальний заклад

Юлія Олександрівна «Одеський центр дитячої та юнацької
творчості «Самоцвіт»

6 Лєхан Білгород-Дністровський комунальний заклад
Людмила Іванівна «Міський Центр дитячої творчості»

7 Кушнір Позашкільний навчальний заклад
Олександр Петрович «Біляївський районний Будинок дитячої та

юнацької творчості»
8 Медуха Центр еколого-натуралістичної творчості

Ольга Олександрівна учнівської молоді Чорноморської міської ради
Одеської області (матеріали не відповідають
вимогам, конкурсу)

Заступник директора з організаційно
методичної роботи О.В. Проданова



Додаток 3
до наказу обласного. ..
центру позашкшьноі

.гуманггарного.
ОСВІТИ та

виховання
від 49'. CJ~. року № 4to>-ort:J 

Інформаційно-аналітична довідка
про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка - 2019»

З метою підтримки талановитих педагогів, підвищення фахового рівня,
сприяння їх самореалізації та стимулювання подальшої педагогічної діяльності
у січні - лютому 2019 року відбувся обласний етап конкурсу за художньо-.естетичним, єколого-натурашстичним та туристська-краєзнавчим напрямами. .. .позашкшьноі освгги.

У конкурсі взяли участь 12 керівників гуртків закладів позашкільної
освіти області...

До складу журі конкурсу увійшли:
- у номінації «Керівники гуртків художньо-естетичного напряму

(образотворче мистецтво):
Жембій В.В., директор Окнянського районного будинку дитячої та

юнацької творчості; Резніченко Г.В., старший викладач кафедри суспільно
гуманітарної освіти комунальному закладу вищої освіти «Одеська академія
неперервної освіти Одеської обласної ради», член Національної спілки
художників України; Сацька Т.І., методист Будинку дитячої та юнацької
творчості Чорноморської міської ради Одеської області; Тичина С.А.,
заступник директора з виховної роботи Палацу дітей та юнацтва Ізмаїльської
міської ради; Тищук Л.А., методист Одеського обласного гуманітарного центру

. .. .позашкшьноі освіти та виховання;
- у номінації «Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму

(аграрний: рослинницький та тваринницький профілі):
Адзеріхо Н.Г., методист Арцизького центру дитячої та юнацької

творчості; Гнопко Н.Я., заступник директора комунального позашкільного
навчального закладу «Одеський еколого-натуралістичний центр «Афаліна»;
Дьяченко В.В., завідуюча інформаційно-методичним відділом Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;

- у номінації «Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого напряму»
(туристська-краєзнавчий та туристська-спортивний профілі):

Проданова О.В., заступник директора Одеського обласного гуманітарного
центру позашкільної освіти та виховання; Подлесовська І.Є., методист
Біляївського районного методичного кабінету; Сирбу Ю.Ф., керівник гуртка
комунального закладу «Саратський районний будинок дитячої творчості».

За номінаціями конкурсу учасники розподілились:
- «Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (образотворче

мистецтво) - 9 учасників;
- «Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму (аграрний:

рослинницький та тваринницький профілі) - 1 учасник;



- «Керівники гуртків туристсько-краєзнавчого напряму» (туристсько
краєзнавчий та туристсько-спортивний профілі)- 1 учасник.

Серед робіт учасників художньо-естетичного напряму дуже гарно
представлена робота Приходько Тетяни Андріївни, керівника гуртка
комунального закладу «Татарбунарський районний будинок дитячої та
юнацької творчості Татарбунарської районної ради Одеської області».

Всі необхідні матеріали за вимогами конкурсу (електронне портфоліо)
розміщені в Інтернет-мережі. Матеріали мають вдале естетичне оформлення,
тексти грамотні та відформатовані. Додатково представлено збірник розробок
масових заходів, публікації у пресі, моніторинг участі вихованців та керівника.
гуртка у конкурсах, семінарах, проектах.

Науково-методичний рівень занять доповнює гарне художньо-естетичне
оформлення. Зазначено за якою навчальною програмою працює гурток.
Додатково представлено розроблені віртуальні заняття гуртка.

У представлених двох якісних відеозаписах відображається позитивний
настрій керівника та дітей під час занять, затишне приміщення, де проходить
заняття, гарно обладнане та естетично оформлене.

Дуже схвальну оцінку журі отримала робота Міроненка Вячеслава
Олександровича, керівника гуртка :КПНЗ «Одеський центр дитячої та юнацької
творчості «Дивосвіт». У роботі чітко, грамотно описано досвід роботи в якому
представлено формування у вихованців моральних ідеалів, естетичного
ставлення до дійсності, виховання культури почуттів особистості через засоби
образотворчого мистецтва; у представленому масовому заході вдало підібрано
конкурси, розроблено сценарій вікторини «Веселі художники». Розробки
заняття гуртка грамотні, змістовні. На відеозаписі заняття гуртка керівник
поводиться вільно, не вимушено, вміє організувати та мотивувати дітей, але
заняття проведено російською мовою .

Туристсько-краєзнавчий напрям конкурсу представила Лєхан Людмила
Іванівна, керівник гуртка Білгород-Дністровського комунального закладу
«Міський Центр дитячої творчості». У роботі представлено великий досвід
роботи гуртка «Юні скаути», розкрито засоби формування у молодих людей їх
творчого, інтелектуального, фізичного, суспільного та духовного потенціалу,
формування особистості вихованців, як гідних громадян своєї країни.

Задерей Олександр Вікторович, керівник гуртків Одеського обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання своєю роботою
представив еколого-натуралістичний напрям конкурсу. Свою роботу
продемонстрував як керівник двох гуртків «Юні фізіологи рослин» і «Юні
любителі зеленої архітектури». Матеріал в роботі зібрано цікавий та
змістовний, але його необхідно правильно структурувати і, крім того, за
терміном він перевищує 5 років (за вимогами конкурсу- за останні 5 років).

Робота Медухи Ольги Олександрівни, керівника гуртка Центру еколого -
натуралістичної творчості учнівської молоді Чорноморської міської ради
Одеської області, за висновками журі, не відповідає умовам конкурсу.
Рекомендація членів журі: матеріали направити на участь у І етапі



Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних
навчальних закладів системи освіти у 2019 році.

Серед недоліків підготовки робіт можна виділити наступне:
- заявка не по формі, затвердженій Положенням про конкурс;
- відсутнє фото,

• • ~ (11- в електронному виді відсутні заявка на конкурс І характеристика
професійної педагогічної діяльності, а якщо вони є, то без підпису і печатки (не
відскановані);

- в анотації власного досвіду роботи не вказується його тема;.- відсутнє посилання на навчальну програму за якою працює гурток;
- представлені не всі матеріали за вимогами конкурсу (одне заняття

замість двох, один відеозапис замість двох, або взагалі, без відеозаписів);
- в описі власного досвіду роботи, розробках масових заходів і занять

є багато матеріалу з Інтернету без посилання на інтерне-ресурси;. . .- до відеозаписів занять не представлені конспекти занять.
Узагальнюючи підсумки проведення конкурсу, слід відмітити. . . . .покращення в якосп конкурсних матеріалів у порівнянні з минулим роком.
Оргкомітет сподівається, що керівники закладів позашкільної освіти

приділятимуть більше уваги підтримці талановитих педагогів і, як результат,
це забезпечить подання конкурсних матеріалів на високому професійному

. . 
РІВНІ.

Секретар конкурсу М.П. Голуб
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