
 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  
Н А К А З 

 
 

      04.04.2017 р.                     № 292 
 
 

Про  підсумки II (міського) етапу  
Всеукраїнського конкурсу майстерності  
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості» 
у номінації «Керівник гуртка-2017»  

  
 
  

    Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                            
від  29 грудня 2016 року  №  1690  «Про проведення Всеукраїнського 
конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 
закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка-2017» року, на 
виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)                         
від 20 лютого 2017 року  № 132  та згідно з протоколом журі                               
№3 від 20 березня 2017 року 
 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) переможців, лауреатів та учасників II (міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 
«Керівник гуртка – 2017» (додаток). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника  управління 
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту Бохно О.В. 

 
 
Директор Департаменту        О. Фіданян 

 



 
                                                                      Додаток  

                                                                                      до наказу  Департаменту  освіти  і науки, 
                                                              молоді та спорту  
                                                              виконавчого органу Київської міської ради                
                                                              (Київської міської державної адміністрації) 
                                                               від «04» квітня 2017 року № 292 

 
 

 
Переможці II (міського) етапу 

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

у номінації «Керівник гуртка-2017» 
 

Номінація «Керівник предметно-технічного гуртка» науково-технічного                  

напряму» 

Тугай Анатолій Володимирович, керівник гуртка Центру науково-технічної    

творчості «Сфера» Оболонського району  

Номінація «Керівник інформаційно-технічного гуртка» науково-

технічного напряму 

    Московцев Михайло Миколайович, керівник гуртка Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району 

   Номінація «Керівник наукового відділення філософії та  

суспільствознавства у секції «Соціологія, журналістика» дослідно-

експериментального напряму 

Забродська Мирослава Анатоліївна, керівник гуртка Київського Палацу дітей 

та юнацтва 

 
Лауреати II (міського) етапу 

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

у номінації «Керівник гуртка-2017» 
  
 Номінація «Керівник предметно - технічного гуртка»  науково-

технічного напряму 

1. Коломієць Олена Леонідівна, керівник гуртка Центру позашкільної 

роботи Святошинського району 



2. Янковенко Ярослав Михайлович, керівник гуртка Київського Палацу 

дітей та юнацтва  

 
 

Учасники II (міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 
у номінації «Керівник гуртка-2017» 

  
Номінація «Керівник спортивно-технічного гуртка» науково-технічного 

напряму 

1. Лисиця Леонід Григорович, керівник гуртка Київського Палацу дітей 

та юнацтва 

2. Тихонов Валерій Олександрович, керівник гуртка Станції юних техніків – 

Центру науково – технічної творчості молоді Дніпровського району 

Номінація «Керівник інформаційно-технічного гуртка» науково-

технічного напряму 

Сорокопуд Станіслав Олексійович, керівник гуртка Центру науково-

технічної творчості «Сфера» Оболонського району 

 
 
Начальник управління дошкільної, 
загальної середньої та позашкільної освіти    О. Бохно 


