
 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

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

 
    16.03.2018 р.            № 223 
 
Про  підсумки II (міського) етапу  
Всеукраїнського конкурсу майстерності  
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів «Джерело творчості» 
у номінації «Методист-2018» 
 
 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 
09 жовтня 2017 року  № 1357  «Про проведення Всеукраїнського конкурсу 
майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 
«Джерело творчості» у номінації «Методист – 2018», на виконання наказу 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації)  від 31 жовтня 
2017 року  № 1016  та згідно з протоколом журі  № 3 від 14 лютого 2018 року 

 
НАКАЗУЮ:  

 
1. Нагородити грамотами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) переможців та  лауреатів   II (міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації 
«Методист – 2018» (додаток). 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  Шкурову Т.І. 

 
 
 
Директор Департаменту  О. Фіданян 

 



 
 

Додаток 
до наказу Департаменту освіти  і науки, 

молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 

від 16.03.2018 року № 223 
 

Переможці II (міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 
у номінації «Методист – 2018» 

 
Художньо-естетичний напрям 
Наконечна Оксана Леонідівна, методист Дитячо-юнацького центру 
Дарницького району  
Туристсько-краєзнавчий напрям (туристсько-краєзнавчий профіль)  
Тарасенко Євгенія Василівна, методист  Центру дитячої та юнацької 
творчості Деснянського району 
Туристсько-краєзнавчий напрям (спортивно-туристський профіль)  
Ігнатенко Сергій Григорович, методист Центру дитячо-юнацької творчості 
Дніпровського району 
Науково-технічний напрям 
Заяць Яніна Іванівна, методист Станції юних техніків – Центру науково- 
технічної творчості молоді Дніпровського району 
Дослідно-експериментальний напрям 
Безрук Катерина Олександрівна, методист Центру позашкільної роботи 
Святошинського району 
 

Лауреати II (міського) етапу 
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» 
у номінації «Методист – 2018» 

 
Художньо-естетичний напрям 
Литвиненко Марія Леонідівна, методист Центру дитячої та юнацької 
творчості Солом’янського району 
Дослідно-експериментальний напрям 
Білецька Наталія Вікторівна, методист Центру дитячо-юнацької творчості 
Дніпровського району 
 
 
Заступника директора 
Департаменту 

  
Т. Шкурова 

 


