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ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З

від  _________________ 20 __ року                                       №  _________         

 Про проведення І та ІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу
,,Джерело творчості” 

 Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс ,,Джерело 
творчості”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від       
23.11.2017  № 1527, зареєстрованого у Міністерстві юстиції  України 15 грудня 
2017 року за № 1517/31385, наказу Міністерства освіти і науки України від 
28.10.2021р. № 1158 ,,Про проведення Всеукраїнського конкурсу ,,Джерело 
творчості” у 2021/2022 навчальному році, з метою підтримки талановитих 
педагогів закладів позашкільної освіти, сприяння їх самореалізації  та 
стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності  

НАКАЗУЮ:

1. Провести І (місцевий) та ІІ (обласний) етапи Всеукраїнського 
конкурсу ,,Джерело творчості” (далі - Конкурс) з дотримуванням законодавства 
України в частині запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 за 
військово-патріотичним, дослідницько-експериментальним, еколого-
натуралістичним, науково-технічним, туристсько-краєзнавчим та художньо-
естетичним напрямами позашкільної освіти  у такі терміни:

І (місцевий ) етап - до  14 січня  2022 року;
ІІ (обласний) етап – 14-25 лютого 2022 року.
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2. Затвердити склад організаційного комітету (додаток 1) та журі 
(додаток 2) ІІ (обласного) етапу Конкурсу.

3. Керівникам  місцевих органів управління освітою:
забезпечити організацію та проведення до 14 січня 2022 року І (місцевий)  

етап  Конкурсу;
подати матеріали та заявку згідно з (додатком 3) ІІ (обласного) етапу 

Конкурсу до Тернопільського обласного комунального інституту 
післядипломної педагогічної освіти за адресою: 46027, вул. Громницького, 1,    
м. Тернопіль, електронна адреса: admin@ippo.edu.te.ua до 14.02.2022 року; 

організаційному комітету підвести підсумки ІІ (обласного) етапу 
Конкурсу.

4. Тернопільському обласному комунальному інституту 
післядипломної  педагогічної освіти (Олександру Петровському):

здійснити організаційно-методичний супровід ІІ етапу Конкурсу;
підготувати проєкт наказу про підсумки проведення ІІ етапу Конкурсу;
забезпечити участь переможців ІІ етапу Конкурсу в ІІІ етапі -

Всеукраїнському;
придбати та забезпечити друк грамот та подяк  переможцям Конкурсу

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
   

   Заступник начальника управління                                  Наталія НОСОНЕНКО

          Тетяна Боровська  

Олександр Петровський

Ольга Ютовець

Віталій Вітер

mailto:admin@ippo.edu.te.ua


      

       Додаток 1
  до наказу управління освіти і науки

    Тернопільської облдержадміністрації
       від ____________ № _____________

Склад оргкомітету
обласного етапу Всеукраїнського конкурс

,,Джерело творчості” 

Зварич 
Ганна Володимирівна

Петровський 
Олександр 

Миколайович

Кохан
Йосиф Іванович

Герц
Іван Іванович

Миханчук
Світлана Миколаївна

Пшенична
Оксана Григорівна

Мигайчук
Олександра Михайлівна

заступник начальника управління- начальник 
відділу реформування освітньої діяльності  
управління освіти і науки облдержадміністрації

директор Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти

директор Тернопільського обласного 
комунального  центру науково-технічної 
творчості школярів та учнівської молоді

директор Тернопільського обласного  центру 
еколого натуралістичної творчості учнівської 
молоді
 
директор комунального закладу Тернопільської 
міської ради «Центр творчості дітей та 
юнацтва»

директор Тернопільського обласного 
комунального центру туризму, краєзнавства, 
спорту та екскурсій  учнівської молоді

директор Тернопільського обласного 
територіального відділення Малої академії наук 
України



          
   Додаток 2
    до наказу управління освіти і науки

      Тернопільської облдержадміністрації
           від ____________ № _____________

Склад журі
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів
,,Джерело творчості” 

Боровська
Тетяна Федорівна

Хома
Світозара Олегівна

  Данилевич
Марія Миколаївна

Гуцало
Тетяна Анатоліївна

Лука
Оксана Іванівна

Кривокульська 
Наталія Степанівна

Ігнатьєва
Ольга Омелянівна

головний спеціаліст управління освіти і 
науки обласної державної адміністрації

завідувач Центру виховної роботи, захисту 
прав дитини та громадянської освіти 
ТОКІППО

викладач Тернопільського обласного 
територіального відділення Малої академії 
наук України, доцент, кандидат філологічних 
наук Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира 
Гнатюка

заступник директора з навчальної роботи 
Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді

заступник директора комунального закладу 
Тернопільської міської ради ,,Центр 
творчості дітей та юнацтва»

завідувач методичного відділу 
Тернопільського обласного комунального  
центру науково-технічної творчості школярів 
та учнівської молоді

методист методичного відділу 
Тернопільського обласного комунального  
центру туризму, краєзнавства, спорту та 
екскурсій учнівської молоді



 Додаток 3
 до наказу управління освіти і науки

  Тернопільської облдержадміністрації
          від ____________ № _____________

Заявка
на участь у 2-му етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

,,Джерело творчості”
1. РАЙОН 

(ОТГ)

2. Номінація 
(вказати 
необхідну) 

3. Прізвище, ім’я, по батькові конкурсанта
4. Посада
5. Повна назва закладу (відповідно до статуту 

закладу)
6. Адреса закладу, телефон, електронна пошта
7. Мобільний телефон 
8. Електронна адреса
9. Освіта
10. Стаж педагогічної роботи
11. Стаж роботи на посаді
12. Державні нагороди, відомчі та регіональні відзнаки, 

наукові, педагогічні звання.
Даю згоду на внесення інформації в базу даних та 
публікацію матеріалів в періодичних та інших освітніх 
виданнях з можливим редагуванням

Підпис 
учасника 

Дата

Начальник (завідувач) відділу освіти ___________________________




