
 

  

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 

 

17.03.21       № 35 

 

Про підсумки ІІ-го етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Джерело творчості» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 12 жовтня 

2020 року № 1261 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості»», наказу управління освіти і науки Житомирської обласної 

державної адміністрації від 08.12.2020 року № 207 «Про проведення І-го та ІІ-

го етапів Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»» протягом січня-

лютого 2021 року з метою підтримки творчої педагогічної діяльності, 

популяризації педагогічних здобутків, підвищення майстерності педагогів 

проведено обласний етап вищезазначеного конкурсу. 

Відповідно до рішення журі ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. ВИЗНАТИ та нагородити переможців ІІ-го етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Джерело творчості» за напрямом позашкільної освіти: дослідницько-

експериментальний напрям (наукове відділення «Літературознавство, 

фольклористика та мистецтвознавство») – Повшедну Надію Євгенівну, 

керівника гуртка «Літературна творчість», вчителя російської мови та 

зарубіжної літератури загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №36 міста 

Житомира;  

 за напрямом позашкільної освіти «Керівник гуртків науково-технічного 

напряму позашкільної освіти (художньо-технічний профіль: кіно- та фото 

мистецтво) – Шурпана Ігоря Вікторовича, керівника фотогуртка комунального 

закладу позашкільної освіти «Житомирський обласний центр дитячої та 

юнацької творчості» Житомирської обласної ради; 

 за напрямом позашкільної освіти: художньо-естетичний (образотворчий 

профіль) – Литвиненко Наталію Вікторівну, керівника гуртка Малинського 

міського центру дитячої та юнацької творчості. 

2. НАГОРОДИТИ дипломами ІІ ступеня лауреата ІІ-го етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» за напрямом позашкільної 
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освіти: дослідницько-експериментальний напрям (наукове відділення 

«Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство») – Хомишену Яну 

Михайлівну, керівника гуртка «Літературна творчість» комунального закладу 

позашкільної освіти «Житомирський обласний центр дитячої та юнацької 

творчості» Житомирської обласної ради.  

3. Комунальному закладу «Житомирський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» Житомирської обласної ради (Ігор 

СМАГІН) надіслати до ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» заявки на 

участь у І-му турі ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» 

переможців ІІ-го етапу конкурсу у відповідних напрямах.  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Начальник управління    (підпис існує)    Людмила КОЛЕСНИК  

 

 
 

 

 

 

 


