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20.02.2019 №081 
Органам місцевого самоврядування 

у сфері освіти, закладам освіти  

обласного підпорядкування 

 

Про відрядження переможців заочного туру та учасників очного туру 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в 

номінації «Керівник гуртка – 2019» та членів журі  

 

Відповідно до наказу ДОН Запорізької облдержадміністрації від 

14.11.2018 № 663 у січні-лютому поточного року триває обласний етап 

Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 

2019». Він проходить у 2 тури. Перший тур обласного етапу Конкурсу – 

заочний. Роботи 20 учасників, що подали заяви, оцінює склад журі, 

затверджений наказом ДОН Запорізької облдержадміністрації від 23.01.2019 

№ 28. Другий тур – очний. В ньому беруть участь переможці заочного туру 

Конкурсу. 

27.02.2019 на базі КЗ «Запорізький обласний центр еколого-

натуралістичної творчості» ЗОР відбудеться очний тур обласного етапу 

Конкурсу, під час якого будуть остаточно визначені переможці в кожній 

номінації, що братимуть участь у всеукраїнському етапі Конкурсу.  

Під час проходження очного туру відбудеться церемонія нагородження 

всіх учасників обласного етапу Конкурсу. Просимо відрядити переможців 

заочного туру (додаток 1) та учасників очного туру (додаток 2) обласного етапу 

Конкурсу, членів журі Конкурсу (наказ ДОН Запорізької облдержадміністрації 

від 23.01.2019 № 28) 27.02.2019 до КЗ «Запорізький обласний центр еколого-  

натуралістичної творчості» ЗОР (вул. Чарівна, 11).  

Початок заходу – 10.00. 

Додатки на 2 арк. в 1 прим. 
 

 

З повагою, 

в.о. проректора  

з науково-методичної роботи      О. ВАРЕЦЬКА 

 

 

 
Вікторія Могілевська 222 25 81 
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Додаток 1 

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР  

20.02.2019 № 081 

 

Список переможців заочного туру обласного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2019»: 

у номінації «Керівник гуртка туристсько-краєзнавого напряму»: 

Ніколаєв О.С.,  керівник гуртка КЗ «Запорізький обласний центр туризму і 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР та Хомякова О. М., 

керівник гуртка Запорізького навчально-виховного комплексу № 70 Запорізької 

міської ради Запорізької області;  

у номінації «Керівник гуртка військово-патріотичного напряму»: 

Ленінець Г.В., керівник гуртка Енергодарського центру туризму, краєзнавства 

та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області та Скорик А.В., 

керівник гуртка Клубу юних моряків «Азовець» з флотилією відділу освіти 

виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області;  

у номінації «Керівник гуртка еколого-натуралістичного напряму»: 

Сежченко І.М., керівник гуртка Енергодарського центру туризму  краєзнавства 

та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області та Ковальова Ю.А., 

керівник гуртка КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області; 

у номінації «Керівник гуртка дослідницько-експериментального 

напряму»: Янущенко Д.В., керівник гуртка КЗ «Запорізький обласний центр 

туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР; 

у номінації «Керівник гуртка художньо-естетичного напряму»: 

Зимокос М.С., керівник гуртка позашкільного навчального закладу 

«Комунарський районний центр молоді та школярів» Запорізької міської ради 

Запорізької області та Стринадкіна С.О., керівник гуртка позашкільного 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського 

району» Запорізької міської ради  Запорізької області. 

 

 

  

Администратор
Выделение



 
 

Додаток 2 

до листа КЗ «ЗОІППО» ЗОР  

20.02.2019 № 081 

 

Список учасників обласного етапу Всеукраїнського конкурсу 

«Джерело творчості» в номінації «Керівник гуртка – 2019»: 

Акимова Л.Л. – КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області; 

Карайлієва Т.В. – Палац дитячої та юнацької творчості Мелітопольської 

міської ради Запорізької області; 

Кулєпов Є.О. - Енергодарський центр туризму, краєзнавства та спорту 

Енергодарської міської ради Запорізької області; 

Мироненко Д.В. – Комунальний позашкільний навчальний заклад 

«Центр дитячої та юнацької творчості і туризму» Василівської районної ради 

Запорізької області; 

Степанов О.В. – Будинок дитячої та юнацької творчості Мелітопольської 

районної ради Запорізької області; 

Валуйська О.В. – КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської 

міської ради Запорізької області; 

Бебешко С.Я. – КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР; 

Бєлінська О.С. – КЗ «Запорізький обласний центр туризму і 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР; 

Бородін С.Е. – КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР; 

Гуленко К.С. – КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР; 

Рогатіна Я.О. – КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді» ЗОР 

 

 


