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Про підсумки II етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Джерело творчості»

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Рівненської 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
Рівненської обласної державної адміністрації від 23 липня 2018 року №483, 
Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості», затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2017 року 
№ 1527, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2017 року за 
№ 1517/31385, 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 Рівненської обласної 
державної адміністрації від 23 жовтня 2020 року №182 «Про проведення 
II етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості», з метою підтримки 
талановитих педагогів закладів позашкільної освіти, сприяння їх самореалізації 
та стимулювання подальшої творчої педагогічної діяльності у січні-лютому 
2021 року проведений II етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості».

Виходячи із зазначеного више, згідно з рішенням журі

НАКАЗУЮ:

1. Визнати переможцями II етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело 
творчості» керівників гуртків та нагородити їх дипломами управління освіти і 
науки Рівненської обласної державної адміністрації згідно з додатком.

2. Рівненському обласному інституту післядипломної педагогічної 
освіти до 15 березня 2020 року подати до центрального оргкомітету Конкурсу



заявки переможців II етапу для участі в І турі ІІІ-го етапу Всеукраїнського 
конкурсу.

і»

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
управління -  начальника відділу інклюзивної, спеціальної, позашкільної освіти 
та виховної роботи управління освіти і науки Рівненської обласної державної 
адміністрації Марину ПАШКОВСЬКУ.

Начальник управління Петро КОРЖЕВСЬКИИ



Додаток
до наказу управління освіти і 
науки Рівненської обласної 
державної адміністрації 
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Список переможців 
II етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості»

Хомеча Наталія Анатоліївна, керівник гуртка Обласного комунального 
позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук учнівської 
молоді» Рівненської обласної ради (дослідницько-експериментальний напрям);

Власюк Інна Миколаївна, керівник гуртка комунального закладу 
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради (еколого- 
натуралістичний напрям);

Леончик Анжеліка Олександрівна, керівник гуртка комунального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Сарненської міської ради 
Сарненського району (художньо-естетичний напрям);

Волошина Анастасія Андріївна, керівник гуртка комунального закладу 
«Центр дитячої та юнацької творчості» Сарненської міської ради Сарненського 
району (туристсько-краєзнавчий напрям);

Тарасюк Володимир Володимирович, керівник гуртка Рівненського 
міського центру творчості учнівської молоді (науково-технічний напрям).

Ректор Рівненського обласного 
інституту післядипломної 
педагогічної освіти (хи Алла ЧЕРШЙ


