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Керівникам органів управління
освітою райдержадміністрацій,
міських рад, об’єднаних
територіальних громад
Директору комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді»
Нечаєвій З.І.
Про проведення очного туру
обласного етапу Всеукраїнського
конкурсу «Джерело творчості»
в номінації «Методист-2018»
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 14.11.2017 р. № 868
«Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Джерело
творчості» в номінації «Методист-2018» повідомляємо, що 20 лютого 2018 року
відбудеться очний тур обласного етапу конкурсу.
Учасники конкурсу мають представити науково-методичні технології, під
час яких повинні розкрити рівень своєї фахової майстерності, продемонструвати
вміння із застосування інноваційних технологій щодо запровадження
відповідної наукової-методичної інформації в практику роботи керівників
гуртків; сучасні прийоми організації методичної роботи (у тому числі під час
дослідно-експериментальної);
шляхи
здійснення
науково-методичного
супроводу професійного розвитку педагогів в умовах закладу позашкільної
освіти. Регламент виступу – до 15 хвилин.
Виступ учасника конкурсу може супроводжуватися презентацією,
виконаною у програмі Microsoft Power Point (кількість слайдів – до 15) та
іншими наочними матеріалами на розсуд конкурсанта.
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Просимо забезпечити участь конкурсантів згідно з додатком.
Місце проведення конкурсу – комунальний заклад «Кіровоградський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського».
Реєстрація учасників конкурсу з 8:30 до 9:50. Початок конкурсних
випробувань о 10:00.
Витрати на відрядження учасників конкурсу здійснюються за рахунок
сторони, що відряджає.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
Директор

Міцай Юлія Віталіївна 24-45-95

Л.Корецька

Додаток
до листа КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
06.02.2018 № 119/19-09
Учасники
другого (очного) туру обласного етапу
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»
в номінації «Методист-2018»
Бондар
Оксана Василівна
– методист комунального закладу «Кіровоградський
обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді»;
Бондаренко
Світлана Анатоліївна
– методист комунального закладу «Станція юних
техніків» Кіровоградської міської ради;
Гасаненко
Олена Сергіївна
– методист комунального закладу «Центр дитячої
та юнацької творчості» Долинської районної
ради;
Давиденко
Олена Петрівна
– методист Добровеличківського ЦДЮТ;
Мазур
Ніна Олексіївна

– методист ЦДЮТ «ЗОРІТ» м. Новоукраїнки;

Мисік
Оксана Миколаївна

– методист Петрівського ЦДЮТ;

Михалюк
Наталія Володимирівна

– методист Олександрівського РЦДЮТ;

Михненко
Вікторія Володимирівна

– методист Онуфріївського РЦДЮТ;

Пранюк
Наталія Петрівна

– методист ЦДЮТ ім. О. Шакала Олександрійської
міської ради;

Сагач
Наталія Володимирівна

–

Слєпєнькова
Ірина Миколаївна

– методист ЦДЮТ Знам’янської міської ради;

Смілянець

методист Компаніївського ЦДЮТ;

Людмила Володимирівна – методист Благовіщенського РЦДЮТ.

