




            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                        Наказ департаменту освіти і науки   

                                                                                        облдержадміністрації                    

_13.03.2019___№____67________ 

      
            

Список переможців 

2 (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” у номінації  

„Керівник гуртка – 2019”  

 

Ворохта 

Михайло Михайлович 

Рахівський районний будинок дитячої та 

юнацької творчості Рахівської районної ради 

Закарпатської області (номінація ,,Художньо-

естетичний напрям (образотворче мистецтво)”) 

 

Шмиг  

Василь Васильович 

 

Рахівський районний центр науково-технічної 

творчості Рахівської районної ради 

Закарпатської області (номінація 

,,Дослідницько-експериментальний профіль 

(наукове відділення „Науки про Землю” (секції 

„Географія та ландшафтознавство”, „Геологія, 

геохімія та мінералогія”, „Кліматологія та 

метеорологія”, „Гідрологія”)”) 

 

Величканич  

Ольга Михайлівна 

Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді 

(номінація ,,Еколого-натуралістичний 

(аграрний: рослинницький та тваринницький 

профілі)”) 

 

Дзембас  

Олександр Васильович 

Закарпатський центр туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді (номінація 

,,Туристсько-краєзнавчий  (туристсько-

краєзнавчий та туристсько-спортивний 

профілі)”) 
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Список призерів 

2 (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” у номінації  

„Керівник гуртка – 2019”  

 

ІІ місце 

 

Розман 

Михайло Антонович 

Тячівський районний центр дитячої та юнацької 

творчості (номінація ,,Художньо-естетичний 

напрям (образотворче мистецтво)”) 

 

Ковач Світлана 

Миколаївна  

 

 

 

Фечо  

Георгій Юрійович 

Тячівський районний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді (номінація ,,Еколого-

натуралістичний (аграрний: рослинницький та 

тваринницький профілі)”) 

 

Закарпатський центр туризму, краєзнавства, 

екскурсій і спорту учнівської молоді (номінація 

,,Туристсько-краєзнавчий  (туристсько-

краєзнавчий та туристсько-спортивний 

профілі)”) 

 

ІІІ місце 

 

Ворохта 

Леся Ярославівна  

 

Рахівський районний центр науково-технічної 

творчості Рахівської районної ради 

Закарпатської області (номінація ,,Художньо-

естетичний напрям (образотворче мистецтво)”) 

 

Розман  Мар`яна 

Степанівна 

 

Тячівський районний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді (номінація ,,Еколого-

натуралістичний (аграрний: рослинницький та 

тваринницький профілі)”) 

 
 

Стець 

Віталіна Михайлівна 

 

Хустський районний еколого-туристичний 

центр учнівської молоді (номінація 

,,Туристсько-краєзнавчий  (туристсько-

краєзнавчий та туристсько-спортивний 

профілі)”) 
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Список лауреатів 

2 (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу „Джерело творчості” у номінації  

„Керівник гуртка – 2019”  

 

Логойда Любов  

Михайлівна 

Районний центр позашкільної роботи з дітьми 

Виноградівської районної ради (номінація 

,,Художньо-естетичний напрям (образотворче 

мистецтво)”) 

 

Кузик 

Єлиза Михайлівна 

 

 

 

Панько 

Вікторія Михайлівна 

 

 

 

 

Юрченко 

Надія Іванівна 

 

 

Надь 

Крістіна Йосипівна 

 

 

 

Булак 

Людмила Михайлівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курятник 

Любов Михайлівна 

 

 

Закарпатський обласний палац дитячої та 

юнацької творчості  „ПАДІЮН” (номінація 

,,Художньо-естетичний напрям (образотворче 

мистецтво)”)  

 

Великоберезнянський районний центр 

позашкільної роботи з дітьми та юнацтвом 

Великоберезнянської районної ради (номінація 

,,Художньо-естетичний напрям (образотворче 

мистецтво)”)  

 

Мукачівський районний центр дитячої та 

юнацької творчості (номінація ,,Художньо-

естетичний напрям (образотворче мистецтво)”)  

 

Берегівський районний освітньо-культурний 

центр національних меншин (номінація 

,,Художньо-естетичний напрям (образотворче 

мистецтво)”) 

 

 Хустський районний центр науково-технічної  

творчості учнівської молоді (номінація 

,,Дослідницько-експериментальний профіль 

(наукове відділення „Науки про Землю” (секції 

„Географія та ландшафтознавство”, „Геологія, 

геохімія та мінералогія”, „Кліматологія та 

метеорологія”, „Гідрологія”)”) 

 

 

 

Хустський  районний еколого-туристичний 

центр учнівської молоді (номінація ,,Еколого-

натуралістичний (аграрний: рослинницький та 



 

 

Баняс 

Ірина Петрівна 

тваринницький профілі)”) 

 

Хустський міський центр позашкільної освіти 

,,Сузір`я” (номінація ,,Художньо-естетичний 

напрям (образотворче мистецтво)”) 

 


