
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

м. Кіровоград 

04.06.2015 р.          № 241 
 

Про підсумки обласного  

огляду освітніх блогів 

«Педагогічна блогосфера» 
 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 43 «Про проведення 

обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» у період з 01 

лютого по 25 травня 2015 року відбувався вищезазначений огляд серед освітян 

області, які займаються ефективним упровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, 

активним пошуком педагогічних методів, засобів і форм навчання.  

На розгляд журі було представлено 105 освітніх блогів:  

з номінації «Блог методиста районного (міського) методичного кабінету 

(центру)» - 8;  

з номінації «Блог керівника (директора/заступника) навчального закладу» 

- 5; 

з номінації «Блог учителя» - 55; 

з номінації «Блог методичного формування» - 11; 

з номінації «Блог класного керівника, вихователя» - 4; 

з номінації «Блог учителя класу з інклюзивним навчанням» - 1; 

з номінації «Блог бібліотекаря» - 4; 

з номінації «Блог керівника гуртка» - 2. 

За результатами огляду та на підставі рішення фахового журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного огляду освітніх блогів  «Педагогічна 

блогосфера» та нагородити: 

1) у номінації «Блог методиста районного (міського) методичного 

кабінету (центру)»: 

Дипломом І ступеня 
 

Романич Наталію 
Василівну 

– методиста методичного кабінету відділу освіти 
Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області; 
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Дипломом ІІ ступеня 
 

Кислякову Вікторію 
Федосіївну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Смоліну Оксану 
Сергіївну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області; 

Шведенко Людмилу 
Олександрівну 

– методиста методичного кабінету відділу освіти 
Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області. 
 

 

2) у номінації «Блог керівника (директора/заступника) навчального 

закладу»: 
 

Дипломом І ступеня 
 

Руденко Оксану 
Миколаївну 

– заступника директора з виховної роботи 
Олександрівської загальноосвітньої школи I-
III ступенів Олександрійської районної ради  
Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Левшун Аду 
Миколаївну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 25 «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

 
 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Гавриленко Наталію 
Анатоліївну 

– директора Червонокостянтинівської загальноосвіт-

ньої школи I-III ступенів Петрівської районної 

ради Кіровоградської області. 
 

 

3) у номінації «Блог учителя»: 
 

Природничо-математичний профіль 
 

Дипломом І ступеня 
 

Жабчіца Ярослава 
Валерійовича 

– учителя інформатики навчально-виховного 

комплексу "Перегонівська загальноосвітня школа 

I-IIІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Голованівської районної ради Кіровоградської 

області; 
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Дипломом ІІ ступеня 
 

Романову Майю 
Миколаївну 

– учителя географії комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання №25 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Швець Олену 
Олександрівну 

– учителя хімії комунального закладу "Петрівський 

навчально-виховний комплекс "загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія" Петрівської 

районної ради Кіровоградської області;  
 

Дипломом ІІІ ступеня 

Калашник Олену 
Анатоліївну 

– учителя математики, заступника директора 

Добровеличківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради; 

Лазарєву Тетяну 
Валентинівну 

– учителя біології та хімії Знам'янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради. 

Естетично-гуманітарний профіль 

Дипломом І ступеня 
 

Кунашенко Наталію 
Григорівну 

– учителя української мови і літератури навчально-

виховного комплексу "Бобринецька гімназія - 

загальноосвітня школа I-III ступенів №1" 

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області; 

Резніченко Вікторію 
Сергіївну 

– учителя образотворчого мистецтва комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання - 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 

творчості "Сузір'я" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 
 

Дипломом ІІ ступеня 

Шинковенко Марину 
Анатоліївну 

– учителя англійської мови Оникіївської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бугайову Наталію 
Анатоліївну 

– учителя української мови і літератури 

Новопразької загальноосвітньої школи I-

III ступенів №2 Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області;  
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Луньову Наталію 
Вікторівну 

– учителя світової літератури, української мови та 

літератури Оникіївської загальноосвітньої школи 

I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області. 
 

4) у номінації «Блог методичного формування»: 

 

Дипломом І ступеня 
Каєнко Наталію 
Георгіївну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Новоукраїнської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Погрібняк Ольгу 
Сергіївну 

– учителя фізики Знам'янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 
Кіровоградської обласної ради; 

Гаркушу Ольгу 
Сергіївну 

– учителя української мови та літератури 
комунального закладу "Навчально-виховне 
об'єднання №25 "Загальноосвітня школа I-
III ступенів, природничо-математичний ліцей, 
центр позашкільного виховання "Ліра" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області"; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Руденко Валентину 
Олександрівну 

– учителя математики Мар'янівської 
загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області. 

 

5) у номінації «Блог класного керівника, вихователя»: 

Дипломом І ступеня 

Новіцьку Тетяну 
Сергіївну 

– учителя української мови та літератури 
Знам'янської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату I-III ступенів Кіровоградської обласної 
ради; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Виштикайло Ірину 
Василівну 

– учителя англійської мови Добровеличківської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату 
I-III ступенів Кіровоградської обласної ради; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Ярову Віту Вікторівну – учителя математики, інформатики Троянської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Троянської 
сільської ради Голованівського району 
Кіровоградської області; 
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Калмикову Ірину 
Вадимівну 

– учителя біології, екології Новостародубської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 
районної ради Кіровоградської області. 

 

6) у номінації «Блог учителя класу з інклюзивним навчанням»: 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Смірнову Вікторію 
Олександрівну 

– учителя-логопеда Знам'янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 
Кіровоградської обласної ради. 

 

7) у номінації «Блог бібліотекаря»: 

Дипломом І ступеня 

Клюй Наталію 
Миколаївну 

– шкільного бібліотекаря навчально-виховного 
комплексу "Бобринецька гімназія - 
загальноосвітня школа I-III ступенів №1" 
Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Козельську Ларису 
Миколаївну 

– шкільного бібліотекаря Маловисківської 
загальноосвітньої школи №3 I-III ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області; 

Коновал Галину 
Тихонівну 

– завідувача бібліотеки комунального закладу 
"Навчально-виховне об'єднання №25 
"Загальноосвітня школа I-III ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області". 

   

8) у номінації «Блог керівника гуртка»: 

Дипломом ІІ ступеня 

Бондарєву Нелю 
Петрівну 

– керівника гуртка Іскрівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

Дудник Нелю 
Вікторівну 

– керівника гуртка Володимирівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 
районної ради Кіровоградської області. 

 

2. Відзначити дипломом учасника огляду освітніх блогів: 

 

1)  Привалову 

Ларису 

Володимирівну 

- методиста методичного кабінету відділу освіти 

Маловисківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області;  
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2)  Паливоду Олену 

Леонідівну 

- методиста методичного кабінету відділу освіти 

Маловисківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області;  

3)  Кушнієнко Ірину 

Володимирівну 

- методиста методичного кабінету відділу освіти 

Маловисківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області;  

 

4)  Сліпоконь 

Наталію 

Леонтіївну 

- директора Синюхінського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа I-II ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Новоархангельської 

районної ради Кіровоградської області; 

 

5)  Сергієнко Юлію 

Георгіївну 

- учителя української мови, літератури, світової літератури 

Іванівського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітня школа I-IIІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад" Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

6)  Панченко Оксану 

Миколаївну 

- учителя української мови і літератури Маловисківської 

гімназії Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області;  

7)  Мурович Юлію 

Сергіївну 

- учителя англійської мови комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання - "Загальноосвітня школа 

I-III ступенів №31 з гімназійними класами, центр дитячої 

та юнацької творчості "Сузір'я" Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області";  

8)  Ларіонову 

Валентину 

Юхимівну 

- учителя математики Вільшанської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

9)  Юрченко 

Вікторію 

Вікторівну 

- учителя географії Знам'янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради;  

10)  Шапаренко Ольгу 

Євгенівну 

- учителя української мови та літератури комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр 

позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

11)  Красножон 

Оксану 

Вікторівну 

- учителя біології та хімії загальноосвітньої школи I-

III ступенів с. Солгутове Гайворонського району 

Кіровоградської області; 

12)  Гончарука 

Віталія 

Дмитровича 

- учителя хімії та інформатики Новостародубської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області;  
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13)  Максимець Анну 

Олександрівну 

- учителя англійської мови Новоукраїнської гімназії №7 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області;  

14)  Коваленко Надію 

Миколаївну 

- учителя математики Добровеличківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради;  

15)  Безрукову 

Світлану 

Миколаївну 

- учителя трудового навчання Знам'янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради;  

 

16)  Калюжну 

Маргариту 

Володимирівну 

- учителя англійської мови навчально-виховного 

комплексу "Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання" Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області;  

17)  Бондар Любов 

Миколаївну 

- учителя інформатики Івангородської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

18)  Олефіренко 

Людмилу 

Іванівну 

- учителя інформатики та математики Олександрівського 

навчально-виховного комплексу №2 "загальноосвітній 

навчальний заклад I-IIІ ступенів -дошкільний навчальний 

заклад" Олександрівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області;  

19)  Верхогляд Ганну 

Андріївну 

- бібліотекаря Балахівської загальноосвітньої школи I-

III ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

20)  Плакущу Наталію 

Борисівну 

- учителя української мови та літератури Мануйлівського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа 

I-IІI ступенів дошкільний навчальний заклад" 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області. 

 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Заступник директора департаменту  А. Олійник 


