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УКРАЇНА 
 

НАКАЗ ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИровоград 

Про підсумки обласного  

фестивалю освітніх веб-квестів 
 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 44 «Про проведення 

обласного фестивалю освітніх веб-квестів» у період з 10 вересня по 25 грудня 

2015 року відбувався вищезазначений фестиваль серед освітян області, які 

урізноманітнюють форми й методи навчання і виховання та методичної роботи 

через популяризацію сучасних видів освітніх інтернет-технологій, зокрема 

ефективно використовують такий варіант проектної діяльності, як веб-квест  

На розгляд журі було подано 38 веб-квестів, а саме:  

з номінації «Методичний веб-квест» - 6;  

з номінації «Навчальний веб-квест» - 22; 

з номінації «Виховний веб-квест» - 7; 

з номінації «Соціальний веб-квест» - 3. 

За підсумками фестивалю та на підставі рішення фахового журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного фестивалю освітніх веб-квестів та 

нагородити: 
 

1) у номінації «Методичний веб - квест»: 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Каєнко Наталію 
Георгіївну 

– завідувача  методичного кабінету відділу освіти 
Новоукраїнської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області за веб-квест «Іміджева 
складова діяльності методичних кабінетів»; 

Касьяненко Вікторію 
Олександрівну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області за веб-квест для 
заступників директорів з НВР "Педрада – 
найбільш очікувана подія шкільного життя"; 
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Дипломом ІІІ ступеня 
 

Романич Наталію 
Василівну 

– методиста методичного кабінету відділу освіти 
Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області за веб-квест «Бібліотечне 
GOOGLE - асорті»; 

Тацієнко Світлану 
Ігорівну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Компаніївської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області за веб-квест «Бібліотечне 
GOOGLE - асорті»; 
 

 

2) у номінації «Навчальний веб-квест»: 
 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Бугайову Наталію 
Анатоліївну 

– учителя української мови і літератури 

Новопразького навчально-виховного комплексу 

Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області за веб-квест «Сміх крізь сльози 

«Кайдашева сім'я»; 

 

Заєць Ірину 
Олександрівну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти, 

молоді та спорту Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області за 

веб-квест «Весілля»; 

Кислякову Вікторію 
Федосіївну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 

Маловисківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області за веб-квест «Пурпурні 

вітрила»; 
 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Курлову Оксану 
Михайлівну 

– учителя математики Первозванівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області за веб-квест «Чим більше 

знаєш, тим більше можеш»;   

Лютинську Марину 
Олександрівну 

– учителя   інформатики   загальноосвітньої  школи 

I-III ступенів с. Солгутове Гайворонського району 

Кіровоградської області за веб-квест «У пошуку 

сервісів та послуг Google…»; 

Пуріс Зою Павлівну – учителя української мови та літератури навчально-

виховного комплексу "Олександрійський колегіум 

- спеціалізована школа" Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області за веб-квест «Зробив 

діло, гуляй сміло…»; 
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3) у номінації «Виховний веб-квест»: 
 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Аман Ірину  
Семенівну 

– учителя інформатики та математики Знам'янської 

спеціальної   загальноосвітньої  школи-інтернату 

I-III ступенів Кіровоградської обласної ради за 

веб-квест «Вогонь – це романтично, проте дуже 

небезпечно!»; 
 

Дипломом ІІІ ступеня 
Погрібняк Ольгу 
Сергіївну 

– учителя фізики Знам'янської спеціальної   

загальноосвітньої  школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради за веб-квест «Коли 

вирушаєш у путь - завжди  обережним будь!»; 

Пінчук Жанну  
Григорівну 

– заступника директора з навчально-виховної 

роботи, учителя історії Мар'янопільського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа I-IІ ступенів - дитячий садок" 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області за веб-квест «Новоукраїнщина – Еллада 

степова»; 

4) у номінації «Соціальний веб-квест»: 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Ярову Віту  
Вікторівну 

– викладача математики професійно-технічного 

училища №38 смт. Голованівськ за веб-квест 

«Соціальні мережі»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Авдієнка Ігоря 
Миколайовича 

– учителя англійської мови Рівнянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області за веб-квест «Моя професія і Я?»; 

Лазарєву Тетяну 
Валентинівну 

– учителя біології та хімії Знам'янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради за веб-квест «Ми 

всі господарі природи – тож збережемо її вроду!». 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олійник А.В. 
 

 

 
 

Голова комісії з припинення  

юридичної особи        В.ПЕРЕВЕРЗЄВ 

 


