
   
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від 04 листопада 2016 року № 755 

 

м. Кропивницький 

 

 

 

 

Про проведення  

обласних семінарів 

для вчителів у 2016 році 

 

 

У зв’язку з низькими результатами зовнішнього незалежного оцінювання 

2016 року серед випускників загальноосвітніх шкіл області та з метою 

підвищення рівня підготовки учнів до ЗНО-2017  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план проведення обласних семінарів для вчителів 

української мови і літератури, історії України, математики, англійської мови у 

листопаді-грудні 2016 року згідно з додатком 1. 

2. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» 

(Корецька Л.В.): 

1) розробити та затвердити в установленому порядку навчально-

тематичні плани обласних семінарів для вчителів української мови і літератури, 

історії України, математики, англійської мови та забезпечити їх проведення на 

високому науково-практичному та методичному рівнях; 

2) створити належні умови для організації навчальної роботи та 

проживання учасників обласних заходів; 

3) дозволити погодинну оплату роботи викладачів обласних семінарів. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних громад: 

1) забезпечити у визначені цим наказом терміни явку вчителів для участі 

в обласних заходах до КЗ «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (додаток 2); 

2) зобов’язати керівників закладів освіти, на базі яких відбуватиметься 

практична частина обласних семінарів, створити належні умови для навчальної 

роботи. 
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4. Витрати на відрядження учасників обласних семінарів здійснювати за 

рахунок установ, у яких вони працюють. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління В. ТАБОРАНСЬКИЙ 



 

 

Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

04.11.2016  № 755 

 

План проведення  

обласних семінарів для вчителів української мови і літератури, 

 історії України, математики, англійської мови 
 

Категорія 

педпрацівників 
Терміни проведення Місце проведення 

Учителі української 

мови та літератури 

29-30 листопада 2016 р. 
КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

06 грудня 2016 р. 
КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Учителі історії 

16-17 листопада 2016 р. 
КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

13 грудня 2016  р. 
КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Учителі англійської 

мови 

23-24 листопада 2016 р. 

КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»; 

НВО «Кіровоградський 

колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний 

заклад I-III  ступенів - 

дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного 

виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської 

області» 

14 грудня 2016 р. 
КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

Учителі математики 

24-25 листопада 2016 р. 
КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

08 грудня 2016  р. 
КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського» 

 
 



 

 

Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

04.11.2016  № 755 
 

Список учителів  

 української мови і літератури для участі в обласному семінарі 

 

1. Герасимчук Людмила Петрівна, учитель української мови і літератури 

Березовобалківської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка  Вільшанської районної ради Кіровоградської області; 

2. Дамаскіна Любов Олександрівна, учитель української мови і літератури 

Добрянської загальноосвітньої школи I-III ступенів Вільшанської районної 

ради Кіровоградської області; 

3. Бойченко Ріта Михайлівна, учитель української мови і літератури 

Гнатівського   навчально-виховного    комплексу  «загальноосвітня  школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Мрія» Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області; 

4. Терлецька Тетяна Володимирівна, учитель української мови і літератури 

Тернівського  навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня   школа   

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області; 

5. Батрак Алла Володимирівна, учитель української мови і літератури 

Гаївського     навчально-виховного   комплексу   «загальноосвітня  школа   

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області; 

6. Головань Тетяна Олексіївна, учитель української мови і літератури 

Володимирівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області; 

7. Храпейчук Надія Олександрівна, учитель української мови і літератури 

Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 

ради Кіровоградської області; 

8. Мельник Ірина Анатоліївна, учитель української мови і літератури 

Іванковецької загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 

ради Кіровоградської області; 

9. Турлюковська Тетяна Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Трепівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 

ради Кіровоградської області; 

10. Дубівка Алла Романівна, учитель української мови і літератури 

Мошоринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 

ради Кіровоградської області; 

11. Поліщук Світлана Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області; 
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12. Меренкова Аліна Євгеніївна, учитель української мови і літератури 

Могутненського навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

13. Мороз Ганна Леонідівна, учитель української мови і літератури 

Первозванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області; 

14. Лісовець Сергій Миколайович, учитель української мови і літератури 

Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської 

районної ради Кіровоградської області; 

15. Трохименко Алла Анатоліївна, учитель української мови та літератури 

Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів; 

16. Бурдейна Любов Іванівна, учитель української мови і літератури 

Смолінського  навчально-виховного об'єднання  «Загальноосвітня  школа І-

ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний навчальний заклад» Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 

17. Ліщинська Тетяна Олександрівна, учитель української мови і літератури 

Мар'янівської загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 

18. Ющишин Ярослава Василівна, учитель української мови і літератури 

Косівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Олександрійської 

районної ради Кіровоградської області; 

19. Бенько Рита Анатоліївна, учитель української мови і літератури 

Головківського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня   школа   

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області; 

20. Жванко Зінаїда Володимирівна, учитель української мови і літератури 

Попельнастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської 

районної ради Кіровоградської області; 

21. Семенюк Світлана Анатоліївна, учитель української мови і літератури 

Шарівського   навчально-виховного   комплексу «загальноосвітня   школа   

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області; 

22. Павленко Раїса Сергіївна, учитель української мови і літератури Успенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області; 

23. Зубкова Наталія Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Камбурліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області; 

24. Єлісєєва Ольга Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Луганської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

25. Костенко Юлія Миколаївна, учитель української мови і літератури 

Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 

ради Кіровоградської області; 
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26. Коломієць Людмила Іванівна, учитель української мови і літератури 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Великі Трояни Ульяновського 

району Кіровоградської області; 

27. Осадчук Анна Юріївна, учитель української мови і літератури 

Грушківського навчально-виховного комплексу  «Загальноосвітня  школа   

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області; 

28. Баранець Віра Петрівна, учитель української мови і літератури 

Докучаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

29. Сидоренко Любов Іванівна, учитель української мови і літератури 

Устинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області. 

 

 

Список учителів 

історії України для участі в обласному семінарі 
 

1. Кривенко Неля Володимирівна, учитель історії Вільшанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

2. Твердоступ Людмила Василівна, учитель історії Кетрисанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

3. Самайчук Валентина Леонідівна,  учитель історії загальноосвітньої  школи 

І-ІІІ ступенів с. Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області; 

4. Довгополов Василь Олександрович, учитель історії навчально-виховного 

комплексу «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області; 

5. Сигида Юрій Григорович, учитель історії Помічнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №3 Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

6. Шведюк Володимир Миколайович, учитель історії комунального закладу 

«Новогригорівська Перша загальноосвітня школа I-III ступенів Долинської  

районної ради»; 

7. Третяк Маргарита Олегівна, учитель історії комунального закладу 

«Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. А.С. Макаренка 

Долинської  районної ради»; 

8. Москаленко Микола Сергійович, учитель історії Знам'янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

9. Юхименко Наталія Вікторівна, учитель історії Суботцівської 

загальноосвітньої школи I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області; 
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10. Скляренко Ніна Борисівна, учитель історії Цибулівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області; 

11. Мазурік Андрій Миколайович, учитель історії Вишняківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

12. Маринець Світлана Іванівна, учитель історії Червоноярського  навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

13. Тодоренко Віталій Миколайович, учитель історії Червоновершської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів; 

14. Баланова Катерина Юріївна, вчитель історії Добрянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Вільшанської районної ради Кіровоградської області; 

15. Присяжнюк Тетяна Василівна, учитель історії Хмелівської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

16. Андріянова Людмила Сергіївна, учитель історії Новгородківського 

навчально-виховного комплексу імені заслуженого вчителя України 

П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області; 

17. Бондаренко Наталія Петрівна, учитель історії Бірківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Олександрівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

18. Павленко Тетяна Володимирівна, учитель історії Михайлівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів комунального закладу 

«Михайлівське навчально-виховне об’єднання» Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

19. Рисухіна Олена Володимирівна, учитель історії Войнівської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області; 

20. Криштопа Оксана Михайлівна, учитель історії Йосипівського  навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області; 

21. Гаркуша Антоніна Олександрівна, учитель історії Новопразької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області; 

22. Плецький Владислав Олексійович, учитель історії Глодоської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

23. Свірщевська Лідія Іванівна, учитель історії Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 
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24. Борщ Олександр Миколайович, учитель історії Комишуватської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

25. Плахотний Володимир Анатолійович, учитель історії Онуфріївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області; 

26. Харенко Тетяна Іванівна, учитель історії навчально-виховного комплексу 

«Деріївська загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Онуфріївської районної ради Кіровоградської області; 

27. Церпіш Катерина Михайлівна, учитель історії Камбурліївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області; 

28. Копань Тетяна Костянтинівна, учитель історії комунального закладу 

«Петрівський  навчально-виховний   комплекс    «загальноосвітня   школа  

ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

29. Шевченко Юлія Іванівна, учитель історії комунального закладу 

«Петрівський   навчально-виховний   комплекс    «загальноосвітня  школа ІІ-

ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області; 

30. Кулинич Олена Миколаївна, учитель історії Григорівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

31. Гуслєнков Олександр Миколайович, учитель історії Седнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області. 
 

 

Список учителів 

 математики для участі в обласному семінарі 
 

1. Проценко Любов Іванівна, учитель математики Кетрисанівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

2. Гордієнко Ірина Олександрівна, учитель математики Добрівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

3. Шевченко Олег Миколайович, учитель математики Олександрівської 

загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

4. Гордієнко Тетяна Вікторівна, учитель математики комунального закладу 

«Долинська ЗШ І-ІІІ ступенів № 4 Долинської районної ради»; 

5. Макачева Вікторія Андріївна, учитель математики комунального закладу 

«Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. А.С. Макаренка 

Долинської  районної ради»; 
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6. Бондаренко Валентина Іванівна, учитель математики Знам'янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

7. Малашевич Олена Григорівна, учитель математики Володимирівської 

загальноосвітньої школи I-II ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області; 

8. Чоботар Лариса Іванівна, учитель математики Диківської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області; 

9. Шульга Людмила Леонідівна, учитель математики  Петрівського навчально-

виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа I-IІI ступенів» Знам'янської районної ради Кіровоградської області; 

10. Вовненко Ірина Володимирівна, учитель математики Володимирівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

11. Городецький Олександр Олександрович, учитель математики Калинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

12. Банна Лідія Миколаївна, учитель математики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

13. Баришева Алла Миколаївна, учитель математики Могутненського  

навчально-виховного комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

14. Фоменко Оксана Григорівна, учитель математики Степового  навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня  школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

15. Грицаєнко Наталія Олександрівна, учитель математики Мар'ївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів; 

16. Козюк Юлія Вікторівна, учитель математики Живанівського відділення 

комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області; 

17. Сонцева Тетяна Анатоліївна, учитель математики Маловисківської 

загальноосвітньої школи №4 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області;  

18. Хомякова Тетяна Василівна, учитель математики Оникіївської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

19. Щирська Лариса Василівна, учитель математики Якимівської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 
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20. Кумпан Світлана Миколаївна, учитель математики Новгородківського 
навчально-виховного комплексу імені заслуженого вчителя України 
П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області; 

21. Захарова Наталія Володимирівна, учитель математики Петрокорбівського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області; 

22. Ушкаленко Алла Петрівна, учитель математики Новоархангельського 
навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів – 
гімназія» Новоархангельської районної ради Кіровоградської області; 

23. Дідківська Яна Павлівна, учитель математики Надлацької загальноосвітньої 
школи I-IІI ступенів Новоархангельської районної ради Кіровоградської 
області; 

24. Яриш Марія Федорівна, учитель математики Панчівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської 
області; 

25. Сисоєва Ірина Сергіївна, учитель математики Олександрівського навчально-
виховного комплексу №2 «загальноосвітній навчальний заклад I-IIІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Олександрівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області; 

26. Майданик Віта Святославівна, учитель математики Бірківського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Олександрівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області; 

27. Котляр Яна Олександрівна, учитель математики Войнівської 
загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області; 

28. Александрова Юлія Михайлівна, учитель математики Новопразької 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області; 

29. Лустенко Світлана Георгіївна, учитель математики Грушківського  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Ульяновської районної ради Кіровоградської області; 

30. Квашук Міла Євтихівна, учитель математики Шамраївської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Ульяновської районної ради 
Кіровоградської області. 

 

 

Список учителів   

англійської мови для участі в обласному семінарі 
 

1. Фінюшина Оксана Вікторівна, учитель англійської мови Вільшанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

2. Бевзюк Світлана Анатоліївна, учитель англійської мови загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Гайворон Кіровоградської області; 



8 

Продовження додатка 2 

 

3. Ткачук Наталія Миколаївна, учитель англійської мови навчально-виховного     

комплексу «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області; 

4. Ігнатенко Руслана Вадимівна, учитель англійської мови Побузької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області; 

5. Шевчук Оксана Вікторівна, учитель англійської мови Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича; 

6. Бас Алла Вікторівна, учитель англійської мови Добровеличківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області;  

7. Прудка Людмила Сергіївна, учитель англійської мови Знам'янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

8. Ніколайченко Альона Андріївна, учитель англійської мови Богданівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Г. Ткаченка Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області; 

9. Пришляк Тетяна Василівна, учитель англійської мови  комунального 

закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр "Лідер"» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

10. Соколова Наталія Михайлівна, учитель англійської мови  комунального 

закладу «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький центр "Лідер"» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

11. Строганова Віра Василівна, учитель англійської мови  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 

12. Боброва Інна Леонідівна, учитель англійської мови загальноосвітньої школи 

ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області; 

13. Барсукова Ольга Вікторівна, учитель англійської мови загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 

14. Лось Наталя Володимирівна, учитель англійської мови Катеринівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

15. Лещенко Надія Володимирівна, учитель англійської мови Аджамської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 
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16. Підгорна Світлана Василівна, учитель англійської мови Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області; 

17. Пєєва Катерина Михайлівна, учитель англійської мови Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області; 

18. Назаренко Олександра Олегівна, учитель англійської мови Смолінської 

загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

19. Білоусова Ольга Сергіївна, учитель англійської мови Смолінського    

навчально-виховного об'єднання  «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія – позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

20. Аніскевич Тетяна Миколаївна, учитель англійської мови Злинської 

загальноосвітньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

21. Буран Лілія Миколаївна, учитель англійської мови Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської області; 

22. Скорик Людмила Анатоліївна, учитель англійської мови Маловисківської 

гімназії Маловисківської міської ради Кіровоградської області; 

23. Маржан Алла Володимирівна, учитель англійської мови Новомиргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

24. Авдієнко Ігор Миколайович, учитель англійської мови Рівнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

25. Третяк Наталія Олександрівна, учитель англійської мови Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

26. Мезинець Мирослава Мирославівна, учитель англійської мови 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

27. Чернявська Тетяна Анатоліївна, учитель англійської мови 

загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

28. Максимова Світлана Миколаївна, учитель англійської мови Онуфріївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області. 

 

 

 

 

 


