
 
 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від 27.05.2016 року         № 438 

м. Кіровоград 

 
 

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 20 травня 2016 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 та нових форм навчання.  

На розгляд журі було представлено 202 освітні блоги, з них допущено до 

участі 177:  

з номінації «Блог методиста районного (міського) методичного кабінету 

(центру)» - 22;  

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

- 16; 

з номінації «Блог учителя» - 102; 

з номінації «Блог методичного формування» - 15; 

з номінації «Блог класного керівника, вихователя» - 10; 

з номінації «Блог учителя класу з інклюзивним навчанням» - 0; 

з номінації «Блог бібліотекаря» - 6; 

з номінації «Блог керівника гуртка» - 6. 

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 
 

Каєнко Наталію 
Георгіївну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Новоукраїнської районної державної адміністрації; 
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Тацієнко Світлану 
Ігорівну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Компаніївської районної державної адміністрації; 

   

Дипломом ІІ ступеня 
 

Погрібну Наталію 
Василівну 

– методиста інформаційно-ресурсного методичного 
центру відділу освіти, молоді та спорту 
Кіровоградської районної державної адміністрації; 

Касьяненко Вікторію 
Олександрівну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Гайворонської районної державної адміністрації; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Паливоду Олену 
Леонідівну 

– методиста районного методичного кабінету 
відділу освіти Маловисківської районної 
державної адміністрації; 

Подручну Світлану 
Миколаївну 

– методиста районного методичного кабінету 
відділу освіти Маловисківської районної 
державної адміністрації. 
 

 

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

закладу»: 
 

Дипломом І ступеня 
 

Саєнко Ірину 
Григорівну 

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

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Мошнягул Оксану 
Іванівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів №8 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

 

Федіну Оксану 
Олександрівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

Первозванівської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Руденка Олексія 
Анатолійовича 

– директора Мар'янівської загальноосвітньої школи 

I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 
 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Гавриленко Наталію 
Анатоліївну та 
Катрук Ірину  
Миколаївну 
 

– директора та заступника директора з навчально-

виховної роботи Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 
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Свічкарьову Інну 
Борисівну 

– директора навчально-виховного комплексу 
"Долинська гімназія - загальноосвітня школа  
I-III ступенів №3". 

   
 

 

3) у номінації «Блог учителя»: 
 

Освітня галузь "Мови і літератури" 
 

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; 

Бойко Людмилу 
Борисівну 

– учителя української мови і літератури 

комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання №6 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів, центр естетичного виховання 

"Натхнення" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Ахмедову Юлію 
Нодіржонівну 

– учителя української мови та літератури 

Компаніївської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів; 

Майбороду Лілію 
Миколаївну 

– учителя української мови та літератури Побузької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Побузької 

селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

Котляренко Наталію 
Миколаївну 

– учителя української мови і літератури 

комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання №33 "Загальноосвітня школа  

I-III ступенів, дошкільний навчальний заклад 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області"; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Дуняшенко Наталію 
Василівну 

– учителя української мови та літератури, 

зарубіжної літератури гімназії №9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 
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Освітня галузь "Суспільствознавство" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Вергуна Романа 
Миколайовича 

– заступника директора з навчально-виховної 

роботи, учителя історії Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Грабового Сергія 
Яковича 

– учителя історії та правознавства Злинської 

загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Христонька Миколу 
Петровичу 

– учителя історії Бутівського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа I-IІI ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Олександрійської 

районної ради Кіровоградської області. 

 

Освітня галузь "Математика та технології" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Курлову Оксану 
Михайлівну 

– учителя математики Первозванівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Ярову Віту Вікторівну – викладача математики професійно-технічного 

училища №38 смт. Голованівськ; 

Лаврусенка Івана 
Миколайовича 

– учителя інформатики та фізики комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання 

"Багатопрофільний ліцей - фізико-математична 

школа - загальноосвітня школа I-III ступенів №18 

- центр дитячої та юнацької творчості "Надія" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області"; 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Гребенюк Ольгу 
Миколаївну 

– учителя математики та інформатики 

Цвітненського навчально-виховного комплексу 

"загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

– дошкільний навчальний заклад" 

Олександрівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 
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Дипломом ІІІ ступеня 
Заєць Ірину 
Володимирівну 

– учителя трудового навчання та технологій 

комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання №6 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів, центр естетичного виховання 

"Натхнення" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

Гресько Аліну 
Олександрівну 

– учителя математики Рівнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області; 

Громко Людмилу 
Володимирівну 

– учителя математики Нечаївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів ім. Ю.І. Яновського. 

Освітня галузь "Природознавство" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Коваль Раїсу 
Миколаївну 

– учителя біології та хімії навчально-виховного 

комплексу "Долинська гімназія - загальноосвітня 

школа I-III ступенів №3"; 

Погрібняк Ольгу 
Сергіївну 

– учителя фізики Знам'янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Недяк Наталію 
Володимирівну 

– учителя географії та економіки навчально-

виховного комплексу "Знам'янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 - ліцей" 

Знам'янської міської ради Кіровоградської 

області; 

Безщасну Тетяну 
Валентинівну 

– учителя географії Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мироненко Олену 
Миколаївну 

– учителя хімії Цвітненського навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітній навчальний заклад I-

III ступенів – дошкільний навчальний заклад" 

Олександрівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області. 
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Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" 
 

Дипломом ІІ ступеня 

Сергієнка Сергія 
Олександровича 

– учителя фізичної культури Іванівського 

навчально-виховного комплексу "загальноосвітня 

школа I-IIІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області. 

 

Початкова школа 
 

Дипломом І ступеня 
 

Школу Наталію  
Борисівну 

– учителя початкових класів Компаніївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів; 

Крамаренко Оксану 
Олексіївну 

– учителя початкових класів комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання №32 

"Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Коломійчук Любов 
Іванівну 

– учителя початкових класів Грузької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Грузької 

сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

Ткачук Ірину  
Миколаївну 

– учителя початкових класів Побузької 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Побузької 

селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Горюн Олену 
Володимирівну 

– учителя початкових класів навчально-виховного 

комплексу "Пушківська загальноосвітня школа  

I-II ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Голованівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Баканьову Світлану 
Валеріївну 

– учителя початкових класів 

Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області. 
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Інші напрями 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Москальову Наталію 
Євгеніївну 

– практичного психолога Оникіївської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Горбунову Інну 
Олександрівну 

– практичного психолога та соціального педагога  

Миколаївської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області. 
 

4) у номінації «Блог методичного формування»: 

 

Дипломом І ступеня 
Жабчіц Валентину 
Степанівну,  
Жабчіца Ярослава 
Валерійовича,  
Кампову Любов 
Анатоліївну, 
Ставніченко Лідію 
Анатоліївну 

– учителів математики навчально-виховного 
комплексу "Перегонівська загальноосвітня школа 
I-IIІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 
Голованівської районної ради Кіровоградської 
області; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Непоп Ірину 
Вікторівну 

– учителя математики та інформатики комунального 
закладу "Навчально-виховне об'єднання №32 
"Спеціалізована загальноосвітня школа  
I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 
мистецтв" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області"; 

Калашника Юрія 
Олександровича, 
Коваленко Надію 
Миколаївну 

– учителів Добровеличківської спеціалізованої 
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 
Кіровоградської обласної ради; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Романич Наталію 
Василівну 

– методист районного методичного кабінету відділу 
освіти Маловисківської районної державної 
адміністрації; 

Таровик Ольгу Іванівну – учителя інформатики та математики 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів №8 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області. 
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5) у номінації «Блог класного керівника, вихователя»: 

Дипломом І ступеня 

Руденко Валентину 
Олександрівну 

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

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Жукову Оксану 
Володимирівну 

– учителя хімії та основ здоров'я Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області; 

Ярову Віту Вікторівну – викладача математики професійно-технічного 
училища №38 смт. Голованівськ; 

Миколенко Аліну 
Володимирівну 

– учителя математики і фізики Плетеноташлицької 
загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Шверненко Тетяну 
Василівну 

– учителя математики Злинської загальноосвітньої 
школи №1 I-III ступенів Маловисківської районної 
ради Кіровоградської області; 

Короп Олену 
Олександрівну 

– вчителя математики та інформатики 
Великовисківської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області. 

 

 

6) у номінації «Блог бібліотекаря»: 

 

Дипломом І ступеня 

Ткаченко Оксану 
Миколаївну 

– бібліотекаря Нечаївської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів ім. Ю.І. Яновського; 

Дипломом ІІ ступеня 

 

Стась Юлію 
Миколаївну 

– учителя Первозванівської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області; 

Літвінову Ірину 
Борисівну 

– бібліотекаря Смолінської загальноосвітньої школи 
№1 I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області; 
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  Дипломом ІІI ступеня 

Москальову Наталію 
Євгеніївну 

– бібліотекаря Оникіївської загальноосвітньої школи 
I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області; 

Баранько Тетяну 
Валентинівну 

– бібліотекаря Іскрівської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області. 
 

7) у номінації «Блог керівника гуртка»: 

 

Дипломом І ступеня 

Руденко Валентину 
Олександрівну 

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

Лютинську Марину 
Олександрівну 

– учителя інформатики, керівника гуртка 
"Обчислювальна техніка" загальноосвітньої школи 
I-III ступенів с. Солгутове Гайворонського району 
Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІ ступеня 

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; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Білокоз Людмилу 
Віталіївну 

– керівника гуртка районного центру дитячої та 
юнацької творчості "ЗОРІТ" Новоукраїнської 
районної ради Кіровоградської області. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

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

Начальник управління  В. ТАБОРАНСЬКИЙ 


