
 
УКРАЇНА 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 

 

НАКАЗ 

від  29.12.2016 р. № 106 

м. Кропивницький 

 
Про затвердження складу 

творчих груп, шкіл педагогічної  

майстерності, постійно діючих  

семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо на 2017 рік 

 
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 16.12.2016 року 

№ 881 «Про проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних 

заходів у 2017 році» 

 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, 

постійно діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів на 2017 рік (додаток). 

2. Навчальному відділу (Супрун Л.М.) до 30.12.2016 року розмістити 

інформацію про склад творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, постійно 

діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо  на сайті  навчального відділу 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»:  http://koippo.in.ua/nv.  

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-організаційної діяльності Нудного В.М. 

 

 

 

Директор Л. Корецька 
 

 

 



Додаток 

до наказу КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

29.12.2016 № 106 
 

Склад творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, 

постійно діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів на 2017 рік 
 

1. Обласні творчі групи 
 

1) Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 

громад, керівники загальноосвітніх навчальних закладів 

Проблема: «Використання інтернет-простору для підвищення якості неперервного 

навчання педагогів» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Аннікова О.М. – директор науково-методичного центру управління освіти, 
молоді та спорту Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

2. Гавриленко Н.А. – директор  Червонокостянтинівської  загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області 

3. Гончарук Г.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Гайворонської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

4. Даниленко О.В. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

5. Данилюк В.І. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Долинської  
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

6. Даценко О.В. – заступник директора Цукрозаводського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - центр 
художньо-естетичної творчості учнівської молоді»  
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

7. Доценко О.Г. – директор Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 8 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

8.  Драна А.В. – методист відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

9. Дурова О.В. – завідувач методичного кабінету управління освіти виконавчого 
комітету Світловодської міської ради Кіровоградської області 

10. Звенигородська В.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Благовіщенської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області 
11. Іванченко Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Седнівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

12. Касьяненко В.О. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Гайворонської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

13. Кислякова В.Ф. – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

14. Козак Ю.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

15. Кононенко О.О. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

16. Крячко Н.В. – заступник директора Маловисківської гімназії 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

17. Лазаревич Т.О. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Світловодської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 
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18. Мараренко В.В. – завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новгородківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

19. Маргарид Г.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи Ганнівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нововоукраїнської 
районної ради Кіровоградської області 

20. Ошега З.С. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

21. Побережець О.С. – директор інформаційно-ресурсного методичного центру 
відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

22. Середа Т.А. – методист методичного кабінету відділу освіти Устинівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

23. Сільвейстрова Н.М. – директор Голубієвицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

24. Скрипник Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс    
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

25. Тацієнко С.І. – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту  Компаніївської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

26. Тимошенко Н.П. – директор Степового навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

27. Ткаченко В.М. – методист методичного кабінету відділу освіти Новоархангельської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

 

Керівники творчої групи: 

Половенко О.В., завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту 
та координації діяльності методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Трубіна В.Г., методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту 

та координації діяльності методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

2) Учителі української мови і літератури 

Проблема: «Проблеми унормування сучасної української  мови» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Бугайова Н.А. – учитель української мови і літератури Новопразького 
навчально-виховного комплексу Олександрійської районної 
ради Кіровоградської області 

2. Заєць В.С. – учитель української мови і літератури Великовисківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області 

3. Згарська Л.А. – учитель української мови і літератури Бірківської філії 
комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне 
об'єднання №2» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

4. Константінова Н.Ф. – учитель української мови і літератури Добровеличківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Добровеличківської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

5. Кузнєцова І.В. – викладач української мови і літератури державного 
навчального закладу «Кіровоградський професійний ліцей 
імені Героя Радянського Союзу О.С. Єгорова» 
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6. Кунашенко Н.Г. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховний   комплекс    «Гімназія – загальноосвітня     
школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області 

7. Місаєва Л.О. – учитель української мови і літератури Соколівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

8. Панченко О.М. – учитель української мови і літератури Маловисківської гімназії 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

9. Пінчук Т.М. – учитель української мови і літератури Червоновершської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Компаніївської ради 
Кіровоградської області 

10. Рибальченко Л.І. – учитель української мови і літератури Дорожинської 
загальноосвітньої школи I-II ступенів Вільшанської 
районної ради Кіровоградської області 

11. Сергієнко Ю.Г. – учитель української мови і літератури Іванівського навчально-
виховного  комплексу «загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

12. Слєпцова Т.М. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області імені Олени Журливої» 

13. Стародубцова О.І.  – учитель української мови і літератури  загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №2 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

14. Стась Ю.М. – учитель української мови і літератури Первозванівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

15. Суковач О.Б. – учитель української мови і літератури Знам'янської 
спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

16. Тищенко О.В. – учитель української мови і літератури Червонокам'янського 
навчально-виховного   об'єднання «Загальноосвітня  школа 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – 
позашкільний центр» 

17. Толмач Н.І. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Долинська  гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Долинської 
районної ради» 

18. Хомко О.П. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання №32 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа I-III ступенів, позашкільний центр 
«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

19. Шевченко А.О. – учитель української мови і літератури навчально-виховного 
комплексу «Кіровоградський колегіум – спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 

 

Керівник творчої групи:  

Вікторіна О.М., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат філологічних наук  
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3) Учителі української мови та літератури (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання №6  «Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області») 

Проблема: «Практичне використання інструментів Microsoft та Google в роботі 

вчителя української мови і літератури»  
 

Члени творчої групи: 
 

1. Ахмедова Ю. Н. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

2. Бойко Л.Б. – учитель 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» 

3. Бугайова Н.А. – учитель української мови і літератури Новопразького 
навчально-виховного комплексу Олександрійської районної 
ради Кіровоградської області 

4. Гаркуша О.С. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

5. Заєць В.С. – учитель української мови і літератури Великовисківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області 

6. Заїкіна Т.М. – учитель української мови і літератури Івангородської філії 
комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне 
об’єднання №2» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області  

7. Карабут І.І. – учитель української мови і літератури загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С.Пушкіна Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області 

8. Коломійченко О.В. – учитель Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

9. Котляренко Н.М. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання №33 «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

10. Луньова Н. В. – учитель української мови і літератури Оникіївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області 

11. Майборода Л. М. – учитель української мови і літератури Побузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Голованівської 
районної ради Кіровоградської області 

12. Онищенко Л.В. – учитель української мови і літератури гімназія №9 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

13. Осаулець Л.В. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

14. Панасюк Н. В. – учитель української мови і літератури Голубієвицької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області 
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15. Панченко О.М. – учитель української мови і літератури Маловисківської 

гімназії Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

16. Пришляк О.В. – учитель української мови і літератури загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

17. Самонова В.Г. – учитель української мови і літератури загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

18. Смородіна І. І. – учитель української мови і літератури загальноосвітнього 

навчального закладу І-ІІІ ступенів № 15 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

19. Стась Ю. М. – учитель української мови і літератури Первозванівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області 

20. Толмач Н.І. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Долинської 

районної ради» 

21. Хомко О.П. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

«Школа мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

22. Чухряєва В.І. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне   об’єднання – «Загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та 

юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
 

Керівник творчої групи:  

Маранська І.А., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

4) Учителі української мови та літератури 

Проблема: «Шляхи аналізу літературного твору в шкільній практиці. Сучасні технології 

роботи з текстом художнього твору» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Василевська А.П. – учитель української мови і літератури Мар’ївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області 

2. Голик О.В. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

3. Дубок Т.В. – учитель української мови і літератури Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області 
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4. Капустіна В.П. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – 

фізико-математична       школа   -     загальноосвітня     школа     

І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості 

«Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

5. Капкан І.М. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне   об’єднання  «Загальноосвітня   школа    

І-ІІІ ступенів № 17 – центр естетичного виховання «Калинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

6. Максименко В.Я. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне   об’єднання   «Загальноосвітня   школа 

І-ІІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

7. Мацко Н.М. – учитель 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»  

8. Новіцька О.М. – учитель 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» 

9. Панченко Л.Б. – учитель української мови і літератури філії навчально-

виховного комплексу «Голованівська загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія «Голованівська 

загальноосвітня школа ім. Г.В.Міклея»  

10. Петренко В.В. – учитель української мови і літератури Знам’янської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області 

11. Почтар К.І. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховний  комплекс  «Гімназія – загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 

12. Рожанчук І.В. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання – «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» – 

гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

13. Льошенко С.А. – учитель української мови і літератури Кам'янокриничанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Благовіщенської 

районної ради 

14. Чеботарьова Н.В. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – 

фізико-математична     школа –   загальноосвітня      школа     

І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької творчості 

«Надія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

15. Черненко В.В. – учитель української мови і літератури Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 
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16. Щербина С.В. – учитель української мови і літератури Созонівського навчально-
виховного   комплексу «загальноосвітня   школа   І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

 

Керівники творчої групи:  
Мінич Г.В., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Маранська І.А., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 
5) Учителі української та зарубіжної літератури 

Проблема: «Розвиток творчого потенціалу вчителів-словесників засобами педагогічної 
взаємодії (у рамках Всеукраїнського науково-педагогічного проекту (2016-2020) 
«Філологічний Олімп»)» 

 

Члени творчої групи: 
 

1. Аброскіна О.В. – учитель зарубіжної літератури  комунального закладу 
«Навчально-виховне обєднання № 25 «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

2. Головата А.І. – учитель зарубіжної літератури Мошоринської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам’янської районної 
ради Кіровоградської області 

3. Гришанович Л.В. – учитель зарубіжної літератури Новоєгорівської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новоукраїнської 
районної ради Кіровоградської області 

4. Дудка І.В. – учитель зарубіжної літератури навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

5. Кононова Г.М.   – учитель зарубіжної літератури Бережинської 
загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської 
районної державної адміністрації  Кіровоградської області 

6. Корнейчук Т.В. – учитель української та зарубіжної літератури   Знам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г.Шевченка 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

7. Костиря С.Г. – учитель зарубіжної літератури Червонокам'янського навчально-
виховного об'єднання   «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад – позашкільний центр» 

8. Моклюк Т. М. – учитель зарубіжної літератури Перчунівської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добровеличківської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

9. Полінкаш А.І. – учитель української та зарубіжної літератури  Криничненської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Устинівської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

10. Тульчевська О.М – учитель української та зарубіжної літератури навчально-
виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – 
спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

11. Чернецька В.В. – учитель   зарубіжної   літератури  загальноосвітньої  школи   
І-ІІІ ступенів №7 ім. О.С.Пушкіна Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області 

12. Шитель А.В. – учитель української та зарубіжної літератури  Свердловської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної 
ради Кіровоградської області 
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Керівники творчої групи:  
Ревнивцева О.В., завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Мінич Г.В., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Маранська І.А., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

6) Учителі зарубіжної літератури та російської мови 

Проблема: «Технологізація літературної освіти» 
 

Члени динамічної творчої групи: 
 

1. Антонова Н.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови комунального 
закладу «Навчально-виховне об’єднання – «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 
дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

2. Бак С.К. – учитель зарубіжної літератури та російської мови філії 
навчально-виховного комплексу «Голованівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» «Троянська 
загальноосвітня школа» 

3. Вітко М.І. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Помічнянської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 1 
Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області імені Героя України Березняка 
Євгена Степановича 

4. Гетьман О.Г. – учитель зарубіжної літератури та російської мови комунального 
закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської 
ради Кіровоградської області 

5. Грабовська С.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

6. Губенко Г.Ю. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Великосеверинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

7. Гузь О.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови комунального 
закладу «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - 
дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр 
«Зорецвіт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

8. Гуйван І.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 35 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

9. Жванко В.І. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Попельнастівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

10. Каєнко О.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Новоукраїнського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівз поглибленим 
вивченням англійської мови - гімназія № 7» Новоукраїнської 
районної ради Кіровоградської області 
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11. Козаченко І.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови Назарівського 
навчально-виховного    комплексу   «загальноосвітня     школа   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

12. Кранкус О.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської 
міської ради Кіровоградської області 

13. Макловська Л.Я. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 6 
«Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр 
естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

14. Небога С.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання  
«Багатопрофільний ліцей – фізико-математична школа - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та 
юнацької творчості «Надія»  Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

15. Невкрита І.С. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

16. Оніщенко С.А. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 
ім. Т.Г. Шевченка Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області 

17. Пихуля Л.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», 
центр позашкільного виховання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

18. Прокопова Т.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Маловисківської загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

19. Решетняк О.Д. – учитель зарубіжної літератури та російської мови навчально-
виховного   комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  
І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова 
казка» Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

20. Романовська Н.І. – учитель зарубіжної літератури та російської мови приватного 
навчально-виховного об’єднання «Дошкільний навчальний 
заклад – спеціалізована школа І-ІІ ступенів – ліцей «Школа Ор-
Авнер»  

21. Тіхоненко С.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови гімназії №9 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

22. Тригубенко О.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

23. Туз Т.А. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Кіровоградської гімназії нових технологій навчання 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

24. Федорова І.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Новопразького навчально-виховного комплексу 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

25. Ціпов’яз Л.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови навчально-
виховного об’єднання «Олександрійська гімназія 
імені Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
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26. Шевченко В.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

27. Шпаченко Т.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови навчально-
виховного комплексу «Кіровоградський колегіум – 
спеціалізований     загальноосвітній       навчальний     заклад   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

28. Якимчук А.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу 
(гімназія-інтернат – школа мистецтв)  

 

Керівник динамічної творчої групи:  

Ревнивцева О.В., завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

7) Учителі зарубіжної літератури 

Проблема: «Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів навчання у процесі роботи 

над художнім твором» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Глущенко Н.В. – учитель зарубіжної літератури Олександрівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Олександрійської 
районної ради Кіровоградської області 

2. Добровольська О.В. – учитель зарубіжної літератури та художньої культури 
Панчівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

3. Злочевська Н.В. – учитель української мови та літератури загальноосвітнього 
навчального закладу I-II ступенів № 8 Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

4. Ковальчук З.В. – учитель зарубіжної літератури Новгородківського навчально-
виховного комплексу імені заслуженого вчителя України 
П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної 
ради Кіровоградської області 

5. Козакова О.А. – учитель зарубіжної літератури Михайлівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів комунального закладу 
«Михайлівське навчально-виховне об'єднання» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

6. Мартиненко В.В. – учитель зарубіжної літератури Великосеверинівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

7. Нетребенко О.О. – учитель зарубіжної літератури гімназії № 9 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області 

8. Оврас А.П. – учитель зарубіжної літератури Цибулівської загальноосвітньої 
школи I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради 
Кіровоградської області 

9. Панчук В.А. – учитель зарубіжної літератури Соколівської загальноосвітньої  
школи I-III ступенів Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

10. Попович Н.Л. – учитель української мови та літератури Новгородківського 
навчально-виховного   комплексу  «загальноосвітня   школа  
I-IІI ступенів з поглибленим вивченням предметів - центр 
довузівської підготовки» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області 
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11. Притуляк Л.А. – учитель зарубіжної літератури Калинівської   
загальноосвітньої школи I-III ступенів Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

12. Роскос Т.М. – учитель зарубіжної літератури навчально-виховного 
комплексу «Павлиська загальноосвітня школа I-III ступенів - 
ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської районної 
ради Кіровоградської області 

13. Сарданова В.І. – учитель   зарубіжної   літератури    загальноосвітньої   школи    
I-III ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу І.К. Конька 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

14. Сайко А.А. – учитель зарубіжної літератури і російської мови навчально-
виховного   комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад 
I-III ступенів № 9 - спеціалізована школа» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

15. Свірбій С.А. – учитель зарубіжної літератури Знам'янської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7 Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області 

16. Слободенюк Л.А. – учитель зарубіжної літератури Назарівського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

17. Тараненко Т.В. – учитель зарубіжної літератури Топилянського навчально-
виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад - 
загальноосвітня школа I-IІ ступенів» Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області 

 

Керівник творчої групи:  

Небеленчук І.О., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
 

 

8) Учителі історії та суспільствознавчих дисциплін 

Проблема: «Формування предметних компетентностей учнів під час реалізації вимог 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі 

«Суспільствознавство»» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Армашова Н.В. – учитель історії Новоградівської загальноосвітньої школи          

I-III ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області 

 

2. Бабич Л.А. – учитель історії Олександрівської  філії комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №1» 
Олександрівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

 

3. Бирзул О.В.  – учитель історії Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

 

4. Бібік Н.С. – учитель історії комунального закладу «Навчально-виховний      
комплекс  «Гімназія – загальноосвітня  школа   І-ІІІ ступенів 
№ 1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

 

5. Вергун Р.М. – учитель історії  Плетеноташлицької загальноосвітньої школи 
I-IІI ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

 

6. Відіборенко І.В. – учитель історії Веселівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 
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7. Гирба А.В. – учитель історії Губівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
імені Д.Бєдного Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

 

8. Гнатенко С.П. – учитель історії Новоукраїнського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням англійської мови - гімназія №7» Новоукраїнської 
районної ради Кіровоградської області 

 

9. Грінченко В.В. – учитель історії Високобайрацького навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

 

10. Гродзіцька Т.М. – учитель історії загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 
м. Гайворон Кіровоградської області 

 

11. Заболотна Ю.В. – учитель історії Червонокам'янського навчально-виховного  
об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – позашкільний центр» 

 

12. Коваленко О.Ю. – учитель історії Новоархангельського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об'єднання №1  
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

 

13. Козова В.О. – учитель історії комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс   «Долинська     гімназія – загальноосвітня   школа    
І-ІІІ ступенів №3» Долинської районної ради» 

 

14. Коляда С.В. – учитель історії комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний заклад 
"Вікторія-П" Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

 

15. Котов І.В. – учитель історії загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 

16. Пінчук В.Д. – учитель історії комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання 
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

 

17. Свінціцька А.П. – учитель історії Побузької загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Побузької селищної ради Голованівського району 
Кіровоградської області 

 

18. Севастяненко С.О. – учитель історії навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

 

19. Шишкевич О.М. – учитель історії комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

 

 

Керівники творчої групи:  
Черткова Н.С., методист науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін              

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Митрофаненко Ю.С., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат історичних наук; 
Буртовий С.В., завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 
9) Учителі правознавства 

Проблема:  «Формування елементів правової культури, правових орієнтирів та 
правомірної поведінки учнів під час навчання правознавства» 

 

Члени творчої групи: 
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1. Алєйніков І.А. – учитель правознавства комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс загальноосвітня школа I-II ступенів №34 – 
економіко-правовий ліцей «Сучасник» – дитячо-юнацький 
центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

2. Ворона С.О. – учитель правознавства комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний 
навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

3. Грищук Н.Л. – учитель історії 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» 

4. Демешко Н.С. – учитель історії    Мошоринської   загальноосвітньої   школи   
І-ІІІ ступенів Знам’янської районної ради Кіровоградської області 

5. Мамалига Н.Г. – учитель правознавства Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

6. Погоріла В.В. – учитель історії та правознавства комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання природничо-економіко-
правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

7. Половко Л.Б. – учитель Димитровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

8. Різанов М.С. – учитель правознавства комунального закладу «Навчально-
виховний      комплекс     «Гімназія – загальноосвітня     школа     
І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області 

9. Скальська І.В. – учитель історії та правознавства Світловодської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської 
міської ради Кіровоградської області 

10. Триняк Т.В. – учитель правознавства комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська  гімназія – загальноосвітня   
школа І-ІІІ ступенів №3» Долинської районної ради» 

11. Філіп І.В. – заступник директора навчально-виховного комплексу «Ліцей  
інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

12. Філіпова С.М. – учитель правознавства навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 
ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

13. Флакей Н.М. – учитель історії Куколівського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

 

Науковий керівник: 
Митрофаненко Ю.С., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат історичних наук 
Керівники творчої групи:  
Кравченко Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін              

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Скрипка Г.В., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
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10) Учителі географії загальноосвітніх навчальних закладів (Войнівська  загальноосвітня  

школа  I-IІI ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської області) 

Проблема: «Використання географічного потенціалу засобами краєзнавства у 

формуванні фахової компетентності вчителя»  
 

Члени творчої групи: 
 

1. Балацький Л.Ю. – учитель   географії   Войнівської   загальноосвітньої  школи   
I-IІI ступенів Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

2. Ваніна Н.І. – учитель географії комунального закладу «Петрівське навчально-
виховне  об’єднання  «загальноосвітня  школа   І-ІІІ ступенів – 
гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області 

3. Волошина М.Ф. – учитель географії комунального закладу  «Олександрівське 
навчально-виховне об’єднання №2» Олександрівської 
районної ради Кіровоградської області 

4. Гальченко Л.В. – учитель географії  Новоукраїнської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів №6 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

5. Гончарова В.А. – учитель географії Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

6. Зубко О. С. – учитель географії  комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 
№20 - дитячий юнацький центр «Сузір'я» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

7. Красота О.В. – учитель географії   Вільшанської  загальноосвітньої   школи  
I-III ступенів Вільшанської районної ради Кіровоградської 
області 

8. Маменко І.В. – учитель географії навчально-виховного комплексу 
«Звенигородський   загальноосвітній    навчальний   заклад    
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

9. Маргарид Г.В. – учитель    географії    Ганнівської    загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області 

10. Мельник А.М. – учитель   географії    Аджамської  загальноосвітньої  школи   
I-III ступенів Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області  

11. Павленко О.А. – учитель   географії   Буховецької  загальноосвітньої    школи   
I-III ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області 

12. Панкевич В.І. – учитель географії навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 
ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

13. Піщугіна Н.А. – учитель географії комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів №17 – 
центр естетичного виховання «Калинка» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

14. Полухіна О.Л.  – учитель географії загальноосвітньої  школи I-III ступенів №3 
м. Гайворон Кіровоградської області 

15. Реут К.П. – учитель географії  загальноосвітньої школи I-III ступенів №30 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

16. Ругало О.А. – учитель географії Червоновершської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів Компаніївської ради Кіровоградської області 

17. Савлук Г.І. – учитель    географії Суботцівської загальноосвітньої   школи 
I-IІІ ступенів Знам’янської районної ради Кіровоградської 
області 
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18. Сербіненко О.А. – учитель   географії Устинівської  загальноосвітньої   школи   
I-III ступенів Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

19. Сергієнко Л.В. – учитель географії   Торговицької     загальноосвітньої  школи 
І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького навчально-
виховного об'єднання Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області 

20. Тарковська Л.І. – учитель  географії    Шамраївської   загальноосвітньої школи 
I-III ступенів Благовіщенської районної ради Кіровоградської 
області 

21. Шевцов А.О. – учитель географії Куколівського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

 

Керівник творчої групи:  

Хлань Л.М., завідувач науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

11) Учителі хімії загальноосвітніх навчальних закладів 

Проблема:  «ІКТ-супровід підготовки учнів до ЗНО з хімії» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Акішова Р.А. – учитель хімії гімназії №9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

2. Баланенко В.В. – учитель хімії Кіровоградської гімназії нових технологій 

навчання Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

3. Денисенко А.О. – учитель хімії Златопільської гімназії м. Новомиргорода 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

4. Жукова О.В. – учитель   хімії   Новоукраїнської   загальноосвітньої   школи  

І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

5. Іваненко С.С. – учитель     хімії   Оситнязької    загальноосвітньої    школи     

I-III ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

6. Козак Ю.В. – учитель     хімії    Панчівської     загальноосвітньої    школи    

I-III ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області  

7. Макаренко І.А. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей - 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів   №8 - позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

8. Мала Г.В. – учитель хімії навчально-виховного комплексу «Знам'янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» Знам'янської 

міської ради Кіровоградської області 

9. Меташоп Н.В. – учитель хімії Олександрійського навчально-виховного 

комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів №17-ліцей) Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

10. Моторна О.В. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, 

ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
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11. Панасенко О.М. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання Загальноосвітня школа I-II ступенів - ліцей №19 - 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

12. Тикул О.А. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

13.  Тітенко Т.С. – учитель   хімії    Новоукраїнської   загальноосвітньої   школи 
I-III ступенів №4 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

14. Хліменкова Т.В. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний 
заклад I ступеня «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – 
центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

15. Швець О.О. – учитель хімії комунального закладу «Петрівське навчально-

виховне об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області 
 

Керівник творчої групи:  

Ціперко Т.В., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін    КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

12) Учителі економіки 

Проблема:  «Науково-методичне забезпечення викладання шкільного курсу 

“Економіка”» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Бевз А.П. – учитель   економіки  Знам’янської загальноосвітньої  школи  
I-ІІІ ступенів № 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської 
області 

2. Безрученко Т.Ю. – учитель економіки  комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області 

3. Бердник Н.О. – учитель економіки навчально-виховного комплексу «Ліцей  
інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

4. Бруснік Л.О. – учитель економіки навчально-виховного об’єднання 
«Олександрійська     гімназія      імені     Т.Г. Шевченка – ЗНЗ    
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської ради 
Кіроворадської області 

5. Дмитрян Т.В. – учитель економіки комунального закладу «Навчально-виховний  
комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

6. Ілюшенко О.Л. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

7. Іваненко Л.Є. – учитель економіки Розумівської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання № 2» 
Олександрівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

8. Коваль С.С. – учитель економіки  Знам’янської  загальноосвітньої  школи   
I-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Шевченка Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області 
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9. Колеснік Т.І. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 
«Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа I-III ступенів 
№5» Кіровоградської області 

10. Лучанов В.А. – учитель економіки Іванівського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

11. Маранда В.О. – учитель економіки   Бережинської загальноосвітньої  школи  
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

12. Недяк Н.В. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2-ліцей» 
Знам´янської міської ради Кіровоградської області 

13. Степанова Л.В. – учитель економіки Добровеличківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної 
державної адміністрації  Кіровоградської області 

14. Твердоступ Л.В. – учитель   економіки  Веселівської  загальноосвітньої  школи  
І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області 

15. Темна А.П. – учитель  економіки  Знам'янської  загальноосвітньої  школи   
I-ІІІ ступенів № 7 Знам’янської міської ради Кіровоградської 
області 

16. Туртуріка І.В. – учитель економіки  Оникіївської  загальноосвітньої   школи   
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

17. Харитонович С.К. – учитель економіки Маловисківської загальноосвітньої школи 
№ 4 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області 

18. Шишкова Л.Ф. – учитель економіки  Помічнянської загальноосвітньої  школи 
І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області імені Героя України 
Березняка Євгена Степановича 

19. Шкрябіна А.Г. – учитель економіки комунального закладу «Навчально-виховне 
об`єднання природничо-економіко-правовий ліцей – 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

 

Керівник творчої групи:  
Богданова О.П., методист науково-методичної лабораторії економіко-технологічних 

дисциплін  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

13) Учителі музичного та образотворчого мистецтва, художньої культури 

Проблема: «Творче самовираження учня у навчально-виховному процесі з предметів 

освітньої галузі «Мистецтво»» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Агєєва О.В. – учитель образотворчого мистецтва комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

2. Ахромова Ю.С. – учитель образотворчого мистецтва комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

3. Біла Л.П. – учитель     музичного        мистецтва загальноосвітньої     школи    
І-ІІІ ступенів № 13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 
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4. Білик О.В. – учитель музичного мистецтва спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Світловодської 
міської ради Кіровоградської області 

5. Тисленко О.Ю. – учитель музичного мистецтва та художньої культури 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області 

6. Григорян І.І. – учитель образотворчого мистецтва Верхньоінгульської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Бобринецької районної 
ради Кіровоградської області  

7. Давиденко Т.Ю. – учитель музичного мистецтва Златопільської гімназії 
м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

8. Журило Н. В. – учитель музичного мистецтва Олександрівської філії 
комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне 
об’єднання №1» Олександрівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

9. Калашнікова О.В. – учитель музичного мистецтва загальноосвітньої школи І ступеня 
«Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

10. Колосова О.Ю. – учитель музичного мистецтва навчально-виховного 
об'єднання «Олександрійська гімназія імені  Т.Г. Шевченка - 
ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

11. Кисіль Н.М. – учитель образотворчого мистецтва навчально-виховного 
об’єднання «Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка - 
ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

12. Кураксіна О.І. – учитель музичного мистецтва комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький центр «Сузір'я» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

13. Пич Л.П. – учитель образотворчого мистецтва комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня 
школа I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

14. Тунік С.Г. – учитель     музичного       мистецтва   загальноосвітньої     школи     
I-III ступенів № 22 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

15. Фірс Н.І. – учитель початкових класів Цукрозаводського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді»  
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

16. Хильченко С.Д. – учитель образотворчого мистецтва та художньої культури 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
«Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№3» Долинської районної ради» 

17. Шлєєнкова Т.М. – учитель образотворчого мистецтва комунального закладу 
«Навчально-виховне   об’єднання   «Загальноосвітня   школа 
I-III ступенів №24 - центр дитячої та юнацької творчості 
«Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

 

Керівники творчої групи:  
Кондратова В.В., доцент кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук; 
Черненко С.В., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
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2. Обласні школи педагогічної майстерності, творчі лабораторії, постійно діючі 

семінари, майстер-класи, семінари-тренінги 
 

1)  Авторська творча майстерня Гузь О.О. (учителі зарубіжної літератури та російської 
мови) з проблеми «Створення сучасного освітнього середовища у процесі вивчення 
зарубіжної літератури» 
 

Список слухачів: 
 

1. Бойко С.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Івангородської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

2. Величко С.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Живанівського відділення комунального закладу 
«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

3. Гордашко С.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Полтавської загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

4. Гузь О.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
«Спеціалізований   загальноосвітній   навчальний   заклад    
І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний заклад – 
дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

5. Жигалюк А.Л. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс   
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

6. Жигунова А.С. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Петрівське навчально-виховне 
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

7. Єрьоміна О.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови навчально-
виховного комплексу «Кіровоградський колегіум – 
спеціалізований     загальноосвітній     навчальний    заклад   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

8. Іваненко І.Є. – учитель зарубіжної літератури та російської мови навчально-
виховного  комплексу  «Знам’янська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області 

9. Козова Т.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс   
«Долинська гімназія –  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 
№3» Долинської районної ради» 

10. Колос А.А. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Добровеличківської районної державної адміністрації  
Кіровоградської області 

11. Козаченко О.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови Назарівського 
навчально-виховного    комплексу   «загальноосвітня   школа    
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 
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12. Ланецька В.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання № 33 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

13. Красицька Л.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Верблюзького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

14. Мєркунова Н.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 
Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

15. Репецька Н.А. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання № 33 
«Загальноосвітня школа I-III ступенів, дошкільний навчальний 
заклад Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

16. Рябуха Н.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області 

17. Проценко О.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови навчально-
виховного об’єднання «Олександрійська гімназія імені 
Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

18. Сайко А.А. – учитель зарубіжної літератури та російської мови  навчально-
виховного  комплексу «Загальноосвітній  навчальний заклад 
I-III ступенів № 9 - спеціалізована школа» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

19. Смирнова Н.Б. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
комунального закладу «Навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – 
дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

20. Федієнко Т.М. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Карлівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області  

21. Циганкова Л.Ю. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
Нерубайської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Торговицького навчально-виховного об'єднання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

22. Шевченко Н.О. – учитель зарубіжної літератури та російської мови 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №4 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області 

 

Керівники школи: 
Ревнивцева О.В., завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Гузь О.О., учитель-методист, учитель зарубіжної літератури комунального закладу 

«Навчально-виховний   комплекс  «Спеціалізований   загальноосвітній   навчальний заклад  
І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний навчальний заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
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2) Творча лабораторія учителів початкових класів з проблеми «Створення розвивального 

середовища для формування предметних і ключових компетентностей в учнів початкової 

школи» 

 

Список слухачів: 

1. Врадій Т.А. – учитель початкових класів Добровеличківського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів 
№2 – гімназія» Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області  

2. Григораш Н.В. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 
ім. А.С.Макаренка Долинської  районної ради» 

3. Дар’єва І.В. – учитель початкових класів Чечеліївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 
4. Деменковець Л.С. – учитель початкових класів Помічнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області імені Героя 
України Березняка Євгена Степановича  

5. Дмитрієва  С.А. – учитель початкових класів Помічнянської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №3 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

6. Дудар Л.М. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області 

7. Зеленяк Н.М. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 
виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

8. Зогова О.В. – учитель початкових класів Помічнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

9. Іванова К.О. – учитель початкових класів Богданівської загальноосвітньої 
школи I-IІІ ступенів №1 ім. І.Г. Ткаченка Знам'янської 
районної ради Кіровоградської області 

10 Канівець І.А. – учитель початкових класів Помічнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

11. Коваленко Н.І. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - 
гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного 
виховання  «Контакт» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

12. Ковальська Т.Г. – учитель початкових класів Світловодської загальноосвітньої      
школи I-III ступенів №2 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

13. Левченко О.В. – учитель початкових класів Капітанівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

14. Лисенко О.М. – учитель початкових класів Маловисківської 
загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської 
міської ради Кіровоградської області 
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15. Луценко М.П. – учитель початкових класів Тарасівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Бобринецької районної ради 
Кіровоградської області 

16. Мальованна Л.М. – учитель    початкових      класів   загальноосвітньої      школи     
I-III ступенів №29 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

17. Наумова Т.А. – учитель початкових класів Побузької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Побузької селищної ради 
Голованівського району Кіровоградської області 

18. Переверзя О.М. – учитель початкових класів Оникіївської загальноосвітньої 
школи I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

19. Полякова Н.В. – учитель початкових класів Рівнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №2 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області  

20. Пудіч Т.І. – учитель    початкових   класів    загальноосвітньої  школи    
І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

21. Рожко С.Ю. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа»  
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

22. Стеценко Г.М. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс    «Гімназія – загальноосвітня     
школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області 

23. Стоянова Т.І. – учитель   початкових   класів    загальноосвітньої   школи    
І-ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

24. Стукаленко О.П. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів №20 - дитячий юнацький 
центр "Сузір'я" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

25. Ткаченко Т.В. – учитель   початкових   класів     загальноосвітньої  школи    
І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

26. Чорнобривець Л.А. – учитель початкових класів Степового навчально-виховного      
комплексу    «загальноосвітня    школа     I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

27. Шумейко Ю.М. – учитель     початкових   класів  загальноосвітньої   школи    
І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

 

Керівник творчої лабораторії:  

Тіхонова Н.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 

 

3) Творча лабораторія учителів початкових класів з проблеми «Виховання ціннісного 

ставлення до людини у молодших школярів» 
 

Список слухачів: 
 

1. Баканьова  С.В. – учитель початкових класів Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської районної 

ради Кіровоградської області 
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2. Бортяна С.В. – учитель початкових класів Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови - гімназія №7» 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

3. Ворошилова О.І. – учитель початкових класів загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів № 15 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

4. Гончарова С.Л. – учитель початкових класів загальноосвітньої школи І ступеня 

«Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

5. Гребінка С.В. – учитель початкових класів Березівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Устинівського району Кіровоградської 

області 

6. Дудар Л.М. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г.Шевченка – гімназія» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

7. Забіляста С.М. – учитель початкових класів Захарівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області  

8. Зеленяк Н.М. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

9. Іванова К.О. – учитель початкових класів Богданівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів № 1 ім. І.Г. Ткаченка Знам’янської 

районної ради Кіровоградської області 

10. Коваленко Н.І. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені 

Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

11. Ковтанюк Л.К. – учитель початкових класів Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1 «Гімназія - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад «Сонечко» 

Благовіщенської районної ради Кіровоградської області 

12. Копликова Т.К. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад  І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний 

заклад – дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

13. Коптельцева С.М. – учитель початкових класів Знам'янської загальноосвітньої 

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

Кіровоградської області 

14. Кошман І.В. – учитель початкових класів Івангородської філії комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне об’єднання 

№2» Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

15. Круглик С.М. – учитель початкових класів Червонокостянтинівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської районної 
ради Кіровоградської області 

16. Лисенко О.М. – учитель початкових класів Маловисківської загальноосвітньої 
школи № 3 I-III ступенів Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області 
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17. Мальована Л.М. – учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

18. Маркова С.О. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

19. Марченко І.В. – учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

20. Матвеєва С.А. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум – спеціалізований загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад – центр естетичного виховання» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області 

21. Мельник Т.О. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

22. Павлова Т.А. – учитель початкових класів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

23. Плеханова  Г.О. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області 

24. Плис О.В. – учитель початкових класів Петрівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області 

25. Риженко Н.Б. – учитель початкових класів Захарівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Світловодської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

26. Рядніна В.І. – учитель початкових класів Богданівської загальноосвітньої 
школи I-IІІ ступенів № 1 ім. І.Г. Ткаченка Знам’янської 
районної ради Кіровоградської області 

27. Сиднюк Т.О. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-
виховне   об’єднання   «Загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 24 - центр дитячої та юнацької творчості «Оберіг» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

28. Сушина А.В. – учитель початкових класів загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів №16 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

29. Черняк Г.Г. – учитель початкових класів Великовисківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області 

30. Хвіренко С.М. – учитель початкових класів Новоукраїнського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням англійської мови – гімназія №7» 
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

31. Шаповал В.С. – учитель початкових класів Йосипівського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

 

Керівник творчої лабораторії: 
Третяк О.П., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
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4) Постійно діючий семінар-практикум учителів математики (КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського»; КДПУ імені Володимира Винниченка) з проблеми «Методичні 

особливості роботи вчителя математики зі здібними та обдарованими учнями» 
 

Список слухачів: 
 

1. Баранова С.Л. – учитель математики Помічнянської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №3 Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

2. Гришина Н.О. – учитель математики Созонівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

3. Грязнова Н.О. – учитель  математики   Ганнівської загальноосвітньої  школи 
І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області  

4. Донець В.Ф. – учитель математики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний 

заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

5. Дубовська В.М. – учитель математики навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №9 - 

спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 
6. Заворотній О.М. – учитель математики Криничненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

7. Загуменна Я.С. – учитель математики Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)  

8. Кобрін В.В. – учитель математики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

9. Малєнко Л.Б. – учитель математики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-правовий ліцей - 

спеціалізована школа I-III ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

10. Медведчук М.П. – учитель математики навчально-виховного комплексу 
«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. Т.Г.Шевченка - гімназія» Голованівської районної ради 
Кіровоградської області 

11. Орищенко В.П. – учитель математики навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – 
ліцей» Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

12. Петренко Т.В. – учитель математики комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний 
заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

13. Руденко В.О. – учитель математики Мар’янівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

14. Савлук А.Г. – учитель математики Суботцівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської 
області 



 
 

Продовження додатка 
 

26 

15. Свириденко О.Л. – учитель математики Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)  
16. Сорока С.М. – учитель математики комунального  закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 17 – центр естетичного виховання «Калинка» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

17. Сторчова Н.І. – учитель математики навчально-виховного комплексу «Ліцей  

інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

18. Стрекаловська О.І. – учитель математики комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний 
заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – 
центр позашкільного виховання «Контакт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

19. Ткаченко Л.Л. – учитель математики комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 
20. Ткаченко П.В. – учитель математики комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний 

заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

21. Траєвич Н.А. – учитель математики гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 
22. Халізова Л.І. – учитель математики навчально-виховного комплексу «Ліцей  

інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

23. Щербина Н.В.   – учитель математики Новгородківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням предметів – центр довузівської 
підготовки» Новгородківської районної ради Кіровоградської 
області 

 

Керівник семінару-практикуму:  

Ткаченко Л.А., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін    КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 
 

5) Семінар учителів української мови і літератури з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з української 

мови і літератури» 
 

Список слухачів: 
 

1. Баранець В.П. – учитель української мови і літератури Докучаєвської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

2. Батрак А.В. – учитель української мови і літератури Гаївського     
навчально-виховного  комплексу   «загальноосвітня   школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

3. Бенько Р.А. – учитель української мови і літератури Головківського 
навчально-виховного   комплексу «загальноосвітня   школа   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 
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4. Бойченко Р.М. – учитель української мови і літератури Гнатівського   
навчально-виховного    комплексу  «загальноосвітня  школа  
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Мрія» 
Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

5. Бурдейна Л.І. – учитель української мови і літератури Смолінського  
навчально-виховного    об'єднання  «Загальноосвітня  школа 
І-ІІІ ступенів – гімназія – позашкільний навчальний заклад» 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

6. Герасимчук Л.П. – учитель української мови і літератури Березовобалківської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів ім. Т.Г. Шевченка  
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

7. Головань Т.О. – учитель української мови і літератури Володимирівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області 

8. Дамаскіна Л.О. – учитель української мови і літератури Добрянської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Вільшанської районної 
ради Кіровоградської області 

9. Дубівка А.Р. – учитель української мови і літератури Мошоринської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області 

10. Єлісєєва О.М. – учитель української мови і літератури Луганської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 
ради Кіровоградської області 

11. Жванко З.В. – учитель української мови і літератури Попельнастівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійської 
районної ради Кіровоградської області 

12. Зубкова Н.М. – учитель української мови і літератури Камбурліївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської 
районної ради Кіровоградської області 

13. Коломієць Л.І. – учитель української мови і літератури Великотроянівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області 

14. Костенко Ю.М. – учитель української мови і літератури Іскрівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 
ради Кіровоградської області 

15. Лісовець С.М. – учитель української мови і літератури Виноградівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області 

16. Ліщинська Т.О. – учитель української мови і літератури Мар'янівської 
загальноосвітньої школи I-IІI ступенів Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області 

17. Мельник І.А. – учитель української мови і літератури Іванковецької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області 

18. Меренкова А.Є. – учитель української мови і літератури Могутненського 
навчально-виховного    комплексу   «загальноосвітня    школа   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

19. Мороз Г.Л. – учитель української мови і літератури Первозванівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

20. Осадчук А.Ю. – учитель української мови і літератури Грушківського 
навчально-виховного   комплексу  «Загальноосвітня  школа   
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» Ульяновської 
районної ради Кіровоградської області 
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21. Павленко Р.С. – учитель української мови і літератури Успенської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської 
районної ради Кіровоградської області 

22. Поліщук С.М. – учитель української мови і літератури Високобайрацького 
навчально-виховного   комплексу  «загальноосвітня  школа   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

23. Семенюк С.А. – учитель української мови і літератури Шарівського   
навчально-виховного   комплексу «загальноосвітня   школа   
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

24. Сидоренко Л.І. – учитель української мови і літератури Устинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

25. Терлецька Т.В. – учитель української мови і літератури Тернівського  
навчально-виховного  комплексу  «загальноосвітня   школа   
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

26. Трохименко А.А. – учитель української мови та літератури Полтавської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області 

27. Турлюковська Т.М. – учитель української мови і літератури Трепівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області 

28. Храпейчук Н.О. – учитель української мови і літератури Диківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області 

29. Ющишин Я.В. – учитель української мови і літератури Косівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Олександрійської 
районної ради Кіровоградської області 

 

*Примітка: склад учасників семінару учителів української мови і літератури з проблеми 

«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів 

до ЗНО з української мови і літератури» на ІІ півріччя 2017 року буде визначено додатково. 
 

Керівники семінару: 

Мінич Г.В., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних дисциплін 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Маранська І.А., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

6) Семінар учителів історії з проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної 

майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з історії України» 
 

Список слухачів: 
 

1. Андріянова Л.С. – 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 

2. Баланова К.Ю. – учитель історії    Добрянської    загальноосвітньої   школи    

I-III ступенів Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області 
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3. Бондаренко Н.П. – учитель історії Бірківської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

4. Борщ О.М. – учитель історії   Комишуватської    загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

5. Гаркуша А.О. – учитель історії     Новопразької   загальноосвітньої    школи 
I-III ступенів №2 Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

6. Гуслєнков О.М. – учитель   історії    Седнівської    загальноосвітньої   школи   
І-ІІІ ступенів Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

7. Довгополов В.О. – учитель історії навчально-виховного комплексу 
«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної 
ради Кіровоградської області 

8. Копань Т.К. – учитель історії комунального закладу «Петрівське  
навчально-виховне   об’єднання  «загальноосвітня    школа  
І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради 
Кіровоградської області 

9. Кривенко Н.В. – учитель історії   Вільшанської    загальноосвітньої   школи   
І-ІІІ ступенів Вільшанського району Кіровоградської області 

10. Криштопа О.М. – учитель історії Йосипівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської 
районної ради Кіровоградської області 

11. Кулинич О.М. – учитель історії   Григорівської   загальноосвітньої    школи   
І-ІІІ ступенів Світловодської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

12. Мазурік А.М. – учитель історії   Вишняківської   загальноосвітньої    школи 
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

13. Маринець С.І. – учитель історії Червоноярського  навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

14. Москаленко М.С. – учитель   історії    Знам'янської  загальноосвітньої   школи   
І-ІІІ ступенів №7 Знам'янської міської ради Кіровоградської 
області 

15. Павленко Т.В. – учитель  історії   Михайлівської  загальноосвітньої   школи  
I-III ступенів комунального закладу «Михайлівське 
навчально-виховне об’єднання» Олександрівської районної 
ради Кіровоградської області 

16. Плахотний В.А. – учитель   історії   Онуфріївської  загальноосвітньої  школи   
I-III ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської 
області 

17. Плецький В.О. – учитель історії Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

18. Присяжнюк Т.В. – учитель    історії    Хмелівської    загальноосвітньої   школи 
I-IІI ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

19. Рисухіна О.В. – учитель    історії   Войнівської   загальноосвітньої    школи  
I-IІI ступенів Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

20. Самайчук В.Л.   – учитель історії загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів 
с.Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
 

30 

21. Свірщевська Л.І. – учитель історії   Новоукраїнської   загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів № 1 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

22. Сигида Ю.Г. – учитель історії    Помічнянської   загальноосвітньої школи   
I-III ступенів №3 Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

23. Скляренко Н.Б. – учитель   історії   Цибулівської   загальноосвітньої   школи   
I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської 
області 

24. Твердоступ Л.В. – учитель історії   Кетрисанівської  загальноосвітньої   школи 
І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області 

25. Тодоренко В.М. – учитель історії Червоновершської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів Компаніївської ради Кіровоградської області 

26. Третяк М.О. – учитель історії комунального закладу «Долинська 
загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. А.С. Макаренка 
Долинської  районної ради» 

27. Харенко Т.І. – учитель історії навчально-виховного комплексу «Деріївська 
загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області 

28. Церпіш К.М. – учитель історії   Камбурліївської загальноосвітньої школи   
І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської 
області 

29. Шведюк В.М. – учитель історії комунального закладу «Новогригорівська 
Перша загальноосвітня школа I-III ступенів Долинської  
районної ради» 

30. Шевченко Ю.І. – учитель історії комунального закладу «Петрівське  навчально-
виховне об’єднання  «загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 
гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області 

31. Юхименко Н.В. – учитель   історії   Суботцівської загальноосвітньої    школи  
I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської 
області 

 

*Примітка: склад учасників семінару учителів історії з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з історії 

України» на ІІ півріччя 2017 року буде визначено додатково. 
 

Керівники семінару: 

Кравченко Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін 
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Черткова Н.С., методист науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін 
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 
 

7) Семінар учителів математики з проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня 

педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з математики»  
 

Список слухачів: 
 

1. Проценко Л.І. – учитель   математики   Кетрисанівської  загальноосвітньої  школи  
І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

2. Гордієнко І.О. – учитель    математики    Добрівської  загальноосвітньої   школи  
I-III ступенів Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

3. Шевченко О.М. – учитель математики Олександрівської загальноосвітньої школи 
I-IIІ ступенів Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
 

31 

4. Гордієнко Т.В. – учитель математики комунального закладу «Долинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Долинської районної ради» 

5. Макачева В.А. – учитель математики комунального закладу «Долинська 
загальноосвітня школа I-III ступенів №2 ім. А.С. Макаренка 
Долинської  районної ради» 

6. Бондаренко В.І. – учитель  математики   Знам'янської  загальноосвітньої  школи     
І-ІІІ ступенів №7 Знам'янської міської ради Кіровоградської 
області 

7. Малашевич О.Г. – учитель математики  Володимирівської  загальноосвітньої школи  
I-IIІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

8. Чоботар Л.І. – учитель  математики     Диківської   загальноосвітньої      школи 
I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської 
області 

9. Шульга Л.Л. – учитель математики Петрівського навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний     навчальний       заклад – загальноосвітня      школа   
I-IІI ступенів» Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

10. Вовненко І.В. – учитель математики Володимирівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

11. Городецький О.О. – учитель    математики  Калинівської    загальноосвітньої   школи 
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

12. Банна Л.М. – учитель математики   Миколаївської    загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

13. Баришева А.М. – учитель математики Могутненського  навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

14. Фоменко О.Г. – учитель математики Степового навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

15. Грицаєнко Н.О. – учитель математики   Мар'ївської    загальноосвітньої     школи   
I-III ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

16. Козюк Ю.В. – учитель математики Живанівського відділення комунального 
закладу «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

17. Сонцева Т.А. – учитель математики Маловисківської загальноосвітньої школи 
№4 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

18. Хомякова Т.В. – учитель   математики    Оникіївської загальноосвітньої   школи   
I-IІI ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

19. Щирська Л.В. – учитель   математики    Якимівської     загальноосвітньої школи 
I-IІI ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

20. Кумпан С.М. – 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 О.В. – учитель математики Петрокорбівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
 

32 

22. Ушкаленко А.П. – учитель математики Новоархангельського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів – гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

23. Дідківська Я.П. – учитель   математики  Надлацької   загальноосвітньої   школи    
І-ІІІ ступенів Надлацького навчально-виховного об'єднання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

24. Яриш М.Ф. – учитель   математики    Панчівської  загальноосвітньої   школи    
I-III ступенів Новомиргородської районної ради Кіровоградської 
області 

25. Сисоєва І.С. – учитель математики Олександрівського навчально-виховного 
комплексу №2 комунального закладу «Олександрівське навчально-
виховне об’єднання №2» Олександрівської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

26. Майданник В.С. – учитель математики Бірківської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об'єднання №2» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

27. Котляр Я.О. – учитель    математики   Войнівської   загальноосвітньої  школи   
I-IІI ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області 

28. Александрова Ю.М. – учитель   математики Новопразької   загальноосвітньої   школи   
I-III ступенів №2 Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

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

30. Квашук М.Є. – учитель  математики  Шамраївської   загальноосвітньої   школи  
I-III ступенів Благовіщенської районної ради Кіровоградської 
області 

 

*Примітка: склад учасників семінару учителів математики з проблеми «Актуальні аспекти 
підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з 
математики» на ІІ півріччя 2017 року буде визначено додатково. 
 

Керівник семінару: 

Ткаченко Л.А., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних 
дисциплін    КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 
 

8) Семінар учителів англійської мови з проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня 

педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з англійської мови» 

 

Список слухачів: 
 

1. Авдієнко І.М. – учитель англійської мови  Рівнянської   загальноосвітньої  школи  
І-ІІІ ступенів № 2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області 

2. Аніскевич Т.М. – учитель англійської мови Злинської загальноосвітньої школи 
№ 1 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

3. Барсукова О.В. – учитель англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 22 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

4. Бас А.В. – учитель англійської мови Добровеличківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

5. Бевзюк С.А. – учитель англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№2 м. Гайворон Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
 

33 

6. Білоусова О.С. – учитель англійської мови Смолінського навчально-виховного 
об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія – 
позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної 
ради Кіровоградської області 

7. Боброва І.Л. – учитель англійської мови загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів 
№10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

8. Буран Л.М. – учитель англійської мови Маловисківської гімназії 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

9. Ігнатенко Р.В. – учитель англійської  мови  Побузької загальноосвітньої  школи 
І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради Голованівського району 
Кіровоградської області 

10. Лещенко Н.В. – учитель англійської мови Аджамської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

11. Лось Н.В. – учитель англійської мови Катеринівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

12. Максимова С.М. – учитель англійської мови Онуфріївської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області 

13. Маржан А.В. – учитель англійської мови Новомиргородської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

14. Мезинець М.М. – учитель англійської мови загальноосвітнього навчального 
закладу І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

15. Назаренко О.О. – учитель англійської мови Смолінської загальноосвітньої школи 
№ 1 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

16. Ніколайченко А.А. – учитель англійської мови Богданівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Г. Ткаченка Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області 

17. Пєєва К.М. – учитель англійської мови Маловисківської загальноосвітньої 
школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області 

18. Підгорна С.В. – учитель англійської мови Маловисківської загальноосвітньої 
школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області 

19. Пришляк Т.В. – 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» 

20. Прудка Л.С. – учитель англійської мови Знам'янської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 Знам'янської міської ради Кіровоградської 
області 

21. Скорик Л.А. – учитель англійської мови Маловисківської гімназії 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

22. Соколова Н.М. – 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» 

23. Строганова В.В. – учитель англійської мови загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 13 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

24. Ткачук Н.М. – учитель англійської мови навчально-виховного   комплексу      

«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради 
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Кіровоградської області 

25. Третяк Н.О. – учитель англійської мови Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

26. Фінюшина О.В. – учитель англійської мови Вільшанської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Вільшанського району Кіровоградської області 

27. Чернявська Т.А. – учитель англійської мови загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

28. Шевчук О.В. – учитель англійської мови Помічнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області імені Героя 

України Березняка Євгена Степановича 
 

*Примітка: склад учасників семінару учителів англійської мови з проблеми «Актуальні 

аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з 

англійської мови» на ІІ півріччя 2017 року буде визначено додатково. 
 

Керівники семінару: 

Коса І.Т., завідувач  науково-методичної лабораторії іноземних мов та міжнародних 

освітніх обмінів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Задубняк Ю.А., методист науково-методичної лабораторії іноземних мов та 

міжнародних освітніх обмінів КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

9) Науково-практичний семінар директорів гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих 

шкіл, навчально-виховних комплексів (об’єднань) та експериментальних закладів з 

проблеми «Управління інноваційною освітньою діяльністю як умова розвитку професійної 

компетентності педагога» 

 

Список слухачів: 
 

1. Аліщенко А.І. – директор Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького навчально-виховного 
об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської 
області 

2. Ануфрієв В.С. – директор комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 34 – економіко-
правовий ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

3. Бирзул В.Л. – директор Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

4. Бірець С.М. – директор комунального закладу «Михайлівське навчально-
виховне об’єдання» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

5. Буртак К.В. – директор Бережинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

6. Бутрименко О.М. – директор навчально-виховного комплексу «Ліцей 

інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

7. Вєтрова А.С. – директор комунального закладу «Петрівське  навчально-виховне 
об’єднання  «загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

http://led-koippo.edukit.kr.ua/
http://led-koippo.edukit.kr.ua/
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8. Гаврилюк С.П. – директор Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
ім. Т.Г. Шевченка Підвисоцького навчально-виховного 
об`єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської 
області 

9. Гончар Т.С. – директор Новоархангельської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоархангельського навчально-виховного об'єднання №2 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

10. Деркач В.Ф. – директор навчально-виховного комплексу «Павлиська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені 
В.О. Сухомлинського» Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області 

11. Засінець Л.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання 
«Школа козацько-лицарського виховання І-ІІ ступенів № 21 – 
суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

12. Зборовська О.О. – директор Устинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної ради Кіровоградської області 

13. Зінченко О.В. – директор комунального закладу «Олександрівське навчально-
виховне об’єднання № 2» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

14. Євміна О.І. – в.о. директора комунального закладу «Навчально-виховне 
обєднання «Багатопрофільний ліцей – фізико-математична 
школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр 
дитячої та юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

15. Карпук В.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховний  комплекс    
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

16. Коваленко Н.М. – директор гімназії № 9 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

17. Козеровська Н.І. – директор Добровеличківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – гімназія» 
Доровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

18. Коротков А.Є. – директор Кіровоградського обласного  навчально-виховного 
комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) 

19. Косенко І.М. – директор Новоархангельського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об'єднання №1 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

20. Кравченко Н.С. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання    № 6     «Спеціалізована  загальноосвітня   школа   
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

21. Кушнір Н.В. – директор Новгородківського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 

предметів – центр довузівської підготовки» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області 

22. Литвин Л.І. – директор комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об'єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

23. Лобунська О.А. – директор навчально-виховного об’єднання «Олександрійська 

гімназія імені Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа 

мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 
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24. Мажарова Л.С. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання   № 32    «Спеціалізована    загальноосвітня   школа 
І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

25. Максимова О.О. – директор навчально-виховного комплексу «Кіровоградський 
колегіум – спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – центр 
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

26. Матяшова Л.П. – директор комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання 
№ 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-
математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

27. Мітленко Л.О. – директор Новопразького навчально-виховного комплексу 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

28. Кондрашова О.І. – в.о. директора комунального закладу «Компаніївське навчально-
виховне об'єднання» Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

29. Несміх М.Ф. – директор Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

30. Овчаренко Н.Є. – директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний навчальний 
заклад «Лісова казка» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

31. Онипсенко В.М. – директор Маловисківської гімназії Маловисківської міської 
ради Кіровоградської області 

32. Патерило С.Я. – директор навчально-виховного комплексу «Деріївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

33. Пахомова С.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання 
ліцей – школа – дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

34. Писакова О.П.  – директор Надлацького навчально-виховного об'єднання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

35. Подвиженко О.І. – директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області 

36. Поліщук В.П. – директор навчально-виховного комплексу «Гайворонська 
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» 
Кіровоградської області 

37. Прасол Н.І. – директор навчально-виховного комплексу «Гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Світловодської 
міської ради Кіровоградської області 

38. Рябич О.Л. – директор Петрівського навчально-виховного комплексу 
«Дошкільний   навчальний   заклад – загальноосвітня   школа     
І-ІІІ ступенів» Знам’янської районної ради Кіровоградської 
області 

39. Саржевський О.А. – директор спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

40. Свічкарьова І.Б. – директор комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
«Долинська гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» 
Долинської районної ради» 

41. Сопільняк Ю.М. – директор навчально-виховного комплексу «Знам’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської 
міської ради Кіровоградської області 
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42. Сулімова О.В. – директор       Красносілківської         загальноосвітньої    школи     

І-ІІІ ступенів комунального закладу «Красносілківське навчально-

виховне об'єднання» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

43. Терентьєва О.М. – директор Олександрійського навально-виховного комплексу 

(ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

44. Тето Л.М. – директор Озерського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

45. Тиханська Т.І. – директор комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання - 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними 
класами, центр дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

46. Томашевська О.Ю. – директор навчально-виховного комплексу «Голованівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» 
Голованівської районної ради Кіровоградської області 

47. Томашевський В.М. – директор Благовіщенського навчально-виховного комплексу 
№1 «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області 

48. Тоток Т.В. – директор Новоукраїнського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням 
англійської мови - гімназія №7» Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

49. Чередніченко Н.Ю. – директор комунального закладу «Педагогічний ліцей 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

50. Шаповал Ф.О.    – директор комунального закладу «Красносільське навчально-
виховне об'єднання» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

51. Яковлєв І.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання природничо-економіко-правовий ліцей - 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

52. Ярова О.В. – директор комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс «Спеціалізований    загальноосвітній      навчальний     
заклад      І-ІІІ ступенів № 26 – дошкільний навчальний заклад - 
дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

 

Науковий керівник: 

Жосан О.Е., завідувач  кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

Керівник семінару:  

Кирилюк А.П., завідувач навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Марченко І.А., методист навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Яковова Г.Я., методист навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»  
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10) Постійно діючий семінар (звіт) учителів основ здоров’я, педагогів-тренерів 
загальноосвітніх навчальних закладів, які впроваджують превентивні 
здоров’язбережувальні проекти (І група) (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», відділ 
освіти Гайворонської районної державної адміністрації,   загальноосвітня школа I-III ступенів 
с.Чемерпіль Гайворонського району Кіровоградської області) з проблеми «Реалізація 
концепцій, інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів у 
навчально-виховному процесі за умов упровадження превентивних здоров’язбережувальних 
проектів» 
 

Список слухачів: 
 

1. Адамов П.А. – учитель Глинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

2. Бірець Н.С. – учитель Лісівської філії комунального закладу «Михайлівське 
навчально-виховне об'єднання» Олександрівської районної 
ради Кіровоградської області 

3. Безвіконна Н.С. – учитель Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

4. Бобік Ю.В. – учитель Благовіщенського навчально-виховного комплексу 
№2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської районної 
ради Кіровоградської області 

5. Бойчук Т.М. – учитель комунального закладу «Компаніївське навчально-
виховне об’єднання» Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

6. Брошеван А.В. – учитель комунального закладу «Загальноосвітня школа                          
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області 

7. Верба Л.К. – методист методичного кабінету відділу освіти 
Благовіщенської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

8. Волкова А.Д. – учитель комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання    № 6  «Спеціалізована   загальноосвітня   школа 
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

9. Голубовська В.Б. – учитель Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

10. Гонтар В.В. – учитель Седнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

11. Гребінка С.В. – учитель Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівського району Кіровоградської області 

12. Грек Н.В. – учитель Паліївського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

13. Дейкун Л.В. – учитель   Новоукраїнської       загальноосвітньої        школи     
І-ІІІ ступенів №4 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

14. Дуров О.В. – методист методичного кабінету управління освіти 
виконавчого комітету Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

15. Жаботинський О.О. – учитель Вершино-Кам'янського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної 
ради Кіровоградської області 
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16. Жуфалаян В.О. – учитель Куколівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

17. Журавель І.М. – учитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів 
№ 8 Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

18. Забеділіна Л.В. – учитель Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

19. Зенченко Т.В. – учитель Грушківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Ульяновської районної ради 
Кіровоградської області 

20. Зосименко Н.М. – учитель Вищеверещаківської філії комунального закладу 
«Красносільське навчально-виховне об'єднання» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

21. Капінус Т.В. – учитель       Новостародубської    загальноосвітньої    школи    
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської 
області 

22. Капраренко В.І. – учитель Добрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

23. Клочан А.Ф. – директор Данилово-Балківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної ради 
Кіровоградської області 

24. Ковальчук Ю.В. – учитель Миколаївського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

25. Кожевник А.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

26. Комар Р.М. – учитель Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

27. Комісарук Л.М. – учитель Червоновершської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

28. Кондратюк О.І. – учитель філії навчально-виховного комплексу «Голованівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка–
гімназія «Межиричківська загальноосвітня школа» 

29. Копач І.А. – учитель Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради  

30. Корчагіна О.П. – учитель навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської 
ради Кіровоградської області 

31. Король В.П. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

32. Костиря С.Г. – учитель Червонокам’янського навчально-виховного 
об’єднання Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області 

33. Куделінська Н.Є. – учитель навчально-виховного об’єднання «Олександрійська 
гімназія імені Т.Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа 
мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області» 

34. Лисенко О.М. – учитель Маловисківської    загальноосвітньої     школи     №3 
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 
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35. Ліщенко Л.А. – учитель   Добровеличківської      загальноосвітньої    школи    

І-ІІІ ступенів №1 Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

36. Ліщенко М.В. – учитель     Добровеличківської   загальноосвітньої     школи    

І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

37. Лядський С.В. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

38. Льопка Ю.А. – учитель Мар'янівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Новоархангельського навчально-виховного об'єднання №1 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

39. Малашевич О.Г. – учитель     Володимирівської     загальноосвітньої    школи     

І-ІІІ ступенів Знамянської районної ради Кіровоградської 

області 

40. Марценюк Т.А. – учитель Витязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

41. Мельник Н.Т. – учитель комунального закладу «Маловодянська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 

42. Морозова Н.Л. – учитель навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області 

43. Москаленко Н.О. - – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

44. Мотинга С.В.  – учитель Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

 

45. Обжелян Л.О. – учитель Липнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 Добровеличківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

46. Овчаренко Н.Є. – директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний 

навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області 

47. Пащенко А.М. – учитель комунального закладу «Молодіжненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Долинської районної 

ради» 

48. Полярус А.С. – учитель Озерського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Світловодської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

49. Попович Ю.С. – учитель Зибківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

50. Рибак В.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Маловисківської районної державної адміністрації 

51. Рудяк С.М. – директор Спасівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

52. Сафронов О.М. – учитель     Великовисківської   загальноосвітньої     школи      

І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області 

53. Середа Л.М. – учитель Аджамської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області  
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54. Степанюк Г.Д. – учитель навчально-виховного комплексу «Перегонівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

55. Стукало В.І. – учитель Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№1 ім. І.Г.Ткаченка Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області 

56. Сулима Д.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області 

57. Ткачонок Т.М. – учитель Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

58. Український М.П. – директор Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

59. Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської області 

60. Цегельник Г.М. – учитель    Червонослобідської   загальноосвітньої    школи     

І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області 

61. Черняк Г.Г. – учитель   Великовисківської      загальноосвітньої    школи     

І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області 

62. Чудний  О.В. – учитель Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської області 

63. Шевченко Л.О. – учитель Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

64. Шепель С.В. – директор Верблюзького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

65. Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Петрівської районної ради Кіровоградської області 
 

Керівники семінару: 
Желєзнова Т.П., завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Ткаченко С.В., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 
11) Постійно діючий семінар (звіт) учителів основ здоров’я, педагогів-тренерів 
загальноосвітніх навчальних закладів, які впроваджують превентивні 
здоров’язбережувальні проекти (ІІ група) (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 
навчально-виховний комплекс «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – 
ліцей» Знам'янської міської ради Кіровоградської області) з проблеми «Реалізація концепцій, 
інноваційних підходів до формування життєвих компетентностей школярів у навчально-
виховному процесі за умов упровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів» 
 

Список слухачів: 
 

1. Акулова К.Ю. – учитель Зибківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

2. Арнатовська С.С. – учитель Живанівського відділення комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

3. Баланівська Л.М. – учитель Підвисоцького навчально-виховного об’єднання 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
 

42 

4. Басько Т.В. – учитель Маловисківської гімназії Маловисківської міської 
ради Кіровоградської області 

5. Берсіменко Т.Г. – учитель    Маловисківської      загальноосвітньої   школи    №4 

І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

6. Богданова С.О. – учитель комунального закладу «Загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області 

7. Бойченко С.Б. – учитель філії Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

«Капітанська загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» 

8. Бойчук Т.М. – учитель комунального закладу «Компаніївське навчально-
виховне об’єднання» Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

9. Вальдімат Я.О. – учитель навчально-виховного комплексу «Марто-Іванівський 
загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний 
заклад Олександрійської міської ради» 

10. Верба Л.К. – методист методичного кабінету відділу освіти 
Благовіщенської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

11. Вершкова О.В. – учитель Смолінського навчально-виховного об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія - 
позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної 
ради Кіровоградської області 

12. Гайдай С.О. – учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№3 Світловодської міської ради Кіровоградської області 

13. Герніченко Т.М. – учитель Тернівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

14. Голубовська В.Б. – учитель Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

15. Гончарова В.А. – учитель Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

16. Гребінка С.В. – учитель Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

17. Драченко О.І. – учитель Бобринківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Бобринецького району Кіровоградської області 

18. Ємельянова Т.О. – учитель Іванковецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

19. Жуфалаян В.О. – учитель Куколівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

20. Задвірна Ю.В. – учитель навчально-виховного об’єднання «Олександрійська 
гімназія імені Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа 
мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області 

21. Іжик І.В. – учитель Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

22. Карпушин І.О. – учитель Микільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 
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23. Капінус Т.В. – учитель   Новостародубської      загальноосвітньої     школи    
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської 
області 

24. Кешман В.Ю. – учитель Федорівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

25. Кирилюк Н.В. – учитель    Новомиколаївської     загальноосвітньої     школи    
І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради  Кіровоградської 
області 

26. Кияшко Т.М. – учитель    Криничуватської     загальноосвітньої      школи      
І-ІІІ ступенів Устинівської райдержадміністрації 
Кіровоградської області 

27. Клименко Т.М. – учитель навчально-виховного комплексу «Омельницька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області 

28. Клочан А.Ф. – директор Данилово-Балківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної ради 
Кіровоградської області 

29. Коваленко В.О. – учитель Високобайрацького навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

30. Коваль Р.М. – учитель комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс   «Долинська гімназія   –  загальноосвітня     школа 
І-ІІІ ступенів №3» Долинської районної ради» 

31. Кожевник А.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

32. Комісарук Л.М. – учитель     Червоновершської     загальноосвітньої    школи     
І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

33. Копач І.А. – учитель Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради  

34. Котляр Л.О. – учитель спеціального загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІ ступенів №4 ім. М.Олефіренка Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

35. Кравченко Н.Ю. – учитель філії навчально-виховного комплексу «Голованівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка – 
гімназія «Клинівська загальноосвітня школа» 

36. Крижановська С.М. – учитель     Новомиргородської  загальноосвітньої    школи     
І-ІІІ ступенів №2 Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

37. Крячко В.І. – учитель Лозуватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

38. Кунішак Н.С. – учитель Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

39. Лимаренко С.Л. – учитель Диківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

40. Лисенко А.О. – учитель Недогарського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 
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41. Лисенко О.М. – учитель  Маловисківської    загальноосвітньої    школи   №3  
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

42. Ловінюкова О.В. – учитель Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№3 Новоукраїнської районної ради  Кіровоградської області 

43. Мамчур О.В. - – учитель Оникіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради  Кіровоградської області 

44. Майстрова А.В. – учитель комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 1 – дитячий юнацький центр «Перлинка» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

 

45. Маяковська А.П. – учитель навчально-виховний комплекс «Гімназія - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» Світловодської 
міської ради Кіровоградської області 

46. Мельник Н.Т. – учитель комунального закладу «Маловодянська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 
ради» 

47. Мізеркевич С.М. – учитель комунального закладу «Варварівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 

48. Москальчук Ю.Ю. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с.Бандурове 
Гайворонського району Кіровоградської області 

49. Мотинга С.В. – учитель Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

50. Онопринюк Н.І. – учитель Розумівської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 
Олександрівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області  

51. Панагєєва І.В. – учитель Ізмайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Олександрійської  районної ради Кіровоградської області 

52. Панченко В.В. – учитель Новгородківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням предметів-центр довузівської підготовки» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

53. Поліщук Л.А.  – учитель Копенкуватської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Підвисоцького навчально-виховного об'єднання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

54. Придвір Н.О. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №12 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

55. Радзієвська В.М.  – учитель Димитровської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

56. Рєпіна А.М. – учитель      Великоскельовської    загальноосвітньої   школи    
І-ІІ ступенів Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

57. Сікач І.О. – учитель    комунального закладу   «Загальноосвітня    школа  

І-ІІ ступенів № 4» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області 

58. Синєок Р.С.  – учитель Вишняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації  

Кіровоградської області 

59. Скуртул Н.Б. – учитель Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Благовіщенської районної ради Кіровоградської області 

60. Степаненко Л.М. – учитель комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об’єднання  №2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
 

45 

61. Сулима Д.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації 

62. Сусол М.С. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів смт.Салькове 
Гайворонського району Кіровоградської області 

63. Сьоміна В.В. – учитель       Великочечеліївської    загальноосвітньої     школи     
І-ІІІ ступенів Новгородківської районної ради Кіровоградської 
області 

64. Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

65. Чудний  О.В. – учитель Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

66. Шевченко А.В. – учитель    Березовобалківська    загальноосвітньої     школи    
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка Вільшанської районної ради 
Кіровоградської області 

67. Шепель С.В. – директор Верблюзького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

68. Юрченко Т.А. – учитель Благовіщенського навчально-виховного комплексу 
№1 «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дощкільний навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області 

69. Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 

Керівники семінару: 

Желєзнова Т.П., завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Барсукова С.Л., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

12) Постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 
громад, керівників методичних об’єднань, які відповідають за викладання предмета 
«Основи здоров’я» та впровадження превентивних здоров’язбережувальних проектів 
(КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», відділ освіти, молоді та спорту Маловисківської 
районної державної адміністрації, Мар’янівська загальноосвітня школа I-IІI ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області) з проблеми «Модернізація 
методичної роботи в контексті суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу 
до реалізації якісної здоров’язбережувальної освіти» 
 

Список слухачів: 
 

1. Абажей Л.І. – методист методичного кабінету відділу освіти Вільшанської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

2. Барановська Т.І. – методист науково-методичного центру управління освіти, 
молоді та спорту Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

3. Бірець Н.С. – учитель Лісівської філії комунального закладу 
«Михайлівське навчально-виховне об'єднання» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

4. Бойчук Т.М. – учитель комунального закладу «Компаніївське навчально-
виховне об’єднання» Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

5. Бондаренко Т.Л. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 
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6. Варавва Т.В. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

7. Верба Л.К. – методист методичного кабінету відділу освіти 

Благовіщенської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

8. Вербіцька О.В. – учитель  Маловисківської     загальноосвітньої   школи    №3 

І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

9. Волкова А.Д. – учитель комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання   № 6   «Спеціалізована     загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

10. Волкотруб К.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Бобринецької 

районної державної адміністрації Кіровоградської області 

11. Гніденко Т.П. – методист методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області 

12. Голубовська В.Б. – учитель Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

13. Гордієнко Л.Д. – учитель Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

14. Граненко С.А. – учитель Перчунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

15. Григорчук Л.Б. – методист методичного кабінету відділу освіти Долинської  
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

16. Гребінка С.В. – учитель Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

17. Дуров О. В. – методист методичного кабінету управління освіти 
виконавчого комітету Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

18. Зенченко Т.В. – учитель Грушківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Ульяновської районної ради 
Кіровоградської області 

19. Зубкова О.В. – методист методичного кабінету відділу освіти, морді та 
спорту Компаніївської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

20. Зубченко Т.В. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Новоархангельської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

21. Жуфалаян В.О. – учитель Куколівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

22. Іванов С.І. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

23. Іванова Л.В. – учитель комунального закладу «Долинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №2 імені А.С.Макаренка Долинської 

районної ради»  

24. Капінус Т.В. – учитель     Новостародубської    загальноосвітньої    школи    

І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської 

області 
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25. Клочан А.Ф. – директор Данилово-Балківського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області 

26. Ковальчук О.Л. – методист методичного кабінету відділу освіти Долинської  

районної державної адміністрації Кіровоградської області 

27. Колєснік Т.І. – учитель навчально-виховного комплексу «Гайворонська 

гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

Кіровоградської області 

28. Кожевник А.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

29. Комар Р.М. – учитель Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

30. Комісарук Л.М. – учитель     Червоновершської     загальноосвітньої    школи    

І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області 

31. Кондратюк О.І. – учитель філії навчально-виховного комплексу «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка – 

гімназія «Межиричківська загальноосвітня школа» 

32. Копач І.А. – учитель Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

33. Корчагіна О.П. – учитель навчально-виховного комплексу «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

34. Кошева І.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Знам’янської 

районної державної адміністрації Кіровоградської області 

35. Красюк Д.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Маловисківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

36. Ліпінська О.Г. – методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого 

комітету Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

37. Левченко Л.В. – методист методичного кабінету відділу освіти 

Олександрівської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

38. Лисенко О.М. – учитель    Маловисківської     загальноосвітньої   школи    №3 

І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

39. Ломакіна Г.І. – учитель Соколівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

40. Лядський С.В. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

41. Мельник Н.Т. – учитель комунального закладу «Маловодянська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 

ради» 

42. Мельчуцький В.Г. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

43. Морозова Н.Л. – учитель навчально-виховного комплексу «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

44. Москаленко Н.О. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 
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45. Мотинга С.В.  – учитель Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

46. Ніколенко Л.Д. – учитель комунального  закладу «Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

47. Орлова Ю.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Світловодської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

48. Пасічник Т.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

49. Плахотнюк М.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Голованівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

50. Полярус А.С. – учитель Озерського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Світловодської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

51. Попільняк В.В. – учитель Торговицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького навчально-виховного 
об'єднання Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області 

52. Прач Л.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Гайворонської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

53. Рудяк С.М. – директор Спасівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

54. Снісар І.М. – учитель    Новомиргородської     загальноосвітньої     школи  
I-III ступенів № 1 Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

55. Сулима Д.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

56. Ткачонок Т.М. – учитель Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

57. Український М.П. – директор Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

58. Унтілова О.В. – учитель загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів 
№ 8 Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

59. Федоренко І.В. – методист методичного кабінету відділу освіти 
Олександрійської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

60. Фесенко В.М. – методист методичного кабінету відділу освіти Устинівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

61. Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

62. Царук Т.М. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Кіровоградської районної державної адміністрації 

63. Чернова Л.Г. – учитель Богданівської загальноосвітньої школи I-IІІ ступенів 
№ 2 Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

64. Чудний  О.В. – учитель Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

65. Шепель С.В. – директор Верблюзького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

66. Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Петрівської районної ради Кіровоградської області 
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Керівники семінару: 
Желєзнова Т.П., завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Барсукова С.Л., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Ткаченко С.В., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 
13) Науково-практичний семінар педагогів-тренерів навчальних закладів із 
упровадження європейських стандартів превентивної освіти («Школа, дружня до 
дитини») (КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; відділ освіти Онуфріївської 
районної державної адміністрації, Онуфріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області) з проблеми «Партнерство громади, 
школи та батьківської громадськості – запорука успішного становлення і розвитку 
здоров’язбережувального освітнього середовища» 
 

Список слухачів: 
 

1. Белінська Н.І. – учитель Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

2. Берднік О.В. – учитель Йосипівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад»  Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

3. Бірець Н.С. – учитель Лісівської філії комунального закладу «Михайлівське 
навчально-виховне об'єднання» Олександрівської районної 
ради Кіровоградської області 

4. Богданова С.О. – учитель комунального закладу «Загальноосвітня школа                          
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області 

5. Бойчук Т.М. – учитель комунального закладу «Компаніївське навчально-
виховне об’єднання» Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

6. Верба Л.К. – методист методичного кабінету відділу освіти 
Благовіщенської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

7. Ворона Т.В. – учитель Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

8. Врадій В.І. – учитель Липнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№1 Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9. Голубовська В.Б. – учитель Тарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

10. Гоян І.О. – учитель філії Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
«Липовеньківська загальноосвітня школа – дошкільний 
навчальний заклад» 

11. Гребінка С.В. – учитель Березівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

12. Дорошенко О.В. – учитель Інгульської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

13. Дорунда О.О. – учитель Головківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської області 
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14. Дуров О. В. – методист методичного кабінету управління освіти виконавчого 
комітету Світловодської міської ради  Кіровоградської області 

15. Жаботинський О.О. – учитель Вершино-Кам'янського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної 
ради Кіровоградської області 

16. Жук Т.В. – учитель Кропивницької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

17. Жуфалаян В.О. – учитель Куколівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

18. Забеділіна Л.В. – учитель Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

19. Капінус Т.В. – учитель       Новостародубської       загальноосвітньої     школи      
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської 
області 

20. Капраренко В.І. – учитель Добрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

21. Клименко І.С. – учитель Добрянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

22. Клочан А.Ф. – директор Данилово-Балківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної ради 
Кіровоградської області 

23. Ковальчук Ю.В. – учитель Миколаївського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

24. Кожевник А.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 30 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

25. Комар Р.М. – учитель Глодоської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 
26. Комісарук Л.М. – учитель Червоновершської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

27. Копач І.А. – учитель Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІ ступенів Кіровоградської обласної ради  

28. Корчагіна О.П. – учитель навчально-виховного комплексу «Знам’янська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

29. Кочубей Л.М. – учитель Живанівського  відділення комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

30. Красовська В.М. – учитель Маловисківської гімназії Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 
31. Криворучко І.С. – учитель Староосотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

32. Куделінська Н.Є. – учитель навчально-виховного об’єднання «Олександрійська 

гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

33. Кузнєцова І.І. – учитель Новоосотської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №1» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 
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34. Кутєпова Н.Б. – учитель Новоандріївського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

35. Ларіонова О.М. – учитель Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 2 Знам’янської районної ради Кіровоградської області 

36. Лисенко О.М. – учитель   Маловисківської     загальноосвітньої школи     № 3  
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

37. Лядський С.В. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

38. Малімон І.Л. – учитель    Добровеличківської    загальноосвітньої    школи    
І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

39. Мацієвська Н.В. – учитель Заваллівської   загальноосвітньої   школи-інтернату   
І-ІІІ ступенів Гайворонського району Кіровоградської області 

40. Майдебура А.В. – учитель Нерубайської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Торговицького навчально-виховного об'єднання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

41. Мельник Н.Т. – учитель комунального закладу «Маловодянська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 

42. Міщенко О.В. – учитель навчально-виховного комплексу «Звенигородський 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

43. Морозова Н.Л. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

44. Москаленко Н.О. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

45. Овчаренко Н.Є. – директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – дошкільний 
навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

46. Олексієнко К.М. – учитель Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 6 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

47. Павліченко Л.М. – учитель  Докучаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

48. Півняк І.Г. – учитель Новопразького навчально-виховного комплексу 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

49. Поправко О.М. – учитель Дмитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№1 Знам’янської районної ради Кіровоградської області 

50. Пономаренко О.В. – учитель    Плетеноташлицької   загальноосвітньої     школи    
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

51. Порвас В.М. – учитель комунального закладу «Марфівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 

52. Родікова І.Ю. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 
м. Гайворон Кіровоградської області 

53. Рудяк С.М. – директор Спасівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області 

54. Сафронов О.М. – учитель     Великовисківської    загальноосвітньої     школи    
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 
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55. Середа Л.М. – учитель Аджамської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області  

56. Сигида Ю.Г. – учитель Помічнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 3 Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

57. Скобіоале Н.В. – учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№14 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
58. Сулима Д.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 

районної державної адміністрації 
59. Теплюк С.С. – учитель Свердловської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області 
60. Український М.П. – директор Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
61. Усіченко К.М. – учитель Павлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 
62. Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської області 
63. Хоменко В.О. – учитель   комунального   закладу    «Загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області імені Олени Журливої» 

64. Цегельник Г.М. – учитель   Червонослобідської    загальноосвітньої     школи    
І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

65. Черняк Г.Г. – учитель Великовисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

66. Чудний  О.В. – учитель Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

67. Шабатін Ю.В. – учитель Синюхінського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Новоархангельського навчально-
виховного об’єднання № 2 Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області 

68. Шевченко Л.О. – учитель Мар’янівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

69. Шевчук А.О. – учитель філії навчально-виховного комплексу «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка – 

гімназія «Голованівська загальноосвітня школа 

ім.Г.В.Міклея» 

70. Шепель С.В. – директор Верблюзького навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

71. Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Петрівської районної ради Кіровоградської області 

72. Ярова Н.В. – учитель Григорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

73. Ясінська О.А. – учитель Мечиславського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Орлятко» Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області 
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Керівники семінару: 

Желєзнова Т.П., завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Ткаченко С.В., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 
 

14) Майстер-клас для вчителів основ здоров’я та педагогів-тренерів, які впроваджують 

превентивні здоров’язбережувальні проекти (КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», управління освіти Кіровоградської міської ради, загальноосвітня  школа 

ІI-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області, загальноосвітня 

школа І ступеня №37 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області) з проблеми 

«Удосконалення професійної майстерності педагогічних кадрів, підвищення 

результативності і якості навчального процесу шляхом упровадження навчання на засадах 

розвитку життєвих навичок» 
 

Список: 
 

1. Антоненко Н.М. – учитель Смолінської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

2. Бабка С.В. – учитель Войнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

3. Байдак Н.В. – учитель Пантазіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Знам’янської районної ради Кіровоградської області 

4. Безверха Н.В. – учитель Кетрисанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

5. Богданова С.О. – учитель    комунального     закладу    «Загальноосвітня    школа    
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області 

6. Бон О.І. – учитель Миколаївського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

7. Бродова Л.В. – учитель Грушківського навчально–виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Ульяновської районної ради 
Кіровоградської області 

8. Вишнивенко В.О. – учитель Захарівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвтня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Світловодської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

9. Вергун О.О. – учитель Олексіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Добровеличківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

10. Герасимчук О.С. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№1 імені Т.Г.Шевченка Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області 

11. Герніченко Т.М. – учитель Тернівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів–дошкільний 
навчальний заклад» Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області  

12. Глущенко Н.С. – учитель Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№5 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

13. Гросул М.О. – учитель Олександрівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 
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14. Губль О.В. - учитель навчально-виховного комплексу «Ліцей 

інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

15. Дубровська Г.М. – учитель  Знам’янської загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів 

№ 7 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

16. Желєзняк А.В. – учитель Новоєгорівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

17. Жуфалаян В.О. – учитель Куколівського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

18. Забуранна Т.А. – учитель Вишняківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації  

Кіровоградської області 

19. Зайцева В.В. – учитель   комунального    закладу    «Загальноосвітня   школа  

І-ІІ ступенів №3» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області 

20. Захаренкова Л.І. – учитель Станкуватської філії ІІ ступеня Вільшанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Вільшанської районної 

ради Кіровоградської області 

21. Камінська М.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

м.Гайворон Кіровоградської області 

22. Кваша І.В. – учитель Мартоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

23. Кирдан О.Л. – учитель Олександрівського навчально–виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

24. Клименко О.В. – учитель Соснівської філії комунального закладу 

«Красносільське навчально–виховне об’єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

25. Клочан А.Ф. – директор Данилово-Балківського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області 

26. Коваленко В.П. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

27. Коберник Н.О. – учитель Костомарівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

28. Кобильник Є.О. – учитель Степанівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Устинівської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

29. Ковтун Н.М. – учитель навчально–виховного об’єднання  «Олександрійська 

гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа 

мистецтв» Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

30. Колесніченко Т.В. – учитель філії навчально-виховного комплексу «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.Т.Г.Шевченка – 

гімназія «Шепилівська загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» 

31. Колєчкіна Н.Л. – учитель Злинської загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
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32. Корнієнко О.Г. – учитель Новопразького навчально–виховного комплексу 

Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

33. Кудрик С.О. – учитель комунального закладу «Білозернівський навчально–

виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної 

ради Кіровоградської області 

34. Лащенко О.М. – учитель Микільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

35. Лісняк А.Л. – учитель Новгородківського навчально–виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

36. Лисенко О.М. – учитель Маловисківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

37. Манзюк І.В. – учитель Йосипівської загальноосвітньої школи  І-ІІ ступенів 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

38. Мельник Н.Т. – учитель комунального закладу «Маловодянська загальноосвітня 

школа І–ІІІ ступенів Долинської районної ради» 

39. Мельник Т.М. – учитель комунального закладу «Красносілківське навчально-
виховне об’єднання» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

40. Морозова Н.Л. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№3 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

41. Мошак Т.Б. – учитель     Володимирівської    загальноосвітньої      школи    

І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації  Кіровоградської області 

42. Неізвєстна Л.Б. – учитель Суботцівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

43. Оранський В.В. – учитель Цибулівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

44. Павленкова В.В. – учитель спеціального загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІ ступенів №4 ім. М.Олефіренка Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

45. Панченко І.О. – учитель Успенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

46. Пенькова О.О. – учитель Устинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

47. Погуляйко В.В. – учитель Ятранської загальноосвітньої школи  I-II ступенів 
Підвисоцького навчально-виховного об’днання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

48. Рекечинський В.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 
м.Гайворон Кіровоградської області 

49. Русов А.О. – учитель Оникіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

50. Ряжко М.Б. – учитель Василівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

51. Сафонова Л.В. – учитель Небелівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
ім. П.С.Гришка Торговицького навчально-виховного 
об’єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської 
області 

52. Семенов А.В. – учитель Губівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
імені Д. Бєдного Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 
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53. Сирота О.А. – учитель навчально-виховного комплексу «Куцеволівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

54. Ситай С.В. – учитель Ганнівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» 

55. Стебловська Т.Ю.  – учитель філії навчально-виховного комплексу «Голованівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Шевченка – 
гімназія» Красногірська загальноосвітня школа» 

56. Сукач О.Б. – учитель Туріянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради  Кіровоградської області 

57. Сулима Д.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації 

58. Ткаченко О.М. – учитель Виноградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

59. Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

60. Цвик О.В. – учитель загальноосвітня школа I-III ступенів №1 ім. Героя 
Радянського Союзу І.К. Конька Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

61. Чернолуцька Т.А. – учитель комунального закладу «Братолюбівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради»  

62. Чопова Л.П. – учитель   Кам'янокриничанської  загальноосвітньої    школи   
І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради Кіровоградської 
області 

63. Чудний  О.В. – учитель Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

64. Шевченко Є.В. – учитель навчально-виховного комплексу «Сасівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

65. Шевченко І.С. – учитель філії Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
«Пушківська загальноосвітня школа – дошкільний 
навчальний заклад» 

66. Шепель С.В. – директор Верблюзького навчально–виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

67. Явтушенко Т.Ю. – учитель Степового навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
начальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації  Кіровоградської області 

68. Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 

Керівники майстер-класу:  
Желєзнова Т.П., завідувач науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Барсукова С.Л., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

15) Методичний коучинг педагогічних працівників закладів освіти з проблеми 

«Підвищення ефективності уроку  в умовах модернізації навчально-виховного процесу» 
 

Список слухачів: 
 

1.  Аман І.С. – учитель інформатики та математики Знам’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 
Кіровоградської обласної ради 
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2.  Ахмедова Ю.Н. – учитель української мови та літератури комунального закладу 
«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області 

3.  Бандюк О.В. – учитель англійської мови Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням англійської мови - гімназія №7» 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

4.  Бевз А.П. – учитель географії та економіки Знам'янської загальноосвітньої 

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

Кіровоградської області 

5.  Борщ С.В. – учитель математики та інформатики Новопразького навчально-

виховного комплексу Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

6.  Гореленко І.Л. – учитель географії Первозванівської загальноосвітньої школи I-

III ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації  

Кіровоградської області 

7.  Гресько А.О. – учитель математики    Рівнянської     загальноосвітньої  школи 

І-ІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області 

8.  Дудіч Г.В. – учитель англійської мови комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад I ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса 

Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

9.  Каєнко Н.Г. – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 
10.  Кирилюк О.Ю. – учитель інформатики спеціалізованої загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №7 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

11.  Криволапова В.Д. – учитель математики та інформатики Созонівського навчально-

виховного   комплексу    «загальноосвітня  школа  I-III ступенів 

- дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

12.  Лабутіна А.А. – учитель зарубіжної літератури спеціальної загальноосвітньої 

школи №2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

13.  Лютинська М.О. – учитель інформатики загальноосвітньої школи I-III ступенів 

с. Солгутове Гайворонського району Кіровоградської області; 

14.  Оденбах С.С. – учитель математики комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів №26 - дошкільний навчальний 

заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

15.  Панасенко О.О. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання Загальноосвітня школа I-II ступенів - ліцей №19 - 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

16.  Погрібняк О.С. – учитель фізики Знам'янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату I-III ступенів Кіровоградської обласної ради 

17.  Попова Л.М. – учитель математики та інформатики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської 

міської ради Кіровоградської області 
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18.  Ругало О.О. – учитель географії Червоновершської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області 

19.  Смутко С.П. – учитель     історії     Соколівської   загальноосвітньої    школи   

I-III ступенів Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

20.  Таровик О.І. – учитель інформатики Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

21.  Тикул О.А. – учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

22.  Тірон С.Г. – учитель географії Новоукраїнської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів №8 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

23.  Тітенко Т.С. – учитель     хімії   Новоукраїнської   загальноосвітньої  школи   
I-III ступенів №6 Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

24.  Хохлова І.М. – учитель географії 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» 

25.  Чумак А.І. – учитель географії комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №33 «Загальноосвітня школа I-III ступенів, 
дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

26.  Юрченко В.В. – учитель географії Знам'янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

27.  Ярова В.В. – викладач математики професійно-технічного училища №38 

смт. Голованівськ. 

Керівник методичного коучингу: 

Литвиненко О.В., завідувач  навчально-методичного центру дистанційного  навчання 
КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

Науковий керівник: 
Скрипка Г.В., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 

 
16) Семінар-тренінг учителів-дефектологів (сурдопедагогів) (КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського»; комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання №3 «Спеціальна 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області») з проблеми «Науково-методичне забезпечення діяльності 
сурдопедагога в умовах реформування освіти»  

 

Список слухачів: 
 

1. Аман І.С. – учитель інформатики, спеціаліст з корекційної освіти 

Знам’янської   спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

2. Бажановська Н.М. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 
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3. Бестаченко О.В. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

4. Бірюков В.В. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

5. Бойкова Л.В. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

6. Брижіцька М.К. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

7. Ведута Л.О. – учитель початкових класів, спеціаліст з корекційної освіти 

Знам’янської спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

8. Заруцька Н.В. – директор, спеціаліст з корекційної освіти Знам’янської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

9. Ілляшова А.В. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

10. Карпенко І.В. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

11. Кондратьєва О.В. – заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст з 

корекційної освіти Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

12. Кузьменко О.В. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

13. Молчанова Н.М. – учитель початкових класів, спеціаліст з корекційної освіти 
Знам’янської   спеціальної   загальноосвітньої   школи-
інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

14. Новіцька Т.С – учитель української мови та літератури, спеціаліст з 
корекційної освіти Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

15. Подолян І.К. – вчитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

16. Рудуман О.І. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

17. Рудь Н.Г. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

18. Рябоконь А.Ю. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

19. Рябошапка В.В.  – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 
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20. Смірнова В.О. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

21. Ткаченко Т.А. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

22. Чебалда О.Л. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

23. Щербій Т.Д. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

 

Науковий керівник: 
Жосан О.Е., завідувач  кафедри завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної 

освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
Керівник семінару:  
Войтко В.В., старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 

 
17) Семінар-тренінг учителів-дефектологів (тифлопедагогів) (КЗ «КОІППО імені Василя 
Сухомлинського»; комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 
школа-інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр позашкільного виховання Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області»)  з проблеми «Особливості діяльності тифлопедагога в 
умовах деінституалізації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами»  

 

Список слухачів: 
 

1. Аляб’єва Т.В. – учитель-дефектолог спеціального навчального закладу (ясла-

садок) №46 «Краплинка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

2. Бєлова В.В. – учитель початкових класів, спеціаліст з корекційної освіти 

Знам’янської спеціальної загальноосвітньої  школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

3. Добролевська К.М. – учитель-дефектолог Світловодської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №1 

Кіровоградської обласної ради 

4. Долгопята Л.П. – учитель-дефектолог Олександрійського навчально-виховного 

комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

5. Жиленкова А.В. – учитель початкових класів, спеціаліст з корекційної освіти 

Знам’янської  спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

6. Клюконос Л.В. – учитель-дефектолог спеціального навчального закладу (ясла-

садок) №29 «Червона шапочка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

7. Кондратьєва О.В. – заступник директора з навчальної роботи, спеціаліст з 

корекційної освіти Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

8. Кофанова К.С. – вихователь спеціального навчального закладу (ясла-садок) №29 

«Червона шапочка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

9. Кузьменко О.В. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 
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10. Мельник Т.І. – учитель початкових класів, спеціаліст з корекційної освіти 

Знам’янської  спеціальної  загальноосвітньої  школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

11. Погрібняк О.С. – учитель фізики, спеціаліст з корекційної освіти Знам’янської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

12. Сивиринчук Н.О. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-

виховне   об’єднання     «Загальноосвітня      школа-інтернат    

І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

13. Сіромаха З.С. – учитель-дефектолог Світловодської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №1 

Кіровоградської обласної ради 

14. Смірнова В.О. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

15. Смородська С.М. – заступник директора з виховної роботи, спеціаліст з 

корекційної освіти Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

16. Ткаченко О.В. – учитель-дефектолог спеціального навчального закладу (ясла-

садок) №46 «Краплинка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

17. Ткачук Т.В. – учитель початкових класів, спеціаліст з корекційної освіти 

Знам’янської  спеціальної  загальноосвітньої школи-інтернату 

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

18. Трач А.А. – учитель-дефектолог Світловодської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №1 

Кіровоградської обласної ради 

19. Шведова Я.П. – вихователь спеціального навчального закладу (ясла-садок) №29 

«Червона шапочка» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

20. Шевченко В.В. – учитель початкових класів, спеціаліст з корекційної освіти 

Знам’янської   спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 
 

Науковий керівник: 
Жосан О.Е., завідувач  кафедри завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної 

освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
Керівник семінару:  
Войтко В.В., старший викладач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
 

 

18) Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, керівників загальноосвітніх навчальних закладів з 

проблеми «Використання інноваційних технологій у діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів як необхідна умова проектування індивідуальної траєкторії  професійного розвитку 

педагогічних працівників»  
 

Список слухачів: 
 

1. Барановська Т.І. – методист науково-методичного центру управління освіти, 

молоді та спорту Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 
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2. Бирзул В.Л. – директор Златопільської гімназії м.Новомиргорода 
Новомиргородська районна рада Кіровоградської області 

3. Будулатій Л.М. – директор Грузьківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

4. Брикова С.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

5. Вергун Р.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

6. Гончарук Г.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Гайворонської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

7. Гнатюк Л.Г. – директор Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

8. Данилюк В.І. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Долинської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

9. Даценко О.В. – заступник директора Цукрозаводського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр 
художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

10. Демченко О.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи Рівнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 

11. Живіцька С.Ю. – заступник директора центру методичної та соціально-

психологічної служби управління освіти Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

12. Каєнко Н.Г. – завідувач методичного кабінету відділу освіти 

Новоукраїнської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

13. Коваленко О.Ю. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 

спорту Новоархангельської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

14. Колісник Л.М. – методист методичного кабінету відділу освіти Устинівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

15. Кислякова В.Ф. – завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

16. Лазаревич Т.О. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Світловодської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

17. Лепська О.П. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

18. Луговська С.О. – директор Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

19. Даниленко О.В. – завідувач методичного кабінету відділу освіти Онуфріївської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

20. Малишева Т.А. – директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів №9 – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області  

21. Мараренко В.В. – завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новгородківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

22. Левченко Л.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Олександрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 
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23. Пісна Т.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

24. Пустовойтенко Р.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

25. Свічкарьова І.Б. – директор комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс   «Долинська     гімназія – загальноосвітня  школа   
І-ІІІ ступенів №3» Долинської районної ради» 

26. Побережець О.С. – завідувач інформаційно-ресурсного методичного центру 
відділу освіти, молоді та спорту Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

27. Севастяненко С.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-
виховного комплексу «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

28. Сергата С.М. – завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новомиргородської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

29. Тацієнко С.І. – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Компаніївської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

30. Тутаєва М.О. – директор Хмелівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

31. Усач О.А. – директор Іванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

32. Федіна О.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Первозванівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

33. Шапошнікова А.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Димитрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

34. Чіжова Л.А. – заступник завідувача методичного кабінету управління освіти 
виконавчого комітету Світловодської міської ради 

 

Науковий керівник: 
Жосан О.Е., завідувач кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
Керівники регіональної школи новаторства: 
Кирилюк А.П., завідувач навчально-методичного відділу інноваційної діяльності та 

інтелектуальної власності КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Кірішко Л.М., методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту 

та координації діяльності методичних служб КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

19) Семінар керівників міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, учителів 

профільного навчання (технологічний профіль) (Підвисоцький міжшкільний навчально-

виробничий комбінат Новоархангельського району) з проблеми «Розвиток ключових 

компетентностей школярів у процесі профільного навчання в умовах МНВК та 

загальноосвітньої школи» 

 

Список слухачів: 
 

1. Бараннік О.Г. – директор Червонокам’янського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату  
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2. Бедрик В.В. – директор Вільшанського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

3. Винярська О.В. – директор Добровеличківського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

4. Воробйова Н.В. – заступник директора Добровеличківського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату 

5. Гребіневич С.Т. – заступник директора Новгородківського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату 

6. Романенко С.В. – директор Новомиргородського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

7. Гедзик М.І. – заступник директора Червонокам’янського  міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату 

8. Демещенко О.О. – заступник директора Долинського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

9. Добров В.О. – заступник директора Вільшанського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату 

10. Зімін В.В. – заступник директора Войнівського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

11. Іщук С.І. – директор Гайворонського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

12. Кривошея В.С. – директор Новоукраїнського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату  

13. Кравченко С.Б. – директор Новгородківського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

14. Кучугура С.А. – заступник директора Новоукраїнського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату  

15. Мельник С.П. – заступник директора Гайворонського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату 

16. Потєхіна Н.Д. – заступник директора Компаніївського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату 

17. Полтавець В.В. – директор Підвисоцького міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

18. Скороход О.В. – директор Долинського міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату 

19. Солонина Р.П. – директор Войнівського міжшкільного навчально-виробничого 
комбінату 

20. Штундер А.А. – директор Компаніївського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату 

 

Керівник семінару:  
Татаренко О.В., завідувач науково-методичної лабораторії економіко-технологічних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
Науковий керівник: 
Буртовий С.В., завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 

 

20) Інтервізійна група практичних психологів з проблеми «Методи та технології 

психодинамічної корекції в роботі практичного психолога» 
 

Список слухачів: 
 

1. Арнатовська С.С. – практичний психолог Живанівського відділення 
комунального закладу «Компаніївське навчально-виховне 
об'єднання» Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 



 
 

Продовження додатка 
 

65 

2. Богач Ю. В. – практичний психолог навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка - гімназія» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

3. Бондаренко М.В.. – практичний психолог Новомиргородського районного 

центру дитячої та юнацької творчості  Новомиргородської 

районної ради Кіровоградської області 

4. Вергун О.О. – практичний психолог Олексіївської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

5. Глушко Я.Г. – практичний психолог Маловисківської загальноосвітньої 

школи № 4 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

6. Гончар Т.С. – практичний психолог Шамраївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області 

7. Горбунова І.О. – практичний психолог Миколаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

8. Грузін О.М. – практичний психолог Мануйлівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської районної 

ради Кіровоградської області 

9. Донченко О.В. – практичний психолог  Надлацької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Надлацького навчально-виховного об'єднання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

10. Закерничний Д.Г. – практичний психолог Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 
11. Каракаш’ян Н.М. – практичний психолог Знам'янської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка Знам'янської міської 

ради Кіровоградської області 
12. Мазенко А.І. – практичний психолог комунального закладу «Навчально-

виховний      комплекс    «Гімназія – загальноосвітня     школа   

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області 
13. Михно І.В.  – практичний психолог загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 5 Світловодської міської ради Кіровоградської області 
14. Могильна М.С. – практичний психолог Петрівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської 

області 
15. Нечуйвітер Л.П. – практичний психолог Новомиргородської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 2 Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 
16. Полевчук І.Д. – практичний психолог комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Долинської 

районної ради» 
17. Полянська О.В. – практичний психолог Зибківської загальноосвітньої  школи   

І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради Кіровоградської 

області 
18. Совенко І.С. – практичний психолог Новопразької загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 
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19. Черноус В.В. – практичний психолог комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів 
№ 17 - центр естетичного виховання "Калинка" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

20. Чорна Г.А. – практичний психолог Знам'янської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 Знам'янської міської ради Кіровоградської 

області 
 

Керівники інтервізійної групи:  

Чебоненко В.Ф., завідувач обласного навчально-методичного центру психологічної 
служби системи освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Мирська А.А., методист обласного навчально-методичного центру психологічної служби 
системи освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 


