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Про підсумки обласного  

фестивалю освітніх веб-квестів 
 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 44 «Про проведення 

обласного фестивалю освітніх веб-квестів» у період з 15 вересня по 

21 листопада 2016 року відбувався вищезазначений фестиваль серед освітян 

області, які урізноманітнюють форми й методи навчання і виховання та 

методичної роботи через популяризацію сучасних видів освітніх інтернет-

технологій, зокрема ефективно використовують такий варіант проектної 

діяльності, як веб-квест. 

На розгляд журі було подано 54 веб-квести, а саме:  

з номінації «Методичний веб-квест» - 7;  

з номінації «Навчальний веб-квест» - 36; 

з номінації «Виховний веб-квест» - 8; 

з номінації «Соціальний веб-квест» - 3. 

За підсумками фестивалю та на підставі рішення фахового журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного фестивалю освітніх веб-квестів та 

нагородити: 
 

1) У номінації «Методичний веб - квест»: 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Тацієнко Світлану 

Ігорівну 

 

 

Романич Наталію 

Василівну 

– 
 
 
 
– 

завідувача методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Компаніївської районної 
державної адміністрації за веб-квест «Методичні 
акварелі»; 
методиста методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Маловисківської районної 
державної адміністрації за веб-квест «Методичні 
акварелі»; 
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Гончарук Галину 

Володимирівну 

– методиста методичного кабінету відділу освіти 
Гайворонської районної державної адміністрації за 
веб-квест «Магія скрайбінгу»; 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Ошегу Зою Семенівну – методиста методичного кабінету відділу освіти 
Петрівської районної державної адміністрації за 
веб-квест «Інноваційні технології у роботі 
методиста»; 

Погрібну Наталію 

Василівну 

– методиста інформаційно-ресурсного методичного 
центру відділу освіти, молоді та спорту 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
за веб-квест «Веб-квест для вчителів зарубіжної 
літератури»; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Кислякову Вікторію 

Федосіївну 

 

 

Побережець Оксану 

Сергіївну 

– 

 

 

 

– 

завідувача методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Маловисківської районної 
державної адміністрації за веб-квест «Методичні 
діалоги»; 
директора інформаційно-ресурсного методичного 
центру відділу освіти, молоді та спорту 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
за веб-квест «Методичні діалоги»; 

Грязнову Наталію 

Олександрівну 

– учителя математики Ганнівської загальноосвітньої 
школи I-IIІ ступенів Новоукраїнської районної 
ради Кіровоградської області за веб-квест 
«Методичний веб-квест». 

 

2) У номінації «Навчальний веб-квест»: 
 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Пінчук Анну 

Сергіївну 
– учителя математики комунального закладу 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів №3 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області імені Олени Журливої" за веб-квест 

«Злочин століття»; 

Непоп Ірину 

Вікторівну 
– учителя математики та інформатики комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання №32 

"Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області" за веб-квест «Веб-квест»; 

Курлову Оксану 

Михайлівну 
– директора Первозванівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області за 

веб-квест «Координати і вектори у просторі»; 
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  Дипломом ІІ ступеня 

Лютинську Марину 

Олександрівну 

– учителя інформатики загальноосвітньої школи  

I-III ступенів с. Солгутове Гайворонського району 

Кіровоградської області за веб-квест «Історія ЕОМ 

та видатні інформатики»; 

Ярову Віту Вікторівну – викладача математики, інформатики професійно-

технічного училища №38 смт. Голованівськ за веб-

квест «Безпечний інтернет»; 

Маргарид Галину 

Вікторівну 
– учителя географії Ганнівської загальноосвітньої 

школи I-IIІ ступенів Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області за веб-квест 

«Географічний веб-квест»; 

  Дипломом ІІІ ступеня 

Погрібняк Ольгу 

Сергіївну 
– учителя фізики Знам'янської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради за веб-квест 

«Таємниці людства»; 

Філіпенко Інну 

Валеріївну 
– учителя математики Чечеліївської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області за веб-квест 

«1 000 000 000 000 гривень у валізі. Міф чи 

реальність…»; 

Карашевич Інну 

Іванівну 
– учителя математики загальноосвітньої школи  

I-III ступенів с. Червоне Гайворонського району 

Кіровоградської області за веб-квест «Чарівний 

світ тригонометрії»; 

Патріман Наталію 

Григорівну 
– учителя математики та фізики гімназії №9 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області за веб-квест «Веб-квест з фізики». 

3) У номінації «Виховний веб-квест»: 

  
Дипломом ІІ ступеня 

Таровик Ольгу 

Іванівну,  

Нікітченко Людмилу 

Іванівну,  

Бабій Олену Іванівну, 

Онищенко Світлану 

Петрівну 

– педагогічних працівників Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області за веб-квест «Вогонь наш друг, та не 

завжди. Чекати можна від нього біди»; 

Красюк Юлію 

Павлівну 
– учителя фізики та інформатики Лісівської філії 

комунального закладу "Михайлівське навчально-

виховне об'єднання" Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області за веб-квест «Знавці 

природничо-математичних наук»; 
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Дипломом ІІІ ступеня 

Суровець Ольгу 

Валентинівну 
– учителя географії Рівнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області за веб-квест 

«Україна - держава єдина, соборна, вільна 

європейська країна!»; 

Борща Олександра 

Миколайовича 

– учителя історії Комишуватської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області за веб-квест 

«Відкриваю для себе Гіталова». 

4) У номінації «Соціальний веб-квест»: 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Юрченко Тетяну 

Михайлівну 
– учителя інформатики загальноосвітньої школи  

I-III ступенів №2 м. Гайворон Кіровоградської 

області за веб-квест «Комп'ютер - друг чи ворог»; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Гресько Аліну 

Олександрівну 
– учителя Рівнянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 7 Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області за веб-квест «Я обираю 

професію!»; 

Красюк Юлію 

Павлівну 
– учителя фізики та інформатики Лісівської філії 

комунального закладу "Михайлівське навчально-

виховне об'єднання" Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області за веб-квест 

«Інтернет-залежність - вигадка чи хвороба?». 
 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

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

Начальник управління В.ТАБОРАНСЬКИЙ 

 


