
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «02» жовтня   2017 року    № 754 
 

м. Кропивницький 
 

Про підсумки проведення обласної  віртуальної  

педагогічної виставки з досвіду роботи  

загальноосвітніх навчальних  

закладів «Вернісаж педагогічної творчості»  
 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської облдержадміністрації від 24.03.2017 р. № 247 «Про 

проведення обласної  віртуальної педагогічної виставки з досвіду роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів «Вернісаж педагогічної творчості», з метою 

активізації творчої діяльності педагогічних працівників Кіровоградської 

області, популяризації їх здобутків у вересні 2017 року відбулася віртуальна 

педагогічна виставка «Вернісаж педагогічної творчості». 

На розгляд експертної комісії було подано 229 робіт із 23 міст та районів 

області, 5 регіонів не брали участі у віртуальній педагогічній виставці 

(Долинський, Знам’янський, Новоукраїнський райони, міста Мала Виска та 

Новоукраїнка).  

Допущено до участі у виставці 117 матеріалів:  

з номінації «Інновації в управлінні» – 10; 

з номінації «Інновації в навчанні дорослих» – 11; 

з номінації «Інновації в навчанні школярів» – 96. 

За результатами оцінювання та на підставі рішення експертної комісії 

НАКАЗУЮ: 

1. Визнати переможцями обласної  віртуальної педагогічної виставки з 

досвіду роботи загальноосвітніх навчальних закладів «Вернісаж педагогічної 

творчості» та нагородити дипломами: 
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1) у номінації «Інновації в управлінні»: 

Дипломом ІІ ступеня 

Заруцьку Надію 
Володимирівну 

– директора Знам’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради; 

Гнатюк Лідію 

Григорівну 

– директора Петрівської загальноосвітньої школи  
І – ІІІ ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Мироненко Олену 

Миколаївну  
– завідувача Цвітненської філії комунального 

закладу «Красносільське навчально - виховне 
об’єднання» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

 

2) у номінації «Інновації в навчанні дорослих»: 

 

Дипломом І ступеня 

Романич Наталію 

Василівну 

 

Тацієнко Світлану 

Ігорівну 

– 

 

 

– 

 

методиста районного методичного кабінету 

відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської 

райдержадміністрації,  

завідувача районного методичного кабінету 
відділу освіти, молоді та спорту Компаніївської 
райдержадміністрації; 

Дипломом ІІ ступеня 

Тарас Оксану 

Леонідівну 
– учителя української мови та літератури 

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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Дипломом ІІІ ступеня 

Дорошенко Любов 

Олександрівну 
– заступника директора з навчально-виховної роботи 

Йосипівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області; 

Аман Ірину Семенівну – учителя інформатики та математики Знам’янської 

спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  

І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради; 

Бондар Любов 

Миколаївну 

– учителя математики Івангородської філії  

комунального закладу «Олександрівське 

навчально-виховне об’єднання № 2» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

 

3) у номінації «Інновації в навчанні школярів»: 

 

Дипломом І ступеня 

Руденко Валентину 

Олександрівну 
– учителя математики Мар’янівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Дипломом ІІ ступеня 

Непоп Ірину Вікторівну – учителя математики та інформатики комунального 

закладу «Навчально-виховне об’єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – позашкільний центр «Школа 

мистецтв» Кіровоградської міської ради  

Кіровоградської області»; 

Ткаченко Оксану 

Миколаївну 
– учителя історії Нечаївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 
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Дипломом ІІІ ступеня 

Волошину Олену 

Вікторівну 

– учителя фізики та інформатики комунального 

закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області; 

Громко Людмилу 

Володимирівну 

– учителя математики Нечаївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

ім. Ю.І. Яновського Компаніївської районної 

ради; 

Шкільну творчу групу 

«Через літературне 

краєзнавство до 

громадянського 

виховання» 

– учителів загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

№ 12 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Петрову Наталію 

Миколаївну 

– учителя початкових класів спеціального 

загальноосвітнього навчального закладу  

І-ІІ ступенів № 4 ім. М.Олефіренка 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Єрушеву Світлану 

Олександрівну 

– учителя комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа I-III ступенів-гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Паливоду Олену 

Леонідівну 

– методиста методичного кабінету відділу освіти, 

молоді та спорту Маловисківської 

райдержадміністрації; 

Скрипник Наталію 

Миколаївну 

– учителя географії комунального закладу 

«Навчально - виховний комплекс «Гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області. 

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Заступник начальника управління    Л. ШАТНА 


