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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 20 листопада по 

11 грудня 2017 року відбувався зазначений вище 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 49 веб-квестів, а саме:  

з номінації «Методичний веб-квест» - 5;  

з номінації «Навчальний веб-квест» - 32; 

з номінації «Виховний веб-квест» - 7; 

з номінації «Соціальний веб-квест» - 5. 

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 ІІ ступеня 
 

Тацієнко Світлану 

Ігорівну 

 

 

Романич Наталію 

Василівну 

– 
 
 
 
– 

завідувача методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Компаніївської районної 
державної адміністрації; 
 
методиста методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Маловисківської районної 
державної адміністрації; 
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Дипломом ІІІ ступеня 
 

Подручну Світлану 

Миколаївну 

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

 

2) У номінації «Навчальний веб-квест»: 
 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Ярову Віту Вікторівну – викладача математики професійно-технічного 

училища №38 смт. Голованівськ; 

Руденко Валентину 

Олександрівну 
– учителя математики Мар'янівської 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

  Дипломом ІІ ступеня 

Бондар Ірину 

Петрівну 
– учителя англійської мови загальноосвітньої школи 

I-III ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської 

області; 

Бескровну Марину 

Олександрівну 

– учителя інформатики навчально-виховного 

об’єднання “Олександрійська гімназія 

ім. Т.Г.Шевченка - ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа 

мистецтв”; 

Шевченко Олену 

Вікторівну 
– учителя географії навчально-виховного об’єднання 

“Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка - 

ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв” 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

 

  Дипломом ІІІ ступеня 

Закерничну 

Олександру Вікторівну 
– учителя математики Заваллівського навчально-

виховного об'єднання "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Гужвієву Тетяну 

Ігорівну 

– учителя математики Балахівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів, філії 

Новостародубської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області. 
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3) У номінації «Виховний веб-квест»: 

  Дипломом І ступеня 

Лютинську Марину 

Олександрівну 

– учителя інформатики Солгутівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Гайворонського району Кіровоградської області; 

 

 

  Дипломом ІІ ступеня 

Царука Михайла 

Анатолійовича 
– учителя християнської етики комунального 

закладу "Петрівське навчально-виховне 

об'єднання "загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

гімназія" Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

 

  
Дипломом ІІІ ступеня 

Зарубенко Оксану 

Миколаївну 
– учителя інформатики Побузької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області. 

4) У номінації «Соціальний веб-квест»: 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Філіпенко Інну 

Валеріївну 
– учителя математики Чечеліївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, філії 

Новостародубської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
Валігурського 

Олександра 

Володимировича 

– учителя музичного мистецтва філії №2 

Гайворонського навчально-виховного об'єднання 

№2 "Загальноосвітня школа-гімназія  

І-ІІІ ступенів"; 

Гресько Аліну 

Олександрівну 
– учителя математики філії Рівнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області "Рівнянська ЗШ №7". 
 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Заступник начальника управління Л.ШАТНА 


