
 
 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 

від 25.05.2017 року         № 435 

м. Кіровоград 

 
 

Про підсумки обласного  

огляду освітніх блогів 

«Педагогічна блогосфера» 
 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 43 «Про проведення 

обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» у період з 

01 лютого по 10 травня 2017 року відбувався зазначений вище огляд серед 

освітян області, які займаються ефективним упровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, 

активним пошуком педагогічних методів, засобів та нових форм навчання.  

На розгляд журі було представлено 150 освітніх блогів, з них допущено 

до участі 126:  

з номінації «Блог методиста районного (міського) методичного кабінету 

(центру)» - 5;  

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

- 9; 

з номінації «Блог учителя» - 81; 

з номінації «Блог методичного формування» - 12; 

з номінації «Блог класного керівника, вихователя» - 6; 

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

з номінації «Блог бібліотекаря» - 7; 

з номінації «Блог керівника гуртка» - 6. 

За результатами огляду та на підставі рішення фахового журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного огляду освітніх блогів  «Педагогічна 

блогосфера» та нагородити: 

1) у номінації «Блог методиста районного (міського) методичного 

кабінету (центру)»: 

Дипломом І ступеня 
 

Ошегу Зою Семенівну – завідувача районного методичного кабінету 
комунальної установи «Петрівський районний 
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центр із обслуговування закладів освіти» 
Петрівської районної ради; 

Тацієнко Світлану 
Ігорівну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Компаніївської районної 
державної адміністрації; 

   

Дипломом ІІ ступеня 
 

Каєнко Наталію 
Георгіївну 

– завідувача районного методичного кабінету 
відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської 
районної державної адміністрації; 

Андріяш Галину 
Валентинівну 

– методиста районного методичного кабінету 
відділу освіти, молоді та спорту Новоукраїнської 
районної державної адміністрації; 

Кислякову Вікторію 
Федосіївну 

– завідувача районного методичного кабінету 
відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської 
районної державної адміністрації; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Гончарук Галину 
Володимирівну 

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

 

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

закладу»: 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Левшун Аду 
Миколаївну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання №25 "Загальноосвітня школа  

I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання "Ліра" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області"; 

Жосан Ларису  
Іванівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання №32 "Спеціалізована загальноосвітня 

школа I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 
 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Янишину Валентину 
Миколаївну 
 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №2 

м. Гайворон Кіровоградської області; 

Кривошею Тетяну 
Георгіївну 

– педагога-організатора Іскрівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 
районної ради Кіровоградської області; 
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Головкову Марину 
Юріївну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

м. Гайворон Кіровоградської області; 
 

3) у номінації «Блог учителя»: 
 

Освітня галузь "Мови і літератури" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Шевченко Світлану 
Іванівну 

– учителя української мови та літератури 

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"; 

Осипову Оксану 
Анатоліївну 

– учителя англійської мови 

Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Ахмедову Юлію 
Нодіржонівну 

– учителя української мови та літератури 

комунального закладу "Компаніївське навчально-

виховне об’єднання" Компаніївської районної 

ради Кіровоградської області; 

Вергун Оксану 
Віталіївну 

– учителя української мови та літератури, 

зарубіжної літератури Плетеноташлицької 

загальноосвітньої школи I-IІI ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Черкасову Олену 
Іванівну 

– учителя української мови і літератури 

комунального закладу "Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №5" Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Бережну Ларису 
Анатоліївну 

– учителя англійської мови комунального закладу 

"Навчально-виховний комплекс "Гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області; 

Моспанюк Тетяну 
Сергіївну 

– учителя англійської мови загальноосвітньої школи 

I-III ступенів смт. Завалля Гайворонського району 

Кіровоградської області; 
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Луценко Марину 
Георгіївну 

– учителя англійської мови Благовіщенського 

навчально-виховного комплексу №1 "Гімназія - 

загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад "Сонечко" Благовіщенської 

районної ради; 

Гичко Ларису  
Олексіївну 

– учителя англійської мови комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області. 

 

Освітня галузь "Суспільствознавство" 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Ткаченко Оксану 
Миколаївну 

– учителя історії Нечаївської загальноосвітньої 

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

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Баранько Тетяну 
Валентинівну 

– учителя історії Іскрівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області. 

Освітня галузь "Мистецтво" 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Приходько Тетяну 
Володимирівну 

– учителя музичного мистецтва комунального 

закладу "Навчально-виховне об'єднання №32 

"Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

 

Дипломом ІІ ступеня 

Ковальчук Ірину 
Петрівну 

– учителя мистецтва комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання №6 

"Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, центр естетичного виховання 

"Натхнення" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

 

  Дипломом ІІІ ступеня 

Мірошниченко 
Антоніну  
Володимирівну 

– учителя музичного мистецтва Цвітненської філії 

комунального закладу "Красносільське навчально-

виховне об'єднання" Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області. 
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Освітня галузь "Математика та технології" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Грязнову Наталію 
Олександрівну 

– учителя математики Ганнівської загальноосвітньої 

школи I-IIІ ступенів Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області; 

Лютинську Марину 
Олександрівну 

– учителя інформатики загальноосвітньої школи  

I-III ступенів с. Солгутове Гайворонського району 

Кіровоградської області; 

Малик Тетяну 
Вікторівну 

– учителя математики та інформатики комунального 

закладу "Навчально-виховний комплекс "Гімназія 

- загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області; 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Васильєву Тетяну 
Анатоліївну 

– учителя трудового навчання та основ здоров'я 

Іванівської загальноосвітньої філії комунального 

закладу "Соколівське навчально-виховне 

об’єднання" Кіровоградської районної ради 

Кіровоградської області; 

Калашник Олену 
Анатоліївну 

– учителя математики Добровеличківської 

спеціалізованьої загальноосвітньої школи-

інтернату I-III ступенів Добровеличківської 

районної ради Кіровоградської області; 

Шверненко Тетяну 
Василівну 

– учителя математики та інформатики Злинської 

загальноосвітньої школи №1 I-III ступенів 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
Гребенюка Юрія 
Володимировича 

– учителя Цвітненської філії комунального закладу 

"Красносільське навчально-виховне об'єднання" 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Баранову Світлану 
Леонідівну 

– учителя математики Помічнянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області імені Героя 

України Березняка Євгена Степановича; 

Юрченко Тетяну 
Михайлівну 

– учителя інформатики загальноосвітньої школи  

I-III ступенів №2 м. Гайворон Кіровоградської 

області; 

Сінгаєвську Олену 
Анатоліївну 

– учителя математики та інформатики 

Благовіщенського навчально-виховного 

комплексу №1 "Гімназія - загальноосвітня школа 



 6 

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад 

"Сонечко" Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області. 

 

Освітня галузь "Природознавство" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Тикул Ольгу Андріївну – учителя 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"; 

Красюк Юлію Павлівну – учителя фізики Лісівської філії комунального 

закладу "Михайлівське навчально-виховне 

об'єднання" Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Скрипник Наталію 
Миколаївну 

– учителя географії комунального закладу 

"Навчально-виховний комплекс "Гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області; 

 
 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Більченко Олену 
Олегівну 

– учителя біології та хімії Мар'янопільського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 

школа I-IІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад" Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області; 

Гореленко Інну 
Леонідівну 

– учителя географії та біології Первозванівської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Антоненко Ольгу 
Олександрівну 

– учителя хімії Вершино-Кам'янського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Чернегу Ірину  
Вікторівну 

– учителя біології Заваллівської загальноосвітньої 

школи-інтернату I-III ступенів Гайворонського 

району; 
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Соколенко Єлизавету 
Михайлівну 

– учителя біології Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

Сакалош Людмилу 
Василівну 

– учителя біології комунального закладу 

"Навчально-виховний комплекс "Гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1" 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області. 

 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" 
 

Дипломом ІІ ступеня 

Матвійчука Юрія 
Івановича 

– учителя фізичної культури Заваллівської 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Гайворонського району; 

Малика Володимира 
Юрійовича 

– учителя фізичної культури комунального закладу 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5" 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області. 

 

Початкова школа 
 

Дипломом І ступеня 
 

Бутько Олену 
Анатоліївну 

– учителя початкових класів комунального закладу 

"Компаніївське навчально-виховне об'єднання" 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 

Чоботар Тамілу Юріївну – учителя початкових класів Добровеличківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату I-III ступенів Добровеличківської 

районної ради Кіровоградської області; 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Мартинюк Мирославу 
Анатоліївну 

– учителя початкових класів та інформатики 

Ганнівської загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Маслій Валентину 
Олександрівну 

– учителя початкових класів загальноосвітньої 

школи I-III ступенів смт. Завалля Гайворонського 

району Кіровоградської області; 
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Дипломом ІІІ ступеня 

Бєдіну Наталію 
Валеріївну 

– учителя початкових класів комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання №32 

"Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

Нестеряк Ларису 
Борисівну 

– учителя початкових класів комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання №32 

"Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

Теличенко Вікторію 
Олексіївну 

– учителя початкових класів комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання №32 

"Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, позашкільний центр "Школа 

мистецтв" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області". 

 

Інші напрями 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Гузеватого Олександра 
Івановича 

– учителя української мови та літератури 

комунального закладу "Навчально-виховне 

об'єднання "Загальноосвітній навчальний заклад I-

III ступенів №1 -дитячий юнацький центр 

"Перлинка" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

Ткаченка Василя 
Михайловича 

– методиста районного методичного кабінету 

комунальної установи «Новоархангельський 

районний центр по обслуговуванню закладів 

освіти району Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області»; 
 

4) у номінації «Блог методичного формування»: 

 

Дипломом І ступеня 
Бугайову Наталію 
Анатоліївну 

– учителя української мови і літератури 
Новопразького навчально-виховного комплексу 
Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області; 

Білявську Ларису 
Віталіївну 

– голову міського методичного об'єднання вчителів 
української мови та літератури відділу освіти 
виконавчого комітету Новоукраїнської міської 
ради; 
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Дипломом ІІ ступеня 
 

Подручну Світлану 
Миколаївну 

– методиста районного методичного кабінету 
відділу освіти, молоді та спорту Маловисківської 
районної державної адміністрації; 

Карашевич Інну 
Іванівну 

– учителя математики загальноосвітньої школи  
I-III ступенів с. Червоне Гайворонського району 
Кіровоградської області; 

Грон Ірину 
Анатоліївну 

– учителя початкових класів Добровеличківської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату 
I-III ступенів Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Забіяку Ірину 
Антонівну 

– учителя математики загальноосвітньої школи  
I-III ступенів №2 м. Гайворон Кіровоградської 
області; 

Трощинську Ольгу 
Петрівну 

– учителя біології та хімії Добровеличківської 
спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату 
I-III ступенів Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області; 

 

5) у номінації «Блог класного керівника, вихователя»: 

 

Дипломом І ступеня 

Яблонську Аліну 
Володимирівну 

– вихователя групи продовженого дня комунального 
закладу "Навчально-виховне об'єднання №25 
"Загальноосвітня школа I-III ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області"; 

Карашевич Інну 
Іванівну 

– учителя математики загальноосвітньої школи  
I-III ступенів с. Червоне Гайворонського району 
Кіровоградської області; 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Онищенко Ларису 
Іванівну 

– вихователя Заваллівської загальноосвітньої школи-
інтернату I-III ступенів Гайворонського району; 

Горбунову Інну 
Олександрівну 

– педагога-організатора Миколаївської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Ковальову Олену 
Анатоліївну 

– учителя хімії, біології, основ здоров’я 
комунального закладу "Навчально-виховне 
об'єднання "Школа козацько-лицарського 
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виховання I-II ступенів №21 - суспільно-
гуманітарний ліцей - дошкільний навчальний 
заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області"; 
 

 

6) у номінації «Блог бібліотекаря»: 

 

Дипломом І ступеня 

 

Полтавець Світлану 
Владиславівну 

– бібліотекаря комунального закладу "Компаніївське 
навчально-виховне об'єднання" Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІ ступеня 

 

Баранько Оксану 
Олександрівну 

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

Волобоєву Анастасію 
Олександрівну 

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

  Дипломом ІІI ступеня 

Воронюк Анжелу 
Вікторівну 

– бібліотекаря загальноосвітньої школи  
I-III ступенів смт. Завалля Гайворонського району 
Кіровоградської області; 

Маслій Тетяну  
Юріївну 

– бібліотекаря Благовіщенського навчально-
виховного комплексу №1 "Гімназія - 
загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 
навчальний заклад "Сонечко" Благовіщенської 
районної ради; 

Лисун Оксану 
Василівну 

– бібліотекаря Захарівської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області; 
 

7) у номінації «Блог керівника гуртка»: 

 

Дипломом І ступеня 

Дяжур Галину 
Валеріївну 

– хореографа Компаніївського дошкільного 
навчального закладу №2 "Колосок"; 

Дипломом ІІ ступеня 

Бугайову Наталію 
Анатоліївну 

– керівника гуртка комунального закладу 
"Новопразький будинок дитячої та юнацької 
творчості Олександрійського району"; 
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Дипломом ІІІ ступеня 

 

Дудник Нелю 
Вікторівну 

– керівника гуртка Володимирівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Петрівської 
районної ради Кіровоградської області. 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

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

Начальник управління  В. ТАБОРАНСЬКИЙ 


