
 
УКРАЇНА 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 

НАКАЗ 

від  _26.12.2017__ № _97_ 

м. Кропивницький 

 
Про затвердження складу 

творчих груп, шкіл педагогічної  

майстерності, постійно діючих  

семінарів, тренінгів, 

майстер-класів тощо на 2018 рік 

 
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 18.12.2017 року 

№ 958 «Про проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних 

заходів у 2018 році» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, 

постійно діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів на 2018 рік (додаток). 

2. Навчальному відділу (Кирилюк А.П.) до 29.12.2017 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» 

__26.12.2017__ № _97_ 
 

Склад творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, 

постійно діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів на 2018 рік 
 

 

1. Обласні творчі групи 
 

1) Заступники директорів закладів освіти, які відповідають за організацію освітнього 

процесу в початковій школі 

Проблема: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителів в умовах 

реалізації Концепції "Нова українська школа"» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Андріяшевська Н.І. – заступник директора  Компаніївської  загальноосвітньої  
школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

2. Бершадська К.П. – заступник директора комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс    
«Гімназія – загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

3. Василенко Н.В. – заступник директора навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – 
гімназія» Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

4. Вірич І.О. – заступник директора  Ізмайлівської загальноосвітньої  школи  
І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області 

5. Гавриш О.Ю. – заступник директора  Федіївської   загальноосвітньої   школи   
І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області 

6. Григораш Н.В. – заступник директора комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 ім. А.С.Макаренка 

Долинської районної ради» 
7. Гриценко Н.В. – заступник директора комунального закладу «Боківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 
8. Діхтяр С.В. – заступник  директора   Нечаївської   загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів імені Ю. Яновського Компаніївської районної 
ради Кіровоградської області 

9. Левшун А.М. – заступник директора комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

10. Лелека Н.М. – заступник директора комунального закладу «Карлівське 
навчально-виховне   об’єднання    «Загальноосвітня   школа     
І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» Соколівської сільської 
ради Кіровоградського району Кіровоградської області» 

11. Лозовська В.В. – заступник директора комунального закладу «Устинівське 
навчально-виховне  об’єднання    «Загальноосвітня    школа     І-
ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської 
області» 
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12. Лук’яненко І.М. – заступник директора навчально-виховного комплексу 
«Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей 
ім. В.О. Сухомлинського» Онуфріївської районної ради 
Кіровоградської області 

13. Луценко В.М. – заступник директора навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

14. Майборода Л.М. – заступник   директора  Побузької загальноосвітньої   школи   І-
ІІІ ступенів Побузької селищної ради Голованівського району 
Кіровоградської області 

15. Макаренко Л.М. – заступник директора комунального закладу «Новгородківський 
навчально-виховний    комплекс   «загальноосвітня   школа     І-
ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 
районної ради Кіровоградської області 

16. Матущак С.Л. – заступник директора опорного навчального закладу 
«Петрівський навчально-виховний комплекс «Дошкільний 
навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Знам’янської районної ради Кіровоградської області» 

17. Мельниченко О.Д. – заступник директора комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об'єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області 

18. Мошнягул О.І. – заступник директора Новоукраїнського навчально-виховного 
комплексу № 8 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області 

19. Онищенко М.Л. – заступник директора навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №19 – 
дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

20. Падалиця Т.Д. – заступник директора  Григорівської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

21. Пісна Т.В. – заступник директора комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області 

22. Погорєла Т.М. – заступник директора Володимирівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області 

23. Пудич В.В. – заступник директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 10 Світловодської міської ради Кіровоградської області 

24. Рибалко Ю.М. – заступник директора комунального закладу «Миколаївське 
навчально-виховне   об’єднання    «загальноосвітня     школа І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 
районної ради Кіровоградської області 

25. Стоянова О.О. – заступник директора навчально-виховного об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 
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26.  Табальчук С.В. – заступник директора 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» 

27. Чорна В.Д. – заступник директора Благовіщенського навчально-виховного 
комплексу №1 «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області 

28. Чубова С.В. – заступник директора загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІІ ступенів №15 Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

29. Штукіна О.С. – заступник директора Добровеличківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

30. Якубцова Р.П. – методист інформаційно-ресурсного методичного центру 
відділу освіти, молоді та спорту Новомиргородської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

31. Ярова О.В. – директора комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№26 – дошкільний навчальний заклад - дитячий юнацький 
центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської ради 
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»; 

Кірішко Л.М., методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту та 

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

Тарапака Н.В., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент 

 

 

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 

6. Кунашенко Н.Г. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний   
комплекс    «Гімназія – загальноосвітня     школа І-ІІІ ступенів 
№ 1» Бобринецької міської ради Кіровоградської області 
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7. Місаєва Л.О. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Соколівське навчально-виховне обєднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» 
Соколівської сільської ради Кіровоградського району 
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 Іванівської 
загальноосвітньої філії комунального закладу «Соколівське 
навчально-виховне     об'єднання   «загальноосвітня  школа І-
ІІІ ступенів. Позашкільний центр»  Соколівської сільської 
ради Кіровоградського району Кіровоградської області 

14. Стась Ю.М. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Первозванівське навчально-виховне об'єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Первозванівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів Кіровоградської районної ради Кірововоградської 
області 

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» Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області 

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  
 

 

3) 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: 
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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. Вайпан Н.Є. – учитель української та зарубіжної літератури Скалівсько-
Хутірської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання № 2 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

3. Головата А.І. – учитель зарубіжної літератури опорного навчального закладу 
«Мошоринська загальноосвітня школа I-III ступенів 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

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

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

6. Кононова Г.М.   – учитель зарубіжної літератури комунального закладу 
«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Кіровоградської районної ради Кіровоградської області 

7. 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 

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

9. Коцюба Н.О. – учитель української та зарубіжної літератури комунального 
закладу «Соколівське навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» 
Соколівської сільської ради Кіровоградського району 
Кіровоградської області 

10. Моклюк Т. М. – учитель зарубіжної літератури Перчунівської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добровеличківської 
районної ради Кіровоградської області 

11. Панченко Н.І. – учитель зарубіжної літератури Улянівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

12. Петренко Є.М. – викладач української та зарубіжної літератури Державного 
навчального закладу «Кіровоградське вище професійне 
училище №4» 

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

14. Покалюхіна Т.В. – учитель української та зарубіжної літератури  комунального 
закладу «Навчально-виховне об’єднання № 35 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

15. Саєнко І.Г. – учитель української та зарубіжної літератури 
Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

16. Тульчевська О.М – учитель української та зарубіжної літератури навчально-
виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – 
спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 
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17. Чернецька В.В. – учитель   зарубіжної   літератури  загальноосвітньої  школи   І-
ІІІ ступенів №7 ім. О.С.Пушкіна Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

18. Шитель А.В. – учитель української та зарубіжної літератури  Свердловської  
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної 
ради Кіровоградської області 

 

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»; 
Котляренко Н.М., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

4) Учителів української мови і 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 

4. 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» 

5. 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» 

6. Карабут І.І. – учитель української мови і літератури загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

7. 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»  

8. 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» 
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9. 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» 

10. 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» 

11. 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» 

12. Петренко В.В. – учитель української мови і літератури Знам’янської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Знам’янської 
міської ради Кіровоградської області 

13. Почтар К.І. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний   
комплекс «Гімназія – загальноосвітня   школа І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

14. 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» 

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

16. Льошенко С.А. – учитель української мови і літератури Кам’янокриничанської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області 

17. 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» 

18. Черненко В.В. – учитель української мови і літератури Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської 
міської ради Кіровоградської області 

19. 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» 

20. 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»; 
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Котляренко Н.М., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 
дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

5) 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-виховне об’єднання «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 навчально-
виховного   комплексу   «Знам’янська  загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» 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 ступеня з поглибленим вивченням 
англійської мови - гімназія "Лідер" Новоукраїнської міської 
ради Кіровоградської області» 

11. Козаченко І.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови Назарівської 
загальноосвітньої філії комунального закладу «Карлівське 
навчально-виховне   об'єднання     «Загальноосвітня      школа    І-
ІІІ ступенів. Позашкільний центр» Соколівської сільської ради 
Кіровоградського району Кіровоградської області 
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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 опорного 
навчального   закладу   «Дмитрівська загальноосвітня  школа І-
ІІІ ступенів імені 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 

26. Шевченко В.В. – учитель зарубіжної літератури та російської мови навчально-
виховного   комплексу   «Знам’янська  загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області 
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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» 
 

 

6) Учителі зарубіжної літератури 

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

над художнім твором» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Глушина Н.Л. – учитель зарубіжної літератури Олександрівської філії 
комунального закладу «Олександрівське навчально-виховне 
об’єднання №1» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

2. Глущенко Н.В. – учитель зарубіжної літератури Олександрівської 
загальноосвітньої школи I-III ступенів Олександрійської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

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

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

5. 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 

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

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

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

9. Оврас А.П. – учитель зарубіжної літератури філії «Цибулівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 
закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
імені І.Г.Ткаченка Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області» 
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10. Панчук В.А. – учитель зарубіжної літератури комунального закладу 
«Соколівське навчально-виховне об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» 
Соколівської сільської ради Кіровоградського району 
Кіровоградської області 

11. 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 

12. Притуляк Л.А. – учитель зарубіжної літератури Калинівської   
загальноосвітньої школи I-III ступенів філії комунального 
закладу «Первозванівське навчально-виховне об’єднання» 
Кіровоградської районної ради Кіровоградської області 

13. 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 

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

15. 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 

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

17. Слободенюк Л.А. – учитель зарубіжної літератури Назарівської загальноосвітньої 
філії комунального закладу «Карлівське навчально-виховне   
об'єднання   «Загальноосвітня    школа  І-ІІІ ступенів. 
Позашкільний центр» Соколівської сільської ради 
Кіровоградського району Кіровоградської області 

18. Тараненко Т.В. – учитель зарубіжної літератури філії «Топилянський навчально-
виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного навчального   
закладу  «Трепівська  загальноосвітня   школа І-ІІІ 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 
 

 

7) Учителів географії  

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 
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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 міської 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 районної ради Кіровоградської 
області 

17. Савлук Г.І. – учитель географії опорного навчального закладу 
«Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

18. Сербіненко О.А. – учитель географії комунального закладу «Устинівське навчально-
виховне об’єднання «Загальноосвітня   школа   І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради 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 



 
 

Продовження додатка 
 

13 

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» 

 
 

8) Учителі математики, учасники міжнародного освітнього проекту «Міксіке в Україні» 

Проблема:  «Методичні аспекти застосування прийомів усного рахунку на уроках 

математики з використанням онлайнової платформи Прангліміне» 
 

Члени творчої групи: 
 

1. Богуцька О.О. – учитель інформатики Маловисківської гімназії 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

 

2. Бункевич О.В. – учитель математики філії «Дмитрівська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів» опорного навчального закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

 

3. Громко Л.В. – учитель математики  Нечаївської загальноосвітньої    школи    І-
ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

 

4. Калашник О.А. – учитель математики та інформатики комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області 

 

5. Кліманець І.В. – учитель математики навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

 

6. Мосієнко Т.В. – учитель математики Новостародубської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області 

 

7. Перевертень С.В. – учитель математика та інформатики комунального закладу 
«Навчально-виховне  об'єднання    «Загальноосвітня  школа    І-
ІІІ ступенів- ліцей №19 – позашкільний центр Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

 

8. Пікуща А.В. – учитель математики та інформатики навчально-виховного 
комплексу «Кіровоградський колегіум-спеціалізований 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 
навчальний заклад-центр естетичного виховання» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 

9. Рибалко Ю.О. – учитель математики комунального закладу «Миколаївське 
навчально-виховне   об'єднання   «загальноосвітня    школа     І-
ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської 
районної ради Кіровоградської області 

 

10. Синьогуб І.Ю. – учитель математики комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія 
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області 

 

11. Таровик О.І. – учитель математики та інформатики Новоукраїнського 
навчально-виховного комплексу № 8 «Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 
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12. Ткач О.С. – учитель  математики  Копанської загальноосвітньої   школи    І-
ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

 

13. Шибіста В.Ю. – учитель інформатики комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

 

14. Ярова В.В. – викладач математики та інформатики професійно- технічного 
училища №38 смт. Голованівськ 

 

 

Керівники творчої групи:  
Чала М.С., завідувач науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти 

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

дисциплін  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

9) Учителі економіки  

Проблема: «Формування практичних вмінь і навичок учнів з розв'язання економічних задач 

прикладного характеру» 
 

Члени творчої групи: 
 

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

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

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

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

5. Зленко Ю.В. – учитель економіки  Витязівської   загальноосвітньої   школи    
I-III ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області 

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

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

8. Коваль С.С. – учитель економіки  Знам'янської   загальноосвітньої   школи   
І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка Знам'янської міської ради 
Кіровоградської області 

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

10. Маранда В.О. – учитель економіки комунального закладу «Бережинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської 
районної ради Кіровоградської області 
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11. Недяк Н.В. – учитель економіки навчально-виховного комплексу 
«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-ліцей» 
Знам´янської міської ради Кіровоградської області 

12. Степанова Л.В. – учитель економіки Добровеличківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

13. Твердоступ Л.В. – учитель  економіки   Веселівської    загальноосвітньої   школи 
I-III ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області 

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

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

16. Харитонович С.К. – учитель економіки Маловисківської загальноосвітньої школи 
№4 I-III ступенів Маловисківської міської ради 
Кіровоградської області 

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

18. 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» 

 

Науковий керівник: 
Федірко Ж..В., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
Керівник творчої групи:  
Богданова О.П., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 
 

10) Учителі хімії закладів загальної середньої освіти 

Проблема: «ІКТ-супровід підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання 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    
I-III ступенів №8 Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області 

5. Іваненко С.С. – учитель хімії Оситнязької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - 
філії комунального закладу «Великосеверинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської 
районної ради Кіровоградської області 

6. Козак Ю.В. – учитель хімії Панчівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
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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» 

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 «Петрівський навчально-
виховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-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» 
 

 

11) Учителі інформатики 

Проблема:  «Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з інформатики та 

інформаційних технологій» 
 

Члени динамічної творчої групи: 
 

1. Громко Г.Ю. – учитель інформатики  Нечаївської загальноосвітньої    школи 
І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Компаніївської районної 
ради Кіровоградської області 

2. Дмитренко Ю.В. – учитель інформатики Цукрозаводського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді» 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

3. Жабчіц Я.В. – учитель інформатики навчально-виховного комплексу 
«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної 
ради Кіровоградської області 
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4. Іваненко О.П. – учитель інформатики навчально - виховного комплексу «Ліцей 
інформаційних  технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

5. Калашник Ю.О. – учитель математики та інформатики комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області 

6. Карявка С.С. – учитель інформатики комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія-загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради» 

7. Книш О.С. – учитель інформатики Світловодської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

8.  Книшук А.В. – учитель інформатики комунального закладу «Навчально – 

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

9. Лубенець А.І. – учитель інформатики навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» 

Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

10. Мєдніков Д.М. – учитель інформатики Білозернівської філії комунального 

закладу «Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області» 

11. Мисліцький О.М. – учитель інформатики Новоархангельського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» Новоархангельського навчально-виховного 

об'єднання №1 Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області 

12. Мірошниченко С.Л. – учитель інформатики комунального закладу «Навчально – 
виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

13. Олефіренко В.М. – учитель інформатики Олександрівського навчально-
виховного комплексу № 2 «Олександрівське навчально-
виховне об’єднання №2» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

14. Попова Л.М. – учитель інформатики спеціалізованої загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

15. Постолатій М.О. – учитель інформатики Іванівського навчально-виховного 
об’єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Новоукраїнської районної 
ради Кровоградської області 

16. Сайко С.В. – учитель інформатики Червонокостянтинівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 
ради Кіровоградської області 

17. Жовтило Д.С. – учитель інформатики Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області 
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18. Фролова Н.М. – учитель інформатики Кіровоградської гімназії нових 
технологій навчання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

19. Щербина В.В. – учитель інформатики Головківського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної 
ради Кіровоградської області 

 

Керівники динамічної творчої групи: 
Чала М.С., завідувач науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Шовенко О.С., методист науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної 

освіти «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

12) Учителі, які викладають предмети освітньої галузі «Технології» (інформатика, 

трудове навчання тощо), керівники гуртків науково-технічної творчості 

Проблема:  «Освітня робототехніка як засіб розвитку здібностей до наукової і творчої 

діяльності» 
 

Члени динамічної творчої групи: 
 

1. Борщ С.В. – учитель інформатики Новопразького навчально-виховного 
комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області 

2. Годунко М.О. – керівник гуртка робототехніки комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання «Спеціалізований 
загальноосвітній заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені 
Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання «Контакт» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

3. Єрмаков Д.О. – учитель інформатики Кіровоградської гімназії нових 
технологій навчання Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

4. Забродній А.С. – керівник гуртка робототехніки комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного 
виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

5. Калашник Ю.О. – учитель математики та інформатики комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області 

6. Криволапова В.Д. – учитель інформатики Созонівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

7. Лафа О.Ф. – керівник гуртка робототехніки комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного 
виховання Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

8.  Мажара О.В. – учитель інформатики 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» 
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9. Олефіренко Л.І. – учитель інформатики Олександрівського навчально-
виховного комплексу № 2 «Олександрівське навчально-
виховне об’єднання №2» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області 

10. Остапчуп С.А. – керівник гуртка робототехніки комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

11. Цитрій В.І. – керівник гуртка робототехніки Добровеличківського центру 
дитячої та юнацької творчості  

 

Науковий керівник: 
Буртовий С.В., завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
Керівники динамічної творчої групи: 
Чала М.С., завідувач науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної освіти 

«КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Шовенко О.С., методист науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної 

освіти «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Татаренко О.В., методист науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної 

освіти «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Міцай Ю.В., завідувач науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування 

культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук; 
Пляка С.М., методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування 

культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
 

 

13) 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-виховне 
об’єднання «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 ступеня з поглибленим 
вивченням англійської мови - гімназія «Лідер» Новоукраїнської 
міської ради Кіровоградської області 

9. Колісніченко С.В. – учитель   історії   Помічнянської  загальноосвітньої    школи    
I-III ступенів № 1 Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області імені Героя України 
Березняка Євгена Степановича 

10. Гродзіцька Т.М. – учитель історії Гайворонського навчально-виховного 
об’єднання №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

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

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 
Голованівської районної ради 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» 

20. Смутко С.П. – учитель історії комунального закладу «Соколівське 
навчально-виховне    об’єднання   «Загальноосвітня   школа    
І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» Соколівської сільської 
ради Кіровоградського району Кіровоградської області 

 

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

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
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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 

 
 

14) Учителі правознавства 
Проблема:  «Формування елементів правової культури, правових орієнтирів та 

правомірної поведінки учнів під час навчання правознавства» 
 

Члени творчої групи: 
 

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. Варламова І.М. – учитель правознавства Підлісненської філії комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне об’єднання 

№ 2» Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

3. 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» 

4. Врадій А.В. – учитель правознавства Добровеличківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної ради 

Кіровоградської області 

5. Гичко О.М. – учитель правознавства «Філії № 1 – ЗШ І-ІІ ступенів» 

комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне 

об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області 

6. Грищук Н.Л. – учитель правознавства 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» 

7. Демешко Н.С. – учитель правознавства опорного навчального закладу 

«Мошоринська загальноосвітня школа I-III ступенів 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

8. Максютенко Н.М. – учитель правознавства Благовіщенського навчальновиховного 
комплексу № 2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області 

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

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

11. Різанов М.С. – учитель правознавства комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс     «Гімназія 
– загальноосвітня     школа     І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області 
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12. Скальська І.В. – учитель правознавства Світловодської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

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

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

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

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

17. Черкас С.С. – учитель правознавства комунального закладу «Новгородківський 
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа I-IІI 
ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 
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 

 

 

15) Учителі, які навчають учнів у класах з інклюзивним навчанням, спеціальних класах; 

асистентів вчителів 
Проблема:  «Підвищення ефективності освітнього процесу для учнів з особливими 

освітніми потребами на основі впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» 

 

Члени творчої групи: 
 

1. Аман І.С. – учитель математики та інформатики Знам’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

3. АристенкоЛ. П. – учитель біології Злинського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

4. Байзо В. А. – учитель початкових класів Балахівської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів, філії Новостародубської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 
ради Кіровоградської області 

5. Вінзіцька О.М. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Верблюзький навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад - центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 
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6. Воронцова Л.В. – учитель початкових класів Петрівської загальноосвітньої 
школи І ступеня, філії комунального закладу «Петрівське 
навчально-виховне   об'єднання   «загальноосвітня    школа   І-
ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради 
Кіровоградської області 

8.  Дордюк О.А. – учитель фізики, математики, вчитель-дефектолог 
Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату  І-
ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

9. Заруцька Н.В. – учитель фізики, вчитель-дефектолог Знам’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

10. Кондратьєва О.В. – учитель  математики та інформатики,   вчитель-дефектолог 
Знам’янської  спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-
ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

11. Корнійчук О. В. – учитель початкових класів навчально-виховного об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

12. Короп О. О. – учитель математики та інформатики Великовисківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області 

13. Ланько О.В. – учитель початкових класів Войнівської загальноосвітньої 
школи I-IІI ступенів Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

14. Лукіна Л.Г. – учитель математики навчально-виховного об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

15. Нощенко К.М. – учитель початкових класів Войнівської загальноосвітньої 
школи I-IІI ступенів Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

16. Рябуха Ж.Г. – учитель початкових класів Митрофанівської філії 
комунального закладу «Новгородківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад Новгородківської районної 
ради Кіровоградської області» 

17. Сонник Л. М. – учитель математики комунального закладу «Петрівське 
навчально-виховне    об'єднання   «загальноосвітня   школа   І-
ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради 
Кіровоградської області 

18. Спичка Н. В. – учитель початкових класів Чечеліївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, філії Новостародубської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 
ради Кіровоградської області 

 

Керівники творчої групи:  
Скрипка Г.В., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук; 
Червонець І.В., завідувач завідувачу науково-методичної лабораторії з інклюзивного та 

інтегрованого навчання КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
Литвиненко О.В., завідувач навчально-методичного центру дистанційного  навчання 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

16) Учителів образотворчого, музичного мистецтва та художньої культури 
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Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі 

«Мистецтво» на концептуальних засадах Нової української школи» 

 

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 комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

4. Білик О.В. – учитель музичного мистецтва спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 7 Світловодської 
міської ради Кіровоградської області 

5. Бондаренко Н.А. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс  
«Гімназія – загальноосвітня     школа І-ІІІ ступенів №1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

6. Волкова Т.М. – учитель образотворчого мистецтва та художньої культури 
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання 
Загальноосвітня школа I-II ступенів - ліцей №19 - 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

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

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

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

10. Калашнікова О.В. – учитель музичного мистецтва комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

11. Кисіль Н.М. – учитель образотворчого мистецтва навчально-виховного 
об'єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - ЗНЗ 

І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

12. Колосова О.Ю. – учитель музичного мистецтва навчально-виховного 

об'єднання «Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - ЗНЗ 
І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

13. 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» 
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14. Матвєєва О.О. – учитель образотворчого мистецтва та художньої культури 

комунального закладу «Молодіжненська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 

15. Новіченко Н.В. – учитель музичного 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» 
16. 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» 

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

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

19. 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 

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

21. 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» 
 
 
 

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 «Моделювання електронного освітнього середовища на уроках зарубіжної  
літератури» 
 

Склад творчої майстерні: 
 

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



 
 

Продовження додатка 
 

26 

3. 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» 

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

5. 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 

6. 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 

7. 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 

8. 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» 

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

10. 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 

11. 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» 

12. 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 

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

14. 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» 



 
 

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

16. Павленко І.М. – учитель зарубіжної літератури навчально-виховного  
комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 – ліцей» Знам’янської 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 
комунального закладу «Карлівське навчально-виховне 
об’єднання «Загальноосвітньої школи I-III ступенів. 
Позашкільний центр» Соколівської сільської ради 
Кіровоградського району 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» 
 

 
2) Творча майстерня  учителів української мови і літератури з проблеми «Інформаційні 

технології в роботі вчителя української мови і літератури» 
 

Склад  творчої майстерні: 
 

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

2. Бойко І.М. – учитель української мови і літератури  комунального закладу 
«Навчально-виховне   об’єднання   «Загальноосвітня    школа   
І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької творчості 
«Оберіг» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 



 
 

Продовження додатка 
 

28 

3. Дехтерова Н.І. – учитель української мови і літератури загальноосвітньої 
школи I-III ступенів с. Хащувате Гайворонського району 
Кіровоградської області 

4. Дуняшенко Н.В. – учитель української мови і літератури гімназії №9  
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

5. 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» 

6. Глущенко О.Л. – учитель української мови і літератури Олександрійського 

навчально-виховного комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів №17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

7. Заєць В.С. – учитель української мови і літератури Великовисківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області 
8.  Каганюк М.А. – учитель української мови і літератури Луполівської 

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області 

9. Кравченко Н.М. – учитель української мови і літератури літератури  

Вишнівцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Онуфріївської районної 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. Мельник І.П. – учитель української мови і літератури спеціалізованої 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 Світловодської 

міської ради Кіровоградської області 

13. Петренко В.В. – учитель української мови і літератури навчально-виховного 

комплексу «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3 – гімназія» Знам'янської міської ради Кіровоградської 

області 
14. Сєрба Т.С. – учитель української мови і літератури комунального закладу 

«Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської області 
15. Смородіна І.І. – учитель української мови і літератури загальноосвітнього 

навчального закладу I-III ступенів №15 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 
16. Сидоренко Н.В. – учитель української мови і  літератури філії «Загальноосвітня 

школа    №1»   Новоукраїнської    загальноосвітньої    школи   

І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області 

17. Тараненко Т.В. – учитель української мови і літератури філії «Топилянський 

навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» опорного 

навчального закладу  «Трепівська   загальноосвітня    школа І-

ІІІ ступенів Знам'янської районної ради Кіровоградської 

області» 
18. Тернавська Т.В. – учитель української мови і літератури гімназії №9  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
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19. Томенко В.В. – учитель української мови і літератури  комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання природничо-економіко – 
правовий ліцей - спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 – 
позашкільний центр Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

20. Федоренко О.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» 

21. Шитель А.В. – учитель української мови і літератури комунального  закладу 
«Златопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

22. Шовенко В.О. – учитель української мови і літератури Іванівської 
загальноосвітньої філії комунального закладу «Соколівське 
навчально-виховне   об’єднання    «загальноосвітня    школа     
І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» Соколівської сільської 
ради Кіровоградського району Кіровоградської області 

23. Юхименко О.П. – учитель української мови і літератури комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 
навчальний заклад «І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький 
центр «Перлинка» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 
 

Керівник творчої майстерні: 

Котляренко Н.М., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

3) Творча лабораторія керівників закладів загальної середньої освіти (директори, 

заступники з навчально-виховної роботи) з досвідом роботи до 5 років та учасників 

віртуального педагогічного клубу з проблеми «Проблеми саморозвитку та самореалізації 

особистості на засадах педагогічної спадщини В.Сухомлинського» 
 

Учасники творчої лабораторії: 
 

1. Біла О.В. - директор «Філії №2 – загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» 

комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне 

об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області 

2. Василенко Н.В. – заступник директора навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» 

Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

3. Горобець Т.Б. – директор Йосипівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

4. Діхтяр С.В. – заступник   директора   Нечаївської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів ім. Ю. І. Яновського Компаніївської районної 
ради Кіровоградської області 

5. Золотоверх Л.І. – директор Созонівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
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6. Ісаєва Н.С. – директор Докучаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Устинівської райдержадміністрації Кіровоградської області 
7. Крушеніцька Т.Л.  – заступник директора з навчально-виховної роботи 

Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

8.  Левочко А.М. – директор комунального закладу «Павлівське навчально-
виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Світловодської районної ради 
Кіровоградської області» 

9. Луговська С.О. – директор Рівнянської  загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів 
№  2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

10. Макаренко Л.М. – заступник директора комунального закладу 
«Новгородківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа I-III ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області 

11. Малінович О.М. – заступник директора Гайворонської філії №1 Гайворонського 
навчально-виховного об’єднання №2 «Загальноосвітня школа-
гімназія І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

12. Ніколайченко О.А. – завідувач Єлизаветградківської філії комунального закладу 
«Михайлівське навчально-виховне об’єднання» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

13. Петренко Т.І. – директор загальноосвітнього навчального закладу I-III ступенів 
№10 Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

14. Прістінська О.В. – директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

15. Сайко С.В. – директор  Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи   І-
ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області 

16. Самченко А.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Маловисківської загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів 
Маловисківської міської ради Кіровоградської області 

17. Сергієнко О.Г. – заступник завідувача філії «Загальноосвітня школа №3» 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

18. Стрельченко О.М. – директор «Філії № 1 – загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів» 
комунального закладу «Бобринецьке навчально - виховне 
об'єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія - 
загальноосвітня школа  І-ІІІ  супенів № 1» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області 

 

Керівник творчої лабораторії:  

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

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

4) Творча лабораторія учителів початкових класів з проблеми «Створення розвивального 

середовища для формування предметних і ключових компетентностей в учнів початкової 

школи» 

 

Учасники творчої лабораторії: 
 

1. Велика З.Ф. – учитель початкових класів навчально-виховного об`єднання 
«Тишківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської 
районної ради Кіровоградської області 
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2. Врадій Т.А. – учитель початкових класів Добровеличківського навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів 
№2 – гімназія» Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області  

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

4. Дар’єва І.В. – учитель початкових класів Чечеліївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, філії Новостародубської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної 
ради Кіровоградської області 

5. 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  

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

7. 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 

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

10 Іванова К.О. – учитель початкових класів опорного навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. І.Г. Ткаченка» Знам’янської районної ради 
Кіровоградської області» 

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

12. 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» 

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

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

15. Лисенко О.М. – учитель початкових класів Маловисківської 
загальноосвітньої школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської 
міської ради Кіровоградської області 

16. Луценко М.П. – учитель початкових класів Тарасівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Бобринецької районної ради 
Кіровоградської області 
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17. Мальованна Л.М. – учитель початкових  класів   загальноосвітньої      школи     I-
III ступенів №29 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

18. Наумова Т.А. – учитель початкових класів Побузької загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Голованівської районної ради 
Кіровоградської області 

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

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

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

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

23. Стеценко Г.М. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 
комплекс «Гімназія – загальноосвітня     школа І-ІІІ ступенів 
№ 1» Бобринецької 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. Фомуляєва Л.П. – 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» 

27. Чорнобривець Л.А. – учитель початкових класів Степової філії - навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад» комунального закладу 
«Первозванівське навчально-виховне об'єднання» 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

28. 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 

 

 

5) Творча лабораторія учителів початкових класів з проблеми «Компетентнісний підхід 

до викладання математичної освітньої галузі у початковій школі» 
 

Учасники творчої лабораторії: 
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1. Агієнко О.С. – учитель початкових  класів навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум - спеціалізований навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр 
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

2. Блаженко В.М. – учитель початкових класів Глодоської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

3. Богдан Л.А. – учитель початкових класів Марфівської філії І-ІІ ступенів 
комунального закладу «Навчально-виховний комплекс 
«Долинська гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 
Долинської районної ради» 

4. Бортяна С.В. – учитель початкових  класів   Новоукраїнського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови - гімназія «Лідер» 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» 

5. Вахрушева Л.І. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

6. Ващенко Р.М. – учитель початкових  класів   Новоукраїнського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з 
поглибленим вивченням англійської мови - гімназія «Лідер» 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» 

7. Голованова О.В. – учитель початкових класів Злинської загальноосвітньої школи 
№1 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

8. Гребенюк Г.В. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Молодіжненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Долинської районної ради» 

9. Дмитрієва С.А. – учитель початкових  класів Помічнянської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області імені Героя 
України Березняка Євгена Степановича 

10. Жижко Н.М. – учитель початкових класів філії «Іванковецька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу 
«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
Т.Г.Шевченка Знам'янської районної ради Кіровоградської 
області» 

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

12.  Канівець І.А. – учитель початкових  класів  Помічнянської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №1 Добровеличківської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області імені Героя 
України Березняка Євгена Степановича 

13.. 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» 
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14 Лукіна К.В. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання № 15 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
дошкільний навчальний заклад комбінованого типу, дитячий 
юнацький центр «Явір» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

15. Мальована Л.М. – учитель     початкових       класів     загальноосвітньої   школи      І-
ІІІ ступенів № 29 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області 

16. Петренко О.П. – учитель початкових  класів навчально-виховного комплексу 
«Кіровоградський колегіум - спеціалізований навчальний 
заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад-центр 
естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

17. Пойченко О.М. – учитель початкових класів Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №4 Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області 

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

19. Рядніна В.І. – учитель початкових  класів   опорного навчального закладу 
«Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. І.Г. Ткаченка» Знам’янської районної ради Кіровоградської 
області 

20. Скороход О.М. – учитель початкових класів філії «Загальноосвітня школа №3» 
Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області 

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

 

Керівник творчої лабораторії: 

Чернецька О.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 
 

 

6) Постійно діючий семінар-практикум учителів математики з проблеми «Методичні 

особливості роботи вчителя математики зі здібними та обдарованими учнями» 
 

Учасники семінару: 
 

1. Баранова С.Л. – учитель математики Помічнянської загальноосвітньої школи 
I-III ступенів №3 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

2. Бункевич О.В.                        – учитель математики філії «Дмитрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу 
«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 
Т.Г.Шевченка» Знам’янської районної ради Кіровоградської 
області 

3. Гришина Н.О. – учитель математики Созонівського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 
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4. Грязнова Н.О. – учитель математики  Ганнівської   загальноосвітньої   школи І-
ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 
області  

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

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

7. Дубовська В.М. – учитель математики навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №9 - 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

8. Дунаєвська В.В. – учитель математики Заваллівського навчально-виховного 
об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9. Заворотній О.М. – учитель математики Криничненської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

10. 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» 

11. Король О. Л. – учитель математики Капітанівської загальноосвітньої  школи 
І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 

12. 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» 

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

14. Мєх І.А. – учитель математики Гайворонського навчально - виховного 
об’єднання №2 «Загальноосвітня школа - гімназія І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

15. Мелецька С.А. – методист районного методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Долинської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

16. Мороз О.С. – учитель математики Златопільської гімназії м. Новомиргорода 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

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

18. Петренко Н.Г.          – учитель математики Великовисківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 
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19. Петренко Т.В. – учитель математики комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний 
заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

20. Різанова О.Л. – учитель математики комунального закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області 

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

22. Савлук А.Г. – учитель математики опорного навчального закладу 
«Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

23. Свириденко О.Л. – учитель математики Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)  

24. Сорока С.М. – учитель математики Кіровоградського обласного навчально-
виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)  

25. Синьогуб І. Ю. – учитель математики комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс «Гімназія 
– загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області 

26. 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» 

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

28. Траєвич Н.А. – учитель математики гімназії № 9 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

29. Щербина Н.В.   – учитель математики комунального закладу «Новгородківський 
навчально-виховний   комплекс    «Загальноосвітня      школа      І-
ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 
районної ради Кіровоградської області 

30. Шахненко О.Ф.     – учитель математики комунального закладу «Долинська 
загальноосітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Долинської районної 
ради» 

31. Шевченко А. В. – учитель математики навчально-виховного об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

32. Яценко О.Г. – вчитель математики навчально-виховного об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

 

Керівник семінару-практикуму:  

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

дисциплін    КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
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7) Постійно діючий семінар методистів методичних кабінетів (центрів) органів 
управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних 
громад, керівників методичних об’єднань, відповідальних за викладання предмета 
«Основи здоров’я» та впровадження превентивних здоров’язбережних проектів 
(КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», відділ освіти, молоді та спорту 
Добровеличківської  районної   державної   адміністрації,  Тишківська  загальноосвітня  школа   I-
III ступенів №1 Добровеличківської районної державної адміністрації Кіровоградської області, 
Тишківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 Добровеличківської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області) з проблеми  «Модернізація методичної роботи в 
контексті суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу до реалізації якісної 
здоров’язбережної освіти» 
 

Учасники семінару: 
 

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

2.  Адамов О.В. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

3.  Баланівська Л.М. – учитель Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
ім. Т.Г. Шевченка Підвисоцького навчально-виховного 
об`єднання Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області 

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

5.  Богданова С.О. – учитель комунального закладу «Загальноосвітня школа                          
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області  

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

7.  Бондаренко С. – методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого 
комітету Новоукраїнської міської ради 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, молоді та 
спорту 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 міської ради Кіровоградської області 

14.  Гребінка С.В. – учитель філії «Березівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» комунального закладу «Інгульське навчально-виховне  
об'єднання    «Загальноосвітня   школа     І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради Кіровоградської області 
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15.  Григорчук Л.Б. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Долинської  районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

16.  Данільченко О.А. – Хмелівське навчально-виховне об’єднання Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області 

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

18.  Дуров О. В. – методист методичного кабінету управління освіти 
виконавчого комітету Світловодської міської 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.  Зубкова О.В. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Компаніївської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

21.  Зубченко Т.В. – методист комунальної установи «Новоархангельський 
районний центр по обслуговуванню закладів освіти»  відділу 
освіти, молоді та спорту Новоархангельської районної ради 
Кіровоградської області 

22.  Іванов С.І. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

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

24.  Ковальчук О.Л. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Долинської  районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

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

26.  Колєснік Т.І. – учитель Гайворонського навчально-виховного об'єднання №2 
«Загальноосвітня школа - гімназія І-ІІІ ступенів» Гайворонської 
районної державної адміністрації Кіровоградської областіі 

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

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

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

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

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

32.  Красюк Д.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

33.  Левченко Л.В. – методист методичного кабінету відділу освіти 
Олександрівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 
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34.  Лисенко О.М. – учитель  Маловисківської     загальноосвітньої   школи    №3 
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

35.  Ліпінська О.Г. – методист методичного кабінету відділу освіти виконавчого 
комітету Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

36.  Ломакіна Г.І. – учитель комунального закладу «Соколівське навчально-
виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Позашкільний центр.» Соколівської сільської ради 
Кіровоградського району Кіровоградської області 

37.  Лубенець Г.І. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

38.  Лядський С.В. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

39.  Марікуца С.М. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Знам’янської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

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

41.  Морозова Н.Л. – учитель навчально-виховного комплексу «Знам’янська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

42.  Москаленко Н.О. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

43.  Найда Н.В. – учитель Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

44.  Панченко В.В. – методист методичного кабінету відділу освіти 
Новгородківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

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

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

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

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

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

50.  Рибак В.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Маловисківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

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

52.  Солтик І.М. – учитель Грушківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Благовіщенської районної ради 
Кіровоградської області 

53.  Стойкова С.В.  – учитель Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 
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54.  Сулима Д.О. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

55.  Ткачонок Т.М. – учитель Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

56.  Український М.П. – директор Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

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

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

59.  Фесенко В.М. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

60.  Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

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

62.  Чернова Л.Г. – учитель філії «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
опорного навчального закладу «Богданівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області» 

63.  Чернуха І.Г. – методист науково-методичного центру управління освіти, 
молоді та спорту Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

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

65.  Шепель С.В. – директор комунального закладу «Верблюзький навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

66.  Юрчук Н.М.  – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Благовіщенської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

67.  Явтушенко Т.Ю. – учитель Вільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

68.  Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
філії Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 

Науковий керівник: 
Гельбак А.М., доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат психологічних наук 
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» 
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8) Науково-практичний семінар педагогів-тренерів закладів освіти із упровадження 

європейських стандартів превентивної освіти («Школа, дружня до дитини») 
(КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», Новоархангельське навчально-виховне 

об'єднання № 2 Новоархангельської районної ради Кіровоградської області, Підвисоцьке 

навчально-виховне об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської області) 

з проблеми «Партнерство громади, школи та батьківської громадськості – запорука 

успішного становлення і розвитку здоров’язбережного освітнього середовища» 
 

Учасники семінару: 
 

1.  Алешкевич Ю.П. – учитель Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Голованівської районної ради Кіровоградської області 

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

3.  Бірець Н.С. – учитель Лісівської філії комунального закладу «Михайлівське 
навчально-виховне об'єднання» Олександрівської 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.  Богданова С.О. – учитель комунального закладу «Загальноосвітня школа                          
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області 

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

7.  Бондар М.М. – учитель Солгутівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Гайворонського району Кіровоградської області 

8.  Васильєва Т.А. – учитель комунального закладу «Соколівське навчально-
виховне об’єднання загальноосвітня школа I-III ступенів, 
позашкільний центр» Соколівської сільської ради 
Кіровоградського району Кіровоградської області 

9.  Вишнивенко В.О  учитель Захарівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» комунального закладу «Глинське 
навчально-виховне    об'єднання    «Загальноосвітня    школа   
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Світловодської 
районної ради Кіровоградської області 

10.  Власюк Л.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

11.  Волошина А.О. – учитель   Маловисківської     загальноосвітньої школи     № 3  
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

12.  Ворона Т.В. – учитель Новоградівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

13.  Врадій В.І. – учитель Липнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Добровеличківської районної ради 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 
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16.  Гребінка С.В. – учитель філії «Березівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» комунального закладу «Інгульське навчально-виховне   
об'єднання    «Загальноосвітня   школа    І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради Кіровоградської області 

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

18.  Дорунда О.О. – учитель Головківського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

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

20.  Жаботинський О.О. – учитель Вершино-Кам'янської філії комунального закладу 
«Новгородківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
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.  Забеділіна Л.В. – учитель Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - 
філії комунального закладу «Бережинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

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

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

25.  Кваша І.В. – учитель Мартоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

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

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

28.  Ковган Л.П. – учитель Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

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

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

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

32.  Кононов С.М. – учитель «Філії №2 – загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів» 
комунального закладу «Бобринецьке навчально-виховне 
об'єднання «навчально-виховний комплекс «Гімназія - 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської 
ради Кіровоградської області 

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

34.  Криворучко І.С. – учитель Староосотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 
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35.  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 

36.  Кузнєцова І.І. – учитель Новоосотської філії комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №1» 
Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

37.  Ларіонова О.М. – учитель філії «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
опорного навчального закладу «Дмитрівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області» 

38.  Лещенко Т.В. – директор Цукрозаводського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – центр художньо-
естетичної творчості учнівської молоді» Олександрійської 
районної ради Кіровоградської області 

39.  Лисенко О.М. – учитель   Маловисківської     загальноосвітньої школи     № 3  
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

40.  Ліщенко Л.А. – учитель    Добровеличківської    загальноосвітньої    школи    І-
ІІІ ступенів №1 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

41.  Ловінюкова О.В. – учитель філії «Загальноосвітня школа №3» Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської 
міської ради Кіровоградської області 

42.  Лубенець Г.І. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

43.  Малімон І.Л. – учитель    Добровеличківської    загальноосвітньої    школи    І-
ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

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

45.  Міщенко О.В. – учитель навчально-виховного комплексу «Звенигородський 
загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області 

46.  Морозова Н.Л. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 3 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

47.  Мосінзова О.М. – учитель Вільшанської загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

48.  Москаленко Н.О. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

49.  Носова Н.В. – учитель Петрокорбівської філії Верблюзького навчально-
виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

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

51.  Павліченко Л.М. – учитель Докучаєвської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

52.  Півняк І.Г. – учитель Новопразького навчально-виховного комплексу 
Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

53.  Полевчук І.Д. – учитель комунального закладу «Долинська загальноосвітня 
школа №4 І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 
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54.  Полярус А.С. – учитель Озерського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

55.  Пономаренко О.В. – учитель    Плетеноташлицької   загальноосвітньої     школи    І-
ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

56.  Поправко О.М. – учитель     філії   «Дмитрівської   загальноосвітньої    школи    І-
ІІІ ступенів» опорного навчального закладу «Дмитрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

57.  Родікова І.Ю. – учитель Гайворонського навчально-виховного об’єднання №1 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гайворонської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

58.  Сафронов О.М. – учитель     Великовисківської    загальноосвітньої     школи    І-
ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

59.  Середа Л.М. – учитель Аджамської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області  

60.  Стаднюк О.І. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

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

62.  Ткачонок Т.М. – учитель Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

63.  Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

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.  Шевченко Л.О. – учитель Мар’янівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

68.  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» 

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

70.  Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
філії Ганнівської 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»; 
Ткаченко С.В., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
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9) Постійно діючий семінар (звіт) (І та ІІ групи) учителів, які викладають основи 

здоров’я та впроваджують превентивні здоров’язбережні проекти (КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», Тарасівська загальноосвітня школа I-III ступенів Бобринецької 

районної ради Кіровоградської області) з проблеми  «Реалізація концепцій, інноваційних 

підходів до формування життєвих компетентностей школярів у навчально-виховному 

процесі за умов упровадження превентивних здоров’язбережних проектів» 
 

Учасники семінару: 
 

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

2.  Баланівська Л.М. – учитель Підвисоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
ім. Т.Г.Шевченка Підвисоцького навчально-виховного 
об`єднання Новоархангельської 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.  Брошеван А.В. – учитель комунального закладу «Загальноосвітня школа                          
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області 

7.  Власюк Л.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

8.  Гайдай С.О. – учитель спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№3 Світловодської 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 Седнівського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Устинівської районної ради 
Кіровоградської області 

11.  Гребінка С.В. – учитель філії «Березівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» комунального закладу «Інгульське 
навчально-виховне   об'єднання    «Загальноосвітня     школа 
І-ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської 
області 

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

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

14.  Жаботинський О.О. – учитель Вершино-Кам'янської філії комунального закладу 
«Новгородківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області» 
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15.  Жуфалаян В.О. – учитель Куколівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

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

17.  Забеділіна Л.В. – учитель Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - 
філія комунального закладу «Бережинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської області 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28.  Копєйкіна Т.М. – учитель Злинської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

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

30.  Костенюк О.П. – учитель  Заваллівської   загальноосвітньої    школи-інтернату 
І-ІІІ ступенів Гайворонського району Кіровоградської області  

31.  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» 

32.  Лисенко О.М. – учитель Маловисківської    загальноосвітньої     школи     №3 
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

33.  Лубенець Г.І. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

34.  Лядський С.В. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 
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35.  Малашевич О.Г. – учитель    філії «Володимирівська  загальноосвітня     школа   
І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу «Мошоринська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Знам'янської районної 
ради Кіровоградської області» 

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

37.  Морозова Н.Л. – учитель навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області 

38.  Москаленко Н.О. - – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

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

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

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

42.  Рибак В.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Маловисківської районної державної адміністрації 

43.  Сафронов О.М. – учитель     Великовисківської   загальноосвітньої     школи      І-
ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

44.  Семенов А.В. – учитель Губівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
імені Д. Бєдного Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

45.  Стиблик М.В.  учитель Лозуватської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

46.  Стукало В.І. – учитель опорного навчального закладу «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка» 
Знам’янської районної ради, Кіровоградської області 

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

48.  Ткачонок Т.М. – учитель Онуфріївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

49.  Український М.П. – директор Канізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

50.  Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

51.  Цегельник Г.М. – учитель    Червонослобідської   загальноосвітньої    школи     І-
ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

52.  Черняк Г.Г. – учитель   Великовисківської      загальноосвітньої    школи     І-
ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

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

54.  Шевченко Л.О. – учитель Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 
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55.  Шепель С.В. – директор Верблюзького навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

56.  Янішин В.М. – директор Іскрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
філії Ганнівської 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»; 
Ткаченко С.В., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

10) Майстер-клас учителів, які викладають основи здоров’я та впроваджують 

здоров’язбережні превентивні  проекти  (КЗ «КОІППО   імені  Василя  Сухомлинського», 

Йосипівська загальноосвітня школа I-II ступенів Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області, Березовобалківська загальноосвітня школа I-III ступенів ім.Т.Г. Шевченка  

Вільшанської районної ради Кіровоградської області) з проблеми  «Удосконалення професійної 

майстерності педагогічних кадрів, підвищення результативності і якості навчального 

процесу шляхом упровадження навчання на засадах розвитку життєвих навичок» 
 

Учасники майстер-класу: 
 

1.  Артеменко Ю.М. – учитель філії «Захарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№5  Новоукраїнської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

2.  Богданова С.О. – учитель комунального закладу «Загальноосвітня школа                          
І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 
Кіровоградської області  

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

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

5.  Власюк Л.В. – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

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

7.  Гавриш Т.М. – учитель опорного навчального закладу «Петрівський 
начально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний 
заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам'янської 
районної ради Кіровоградської області 

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

9.  Гоян І.О. – учитель філії Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
«Липовеньківська загальноосвітня школа - дошкільний 
навчальний заклад» 
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10.  Гребінка С.В. – учитель філії «Березівський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» комунального закладу «Інгульське 
навчально-виховне   об'єднання    «Загальноосвітня     школа 
І-ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської 
області 

11.  Дейкун Л.В. – учитель   Новоукраїнської       загальноосвітньої        школи     
І-ІІІ ступенів №4 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області 
12.  Дуров О.В. – методист методичного кабінету управління освіти 

виконавчого комітету Світловодської міської ради 
Кіровоградської області 

13.  Жаботинський О.О. – учитель Вершино-Кам'янської філії комунального закладу 
«Новгородківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області» 

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

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

16.  Забеділіна Л.В. – учитель Клинцівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - 
філії комунального закладу «Бережинська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

17.  Зенченко Т.В. – учитель Грушківського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 
навчальний заклад» Благовіщенської районної ради 

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

19.  Камінська М.В. – учитель Гайворонської філії №1  Гайворонського навчально-
виховного об’єднання  №2 «Загальноосвітня школа-гімназія  
І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 

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

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

22.  Коваленко В.О. – учитель Високобайрацького навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Кіровоградської районної державної 
адміністрації 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 
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26.  Комісарук Л.М. – учитель       Червоновершської    загальноосвітньої       школи     І-
ІІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

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

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

29.  Копєйкіна Т.М. – учитель Злинської загальноосвітньої школи №1 І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

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

31.  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» 

32.  Левченко О.В. – учитель Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

33.  Лисенко О.М. – учитель Маловисківської    загальноосвітньої     школи     №3 
І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області 

34.  Лубенець Г.І. – методист методичного кабінету відділу освіти Петрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

35.  Лядський С.В. – учитель Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 4 Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

36.  Ліщенко Л.А. – учитель     Добровеличківської   загальноосвітньої    школи    
І-ІІІ ступенів №1 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

37.  Малімон І.Л. – учитель    Добровеличківської    загальноосвітньої    школи    
І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

38.  Марценюк Т.А. – учитель Витязівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

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

40.  Морозова Н.Л. – учитель навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам’янської міської 
ради Кіровоградської області 

41.  Москаленко Н.О. - – учитель загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9 
Світловодської міської ради Кіровоградської області 

42.  Обжелян Л.О.  – учитель Липнязької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Добровеличківської районної ради Кіровоградської області 

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

44.  Полярус А.С. – директор Озерського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Світловодської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області 
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45.  Поперечна Т.А. – учитель      філії      «Богданівська     загальноосвітня     школа     І-
ІІІ ступенів» опорного навчального закладу «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка 
Знам'янської районної ради Кіровоградської області»  

46.  Рибак В.С. – методист методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Маловисківської районної державної адміністрації 

47.  Романів О.П. – учитель       Олександрівської        загальноосвітньої    школи      І-
ІІІ ступенів Олександрійської районної ради Кіровоградської 
області 

48.  Сарахан В.В. – учитель Заваллівського навчально-виховного об’єднання 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гайворонської 
районної ради Кіровоградської області 

49.  Сатанівська Т.О. – учитель Новоархангельського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об'єднання №1 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

50.  Сафронов О.М. – учитель     Великовисківської   загальноосвітньої     школи      
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області 

51.  Семенов А.В. – учитель Губівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
імені Д. Бєдного Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

52.  Сергієнко М.М. – учитель Покотилівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Підвисоцького навчально-виховного об'єднання 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

53.  Середа Л.М. – учитель Аджамської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області  

54.  Снісар І.М. – учитель    Новомиргородської     загальноосвітньої   школи     
І-ІІІ 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.  Філіпенко І.В. – учитель Чечеліївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, 
філії Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

58.  Федоренко К.І. – учитель Капітанівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 

59.  Цегельник Г.М. – учитель    Червонослобідської   загальноосвітньої    школи     І-
ІІ ступенів Компаніївської районної ради Кіровоградської 
області 

60.  Цибенко В.О. – учитель комунального закладу «Новгородківський навчально-
виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 
дошкільнй навчальний заклад» Новгородківської районної 
ради Кіровоградської області 

61.  Чернолуцька Т.А. – учитель комунального закладу «Братолюбівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 
ради» 

62.  Черняк Г.Г. – учитель   Великовисківської      загальноосвітньої    школи     І-
ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської 
області 

63.  Чудний  О.В. – учитель Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 
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64.  Шевченко Л.О. – учитель Мар’янівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

65.  Шепель С.В. – директор комунального закладу «Верблюзький навчально-
виховний комплекс «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, 
філії Ганнівської 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»; 
Ткаченко С.В., методист науково-методичної лабораторії основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та охорони праці КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

11) Методичний коучинг педагогічних працівників закладів освіти з проблеми 

«Підвищення ефективності уроку  в умовах модернізації навчально-виховного процесу» 
 

Учасники методичного коучингу: 
 

1.  Аман І.С. – учитель інформатики та математики Знам’янської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

2.  Аксьонова Т.А. – учитель української мови та літератури навчально-виховного 
комплексу   «Виноградівська    загальноосвітня      школа    I-
III ступенів - дошкільний навчальний заклад» Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області 

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

4.  Бандюк О.В. – учитель англійської мови Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови - гімназія "Лідер" 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» 

5.  Безкровна І.М. – учитель інформатики комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об'єднання» Компаніївської районної 

ради Кіровоградської області 

6.  Гореленко І.Л. – учитель географії комунального закладу «Первозванівське 

навчально-виховне  об'єднання     «загальноосвітня школа   І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Первозванівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської області 

7.  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» 

8.  Кирилюк О.Ю. – учитель інформатики спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 
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9.  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 

10.  Кріпака С.В. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів "Мрія" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

11.  Лабутіна А.А. – учитель   зарубіжної літератури     загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №2 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області 

12.  Ласкурик П.В. – учитель фізики комунального закладу «Навчально-виховний 
комплекс «Долинська гімназія – загальноосвітня    школа     I-
III ступенів №3 Долинської районної ради» 

13.  Лютинська М.О. – учитель інформатики загальноосвітньої школи I-III ступенів 
с. Солгутове Гайворонського району Кіровоградської області 

14.  Попова Л.М. – учитель математики та інформатики спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 Світловодської 
міської ради Кіровоградської області 

15.  Романова М.О. – учитель географії комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

16.  Стрекаловська О.І. – учитель математики та інформатики 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» 

17.  Таровик О.І. – учитель інформатики Новоукраїнської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області 

18.  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» 

19.  Тітенко Т.С. – учитель     хімії   Новоукраїнської   загальноосвітньої  школи   
I-III ступенів №6 Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області 

20.  Юрченко В.В. – учитель географії Знам'янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

21.  Ярова В.В. – викладач математики професійно-технічного училища №38 
смт. Голованівськ 

 

Науковий керівник: 
Скрипка Г.В., старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
Керівник методичного коучингу: 
Литвиненко О.В., завідувач  навчально-методичного центру дистанційного  навчання 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
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12) Регіональна школа новаторства завідувачів (директорів), методистів методичних 

кабінетів (центрів) органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, керівників закладів загальної середньої освіти з 

проблеми «Педагогічний досвід як фактор оновлення змісту науково-методичної діяльності в 

установах і закладах освіти: вектори випереджувального розвитку» 
 

Список учасників школи новаторства: 
 

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

2. Брикова С.Г. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Знам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 
Знам’янської міської ради 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. Вергун Р.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

5. Гнатюк Л.Г. – директор Петрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

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

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

8. Данилюк В.І. – завідувач методичного кабінету відділу освіти, молоді та 
спорту Долинської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

9. Даценко О.В. – методист науково-методичного центру управління освіти, 
молоді та спорту Олександрійської міської 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, молоді та 
спорту Новоукраїнської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

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

14. Коваленко О.Ю. – методист комунальної установи «Новоархангельський 
районний центр по обслуговуванню закладів освіти»  відділу 
освіти Новоархангельської районної ради Кіровоградської 
області 

15. Курлова О.М. – директор комунального закладу «Первозванівське навчально-
виховне    об’єднання  «загальноосвітня   школа  І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної 
ради Кіровоградської області 

16. Левченко Л.В. – методист методичного кабінету відділу освіти Олександрівської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області 

17. Луговська С.О. – директор Рівнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 2 Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

18. Малишева Т.А. – директор навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній 
навчальний заклад I-III ступенів №9 – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області  
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19. Мараренко В.В. – завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Новгородківської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

20. Ошега З.С. – завідувач методичного кабінету комунальної установи 
«Петрівський районний центр із обслуговування закладів 
освіти» Петрівської районної ради Кіровоградської області 

21. Пісна Т.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№5» Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

22. Пустовойтенко Р.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
Новостародубської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Петрівської районної ради Кіровоградської області 

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

24. Севастяненко С.О. – заступник директора з навчально-виховної роботи навчально-
виховного комплексу «Олександрійський колегіум – 
спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

25. Сергата С.М. – директор інформаційно-ресурсного методичного центру 
відділу освіти, молоді та спорту Новомиргородської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області 

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

27. Тутаєва М.О. – директор Хмелівського навчально-виховного об`єднання 
Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

28. Усач О.А. – директор Іванівського навчально-виховного об`єднання 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Новоукраїнської районної ради 
Кіровоградської області 

29. Чіжова Л.А. – заступник завідувача методичного кабінету управління 
освіти виконавчого комітету Світловодської міської ради 

30. Шапошнікова А.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу «Димитровське навчально-виховне 
об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 
Устинівської районної ради Кіровоградської області» 

31. Шкареда Л.С. – завідувач методичного кабінету відділу освіти 
Світловодської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

 

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

імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 
Керівник регіональної школи новаторства: 
Кірішко Л.М., методист обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту 

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

 

13) Семінар-тренінг бібліотекарів закладів освіти з проблеми «Використання інтернет-

сервісів для  осучаснення бібліотечних форм роботи» 

Учасники семінару-тренінгу: 
 

1. Бебих Н.А. – завідувач бібліотеки Капітанівської  загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 
Кіровоградської області 
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2. Величко О.І. – бібліотекар Буховецької загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

3. Войнова С.І. – бібліотекар комунального закладу «Глинське навчально-
виховне об’єднання «Загальноосвітня школа I-III ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Світловодської районної 
ради Кіровоградської області 

4. Іллящет І.В. – бібліотекар Куколівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Олександрійської районної ради 
Кіровоградської області 

5. Капкан Т.О. – бібліотекар комунального закладу «Великосеверинівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської 
районної ради Кіровоградської області 

6. Кісіль С.М. – бібліотекар Живанівського відділення комунального закладу 
«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 
Компаніївської районної ради Кіровоградської області 

7. Коновал Г.Т. – завідувач бібліотеки комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання №25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного 
виховання "Ліра" Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

8.  Маленька В.О. – завідувач бібліотеки Новоукраїнського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа I ступеня з поглибленим 
вивченням англійської мови – гімназія «Лідер» 
Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області» 

9. Маслій Т.Ю. – бібліотекар Благовіщенського навчально-виховного 
комплексу № 1 «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
– дошкільний навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 
районної ради Кіровоградської області» 

10. Матвеєва О.М. – бібліотекар     філії   «Богданівська загальноосвітня     школа    
І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу «Богданівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка» 
Знам’янської районної ради Кіровоградської області 

11. Подустова Л.П. – бібліотекар Новоархангельського навчально-виховного 
комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 
Новоархангельського навчально-виховного об’єднання №1 
Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

12. Ружанська Т.В. – провідний бібліотекар Помічнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 3 Добровеличківської районної ради 
Кіровоградської області 

13. Романова А.В. – бібліотекар навчально-виховного комплексу «Знам’янська 
загальноосвітня школа I-III ступенів № 2 – ліцей» 
Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

14. Цвілюк Н.В. – бібліотекар Гайворонського навчально-виховного об’єднання 
№2 «Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів» 
Гайворонської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

15. Чайка Н.П. – бібліотекар Побузької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Голованівської районної ради Кіровоградської області 

16. Чіпак Н.М. – бібліотекар Вільшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
(опорний навчальний заклад) Вільшанської районної ради 
Кіровоградської області 
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17. Ягоденко Л.А. – бібліотекар Митрофанівської філії комунального закладу 
«Новгородківський навчально-виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області 

 

Керівники семінару-тренінгу: 

Дяченко Н.І., методист науково-методичної лабораторії виховної роботи і формування 

культури здоров’я КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Литвиненко О.В., завідувач навчально-методичного центру дистанційного  навчання 

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

14) Семінар керівників міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, учителів 

профільного навчання (технологічний профіль) з проблеми «Інноваційні підходи до 

формування ключових компетентностей школярів у процесі профільного навчання в умовах 

міжшкільного навчально-виробничого комбінату та загальноосвітньої школи» 
 

Учасники семінару: 
 

1. Бедрик В.В. – директор Вільшанського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

2. Винярська О.В. – директор Добровеличківського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

3. Воробйова Н.В. – заступник директора Добровеличківського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 

4. Гончар М.М. – заступник директора Підвисоцького міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 

5. Гребіневич С.Т. – заступник директора Новгородківського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 

6. РоманенкоС.В. – директор Новомиргородського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

7. Демещенко О.О. – заступник директора Долинського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

8. Добров В.О. – заступник директора Вільшанського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 

9. Зімін В.В. – заступник директора Войнівського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 

10. Іщук С.І. – директор Гайворонського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

11. Іщенко О.М. – директор Червонокам’янського 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. Мазуркевич Н.С. – заступник директора Компаніївського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 

17. Полтавець В.В. – директор Підвисоцького міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 
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18. Полова В.І. – заступник директора Червонокам’янського  міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату 

19. Скороход О.В. – директор Долинського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

20. Солонина Р.П. – директор Войнівського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 

21. Штундер А.А. – директор Компаніївського міжшкільного навчально-

виробничого комбінату 
 

Науковий керівник: 

Буртовий С.В., завідувач кафедри теорії і методики середньої освіти КЗ «КОІППО імені 

Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

Керівник семінару:  

Татаренко О.В., методист науково-методичної лабораторії інформаційно-технологічної 

освіти КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
 

 

15) Обласний семінар учителів історії та правознавства з проблеми «Роль Міжнародно-

правових стандартів у формуванні правової культури учнів на уроках правознавства» 
 

Учасники семінару: 
 

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. Армашова Н.В. – учитель історії Новоградівської загальноосвітньої школи          I-

III ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області 

3. Бикова О.І. – учитель історії комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання – «Загальноосвітня школа I-III ступенів №31 з 

гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості 

"Сузір'я" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

4. Бирзул О.В.  – учитель історії Златопільської гімназії м. Новомиргорода 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської області 
5. Бібік Н.С. – учитель історії комунального закладу «Бобринецьке навчально-

виховне об’єднання «Навчально-виховний      комплекс 
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської області 

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

7. Відіборенко І.В. – учитель історії Веселівського навчально-виховного комплексу 
«загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 
Кіровоградської області 

8.  Ворона С.О. – учитель історії та 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» 

9. Врадій А.В. – учитель історії та правознавства Добровеличківської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської 
районної ради Кіровоградської області 
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10. Гирба А.В. – учитель історії та правознавства Губівської загальноосвітньої 
школи I-III ступенів імені Дем’яна Бєдного Компаніївської 
районної ради Кіровоградської області 

11. Гнатенко С.П. – учитель історії Новоукраїнського навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням 
англійської мови - гімназія «Лідер» Новоукраїнської міської ради 
Кіровоградської області» 

12. Демешко Н.С. – учитель історії та правознавства  опорного навчального закладу 
«Мошоринська загальноосвітня школа I-III ступенів Знам'янської 
районної ради Кіровоградської області» 

13. Заболотна Ю.В. – учитель історії Червонокам'янського навчально-виховного  
об'єднання «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад – позашкільний центр» Олександрійської 
районної ради Кіровоградської області 

14. 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 

15. Колісніченко С.В. – учитель історії та правознавства Помічнянської  
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 Добровеличківської 
районної державної адміністрації Кіровоградської області імені 
Героя України Березняка Євгена Степановича 

16. Мамалига Н.Г. – учитель історії та правознавства Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської 
міської ради Кіровоградської області 

17. Нікітіна І.О. – учитель історії комунального закладу «Навчально-виховне 
об’єднання ліцей – школа – дошкільний навчальний заклад 
«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

18. Погрібний Д.О. – учитель правознавства загальноосвітньої школа I-III ступенів №4 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

19. Різанов М.С. – учитель правознавства комунального закладу «Бобринецьке 
навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс 
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької 
міської ради Кіровоградської області 

20. Свінціцька А.П. – учитель історії Побузької загальноосвітньої школи I-III ступенів 
Голованівської районної Кіровоградської області 

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

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

23. Смутко С.П. – учитель історії комунального закладу «Соколівське навчально-
виховне об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 
Позашкільний центр» Соколівської сільської ради 
Кіровоградського району Кіровоградської області 

24. Триняк Т.В. – учитель історії та правознавства комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської районної 

ради» 

25. Філіп І.В. – заступник директора навчально-виховного комплексу «Ліцей  

інформаційних технологій – спеціалізована школа ІІ ступеня» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 
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26. Філіпова С.М. – учитель правознавства навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – ліцей» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області 

27. 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» 

28. Черкас С.С. – учитель історії та правознавства Новгородківського навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа I-IІI ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 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 
Керівник семінару:  
Черткова Н.С., методист науково-методичної лабораторії суспільствознавчих дисциплін  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

16) Семінар-тренінг учителів-дефектологів (сурдопедагогів, логопедів) з проблеми 

«Корекційно-розвиткова робота з учнями: сучасні підходи» 
 

Учасники семінару-тренінгу: 
 

1. Бажановська Н.М. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

2. Бестаченко О.В. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

3. 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» 

4. Брижіцька М.К. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

5. Водзинська С.В. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

6. Домаранська З.П. – логопед Кіровоградської міської психолого-медико-
педагогічної консультації 

7. Дордюк О.А. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

8. Ілляшова А.В. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

9. Калінка С.М. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

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» 
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11. Кузьменко О.В. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

12. Кушпіль О.Є. – учитель-логопед комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, 
ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області» 

13. Максименко В.С. – логопед Кіровоградської міської психолого-медико-
педагогічної консультації 

14. Місюня Л.В. – директор комунального закладу «Центр соціальної реабілітації 
(денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у 
м. Кропивницькому ради» 

15. Москалець А.В. – завідувач Долинської районної психолого-медико-педагогічної 
консультації 

16. Негребецька О.П. – логопед Кіровоградської міської психолого-медико-
педагогічної консультації 

17. Новіцька Т.С – учитель української мови та літератури, спеціаліст з корекційної 
освіти Знам’янської спеціальної загальноосвітньої школи-
інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

18. Подолян І.К. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

19. Рудуман О.І. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

20. 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» 

21. Рябоконь А.Ю. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

22. Рябошапка В.В.  – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

23. Сємідєтна С.М. – учитель-дефектолог комунального закладу «Центр соціальної 
реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної 
районної у м. Кропивницькому ради» 

24. Слюсарєва С.Г. – практичний психолог комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

25. Тарасенко Н.В. – заступник директора комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дитячий садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області» 

26. Ткаченко Т.А. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

27. Фундова В.І. – директор комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання 
№3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 
садок» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

28. Чебалда О.Л. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

29. Щербина С.С. – директор Новомиргородської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 
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30. Щербій Т.Д. – учитель-дефектолог Новомиргородської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

 

Науковий керівник: 
Жосан О.Е., 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) Тренінг учителів-дефектологів (олігофренопедагогів), корекційних педагогів з 

проблеми «Корекційно-розвиткова робота з учнями: сучасні підходи» 
 

Учасники тренінгу: 
 

1. Біляєва І.М. – директор спеціального загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІ ступенів № 4 ім. М.Олефіренка Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області, учитель-дефектолог 

2. Бірюков В.В. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

3. Воронов Ю.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи 
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» 

4. Гулак І.Л. – учитель-дефектолог, учитель початкових класів комунального 
закладу «Навчально-виховне об'єднання – «Спеціальна 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 - дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

5. Дордюк О.А. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

6. Дорошенко О.М. – завідувач Кіровоградської міської психолого-медико-
педагогічної консультації 

7. Єрифа І.Б. – учитель-дефектолог дошкільного навчального закладу 
«Спеціальний  дитячий будинок» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

8. Захарченко Т.Г. – учитель-дефектолог спеціального загальноосвітнього 
навчального закладу І-ІІ ступенів № 4 ім. М.Олефіренка 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

9. Іванов Ю.П. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне   
об'єднання  №3 «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дитячий садок» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

10. Ільченко С.Г. – учитель-дефектолог Піщанобрідської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

11. Кісільова В.В. – консультант, вчитель-дефектолог, олігофренопедагог 
Кіровоградської міської психолого-медико-педагогічної 
консультації 

12. Коваленко Л.С. – консультант, лікар-психіатр Кіровоградської міської психолого-
медико-педагогічної консультації 
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13. Козачок О.Є. – учитель-дефектолог дошкільного навчального закладу 
«Спеціальний  дитячий будинок» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області  

14. Кондратенко Т.М. – учитель-дефектолог, учитель соціально-побутового 
орієнтування комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання – «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№1 - дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

15. Кондратьєва О.В. – заступник директора з навчальної работи, спеціаліст з 
корекційної освіти Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

16. Кравченко І.Ю. – учитель-дефектолог Піщанобрідської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

17. Кузьменко О.В. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

18. Майорова О.В. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання – «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№1 - дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

19.  Місюня Л.В. – директор комунального закладу «Центр соціальної реабілітації 
(денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної районної у 
м. Кропивницькому ради» 

20. Москалець А.В. – завідувач Долинської районної психолого-медико-педагогічної 
консультації 

21. Нароженко О.Ю. – учитель-дефектолог, заступник директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання – 
«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 - 
дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

22. Ратушна С.П. – учитель-дефектолог, вчитель початкових класів комунального 
закладу «Навчально-виховне об'єднання – «Спеціальна 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 - дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

23. Романова Т.В. – учитель-дефектолог, вчитель української мови та літератури 
комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання – 
«Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 - 
дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

24. Рудуман О.І.  – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

25. Сємідєтна С.М. – учитель-дефектолог комунального закладу «Центр соціальної 
реабілітації (денного догляду) дітей з інвалідністю Фортечної 
районної у м. Кропивницькому ради» 

26. Скоробрух О.І. – учитель-дефектолог дошкільного навчального закладу 
«Спеціальний  дитячий будинок» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 

27. Смірнова В.О. – учитель-дефектолог Знам’янської спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернату І-ІІІ ступенів Кіровоградської обласної ради 

28. Соколова І.С. – учитель-логопед дошкільного навчального закладу 
«Спеціальний  дитячий будинок» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області 
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29. Фрітче Є.А. – учитель-дефектолог комунального закладу «Навчально-виховне 
об'єднання – «Спеціальна загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
№1 - дошкільний навчальний заклад Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області» 

30. Цеба О.П. – консультант, практичний психолог Кіровоградської міської 
психолого-медико-педагогічної консультації 

31. Чеканова О.С. – консультант, практичний психолог Кіровоградської міської 
психолого-медико-педагогічної консультації 

32. Чучуменко І.І. – учитель-дефектолог Піщанобрідської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

33. Шевченко О.В. – учитель-дефектолог, вчитель трудового навчання комунального 
закладу «Навчально-виховне об'єднання – «Спеціальна 
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1 - дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області» 

34. Шутько М.В. – учитель-дефектолог Піщанобрідської спеціальної 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів 
Кіровоградської обласної ради 

 

Науковий керівник: 
Жосан О.Е., 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) Тренінг учителів початкових класів, учасників всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» (1 клас) з проблеми  «Методичний супровід 

організації освітнього процесу в 1-му проектному класі початкової школи» 
 

Учасники тренінгу: 
 

1. Гончаренко Г.М. – 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» 

2. Гордієнко О.О. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об'єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної ради Кіровоградської 
області 

3. Громова М.О. – учитель початкових класів комунального закладу «Боківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 

ради» 
4. Животовська Т.П. – учитель початкових класів навчально-виховного об’єднання 

«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

5. Запека О.В. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №19 – 
дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 
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6. Коплікова 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» 

7. Кочубей Л.М. – учитель початкових класів Компаніївської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Компаніївської районної ради 
Кіровоградської області 

8. Матяш Т.М. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

9. Наумова Т.А. – учитель початкових класів Побузької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Голованівської районної ради Кіровоградської 
області 

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

11.  Табальчук Л.М. – учитель початкових класів 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» 

12. Ткачук О.А. – учитель початкових класів 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» 

 

Керівники тренінгу: 

Половенко О.В., завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту 

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

Тарапака Н.В., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент; 

Чернецька О.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

 

19) Тренінг учителів початкових класів, учасників всеукраїнського науково-

педагогічного проекту «Інтелект України» (2 клас) з проблеми  «Методичний супровід 

організації освітнього процесу в 2-му проектному класі початкової школи» 
 

Учасники тренінгу: 
 

1. Власенко Л.І. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №19 – 
дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області 

2. Гавриленко Л.В. – учитель початкових класів навчально-виховного об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

3.  Отліванова О.М. – учитель початкових класів комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання – «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької 
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творчості «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 
4. Ралець А.С. – учитель початкових класів комунального закладу «Боківська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної ради» 
5. Стянова Т.І. – 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» 

6. Табальчук С.В. – учитель початкових класів 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» 

7. Ткачук І.М. – учитель початкових класів Побузької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Голованівської районної ради Кіровоградської 
області 

8. Тухар Т.П. – учитель початкових класів навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована школа» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

9. Фартушна О.Д. – учитель початкових класів навчально-виховного об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 – 
дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області 

10. Чоботар Т.Ю. – учитель початкових класів комунального закладу 
«Добровеличківське навчально-виховне об'єднання 
«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області 

 

Керівники тренінгу: 

Половенко О.В., завідувач обласного навчально-методичного центру освітнього менеджменту 

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

Тарапака Н.В., завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент; 

Чернецька О.Г., старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти КЗ «КОІППО 

імені Василя Сухомлинського» 

 

 

20) Семінар учителів української мови і літератури, які викладають в 11-х класах,  з 

проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури»  
 

Перелік закладів: 

 Благовіщенський   навчально-виховний    комплекс   №2  «Загальноосвітня    школа    І-

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської районної 

ради Кіровоградської області 

 Данилово-Балківський    навчально-виховний  комплекс    «Загальноосвітня   школа    I-

ІIІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області 

 Луполівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області 

 Верхньоінгульська загальноосвітня школа I-III ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 
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 Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Куйбишевська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Добрівська загальноосвітня школа I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області 

 Добрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

 Заваллівська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Гайворонського району 

Кіровоградської області 

 Філія навчально-виховного    комплексу   «Голованівська  загальноосвітня    школа    І-

ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка - гімназія «Троянська загальноосвітня школа» 

 Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 

ім. А.С.Макаренка Долинської районної ради» 

 Комунальний заклад «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської 

районної ради» 

 Тишківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

 Філія «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 

закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

 Філія «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 

закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

 Опорний навчальний заклад «Суботцівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області 

 Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області 

 Веселівський  навчально-виховний   комплекс «загальноосвітня  школа  I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 Оситнязька загальноосвітня школа I-II ступенів – філія комунального закладу 

«Великосеверинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної 

ради Кіровоградської області 

 Мар’ївська загальноосвітня школа I-III ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Нечаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського Компаніївської 

районної ради Кіровоградської області 

 Мануйлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня  школа  I-IІI ступенів 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради Кіровоградської області 

 Маловисківська загальноосвітня школа №4 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

 Маловисківська загальноосвітня школа-інтернат I-III ступенів Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області 

 Якимівський навчально-виховний комплекс  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області 

 Білозернівська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 
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 Вершино-Кам'янська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-

виховний комплекс  «Загальноосвітня    школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

 Митрофанівська  філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний      

комплекс «Загальноосвітня  школа   І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

 Канізька загальноосвітня школа I-III ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Мартоніська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховне    об'єднання     «Новомиргородська    загальноосвітня    школа      І-

ІІІ ступенів №2 -дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Туріянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Захарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

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

дошкільний навчальний заклад» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської області 

 Войнівська загальноосвітня школа I-IІI ступенів Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

 Лікарівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області 

 Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний комплекс «Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний  комплекс    «Деріївська   загальноосвітня  школа   І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

 Балахівська загальноосвітня школа I-II ступенів, філія Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 Григорівська загальноосвітня школа I-III ступенів Світловодської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Озерський  навчально-виховний   комплекс   «Загальноосвітня   школа   I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Димитровське навчально- виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської області» 
 

*Примітка: перелік шкіл для участі в  семінарі вчителів української мови і літератури з 

проблеми «Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у 

підготовці учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури» на 

ІІ півріччя 2018 року буде визначено додатково. 
 

Керівники семінару: 

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

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 

Котляренко Н.М., методист науково-методичної лабораторії гуманітарно-естетичних 

дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 
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21) Семінар учителів історії, які викладають в 11-х класах,  з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з історії України» 
 

Перелік закладів: 
 

 Кам'янокриничанська загальноосвітня школа I-III ступенів Благовіщенської районної 

ради Кіровоградської області 

 Верхньоінгульська загальноосвітня школа I-III ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Добрівська загальноосвітня школа I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області 

 Сухоташлицький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад 

I-IІI ступенів – дошкільний навчальний заклад» (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

 Добровеличківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа I-III ступенів 

№2 – гімназія» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області 

 Перчунівська загальноосвітня школа I-III ступенів Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

 Тишківська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської 

районної ради» 

 Філія «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 

закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

 Опорний навчальний заклад «Петрівський начально-виховний комплекс «Дошкільний 

навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знамянської районної ради 

Кіровоградської області 

 Аджамська загальноосвітня школа I-III ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської області 

 Мар’ївська загальноосвітня школа I-III ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Полтавська загальноосвітня школа I-III ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Маловисківська загальноосвітня школа №4 I-III ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

 Якимівський  навчально-виховний  комплекс   «Загальноосвітня  школа I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області 

 Тарасівська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний  

комплекс  імені заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля  «Загальноосвітня  школа  I-

IІI ступенів - дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Надлацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Надлацького навчально-виховного 

об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

 Навчально-виховне    об'єднання     «Новомиргородська    загальноосвітня    школа      І-

ІІІ ступенів №2 -дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Панчівська загальноосвітня школа I-III ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 
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 Новоукраїнська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області 

 Захарівська загальноосвітня школа I-III ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Красносілківське навчально-виховне об'єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

 Успенська загальноосвітня школа I-III ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Ганнівська загальноосвітня школа I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

 Луганська загальноосвітня школа I-III ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа I-III ступенів №1 ім. Героя Радянського Союзу І.К. Конька 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради Світловодського району 

Кіровоградської області 

 Озерський   навчально-виховний    комплекс   «Загальноосвітня   школа I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Димитровське навчально- виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської області» 

 Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №10 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 

*Примітка: перелік шкіл для участі в  семінарі вчителів історії з проблеми «Актуальні 

аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з історії України» на ІІ півріччя 2018 року буде 

визначено додатково. 
 

Керівники семінару: 

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 

 
 

22) Семінар учителів математики, які викладають в 11-х класах,  з проблеми «Актуальні 

аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до 

зовнішнього незалежного оцінювання з математики»  
 

Перелік закладів: 
 

 Луполівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області 

 Витязівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Рощахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградська область 

 Добрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області 



 
 

Продовження додатка 
 

71 

 Гайворонська філія №1 Гайворонського навчально-виховного об"єднання№2 

«Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Долинівська філія Гайворонського навчально-виховного об"єднання №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Філія навчально-виховного   комплексу   «Голованівська   загальноосвітня    школа    І-

ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія «Свірнівська загальноосвітня школа - 

дошкільний навчальний заклад» 

 Гаївський   навчально-виховний   комплекс  «загальноосвітня   школа  І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської районної державної адміністрації  

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Гурівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської 

районної ради» 

 Філія «Диківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області» 

 Аджамська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Високобайрацький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 Калинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної  

адміністрації Кіровоградської області 

 Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Першотравенська загальноосвітня школа I-III ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Червоновершська загальноосвітня школа I-III ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Якимівський навчально-виховний  комплекс «Загальноосвітня    школа  І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області 

 Маловисківська загальноосвітня школа №3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

 Митрофанівська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний  

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

 Новоархангельська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоархангельського 

навчально-виховного об'єднання №2 Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області 

 Туріянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Глодоська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

 Рівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Новоукраїнської раонної ради 

Кіровоградської області 

 Новоукраїнський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І ступеня  з 

поглибленим  вивченням англійської мови – гімназія "Лідер"» Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області 
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 Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів комунального закладу 

«Михайлівське навчально-виховне об'єднання» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області 

 Косівське навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня школа I-III ступенів – 

позашкільний центр» Олександрійської районної ради Кіровоградської області 

 Новопразький навчально-виховний комплекс Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

 Новоселівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області 

 Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Іскрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, філія Ганнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 Захарівський   навчально-виховний  комплекс «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» комунального закладу «Глинське навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Світловодської районної ради Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу І.К. Конька 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Димитровське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської області» 
 

*Примітка: перелік шкіл для участі в  семінарі вчителів математики з проблеми «Актуальні 
аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до 
зовнішнього незалежного оцінювання з математики» на ІІ півріччя 2018 року буде визначено 
додатково. 
 

Керівник семінару: 

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

 
 

23) Семінар учителів англійської мови, які викладають в 11-х класах,  з проблеми 

«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови» 

 

Перелік закладів: 
 

 Благовіщенський  навчально-виховний    комплекс  №2     «Загальноосвітня   школа    І-

ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад "Дивоцвіт" Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області» 

 Чарівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Добровеличківська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Добровеличківської 

районної ради Кіровоградської області 

 Помічнянська загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Долинської районної ради» 

 Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів № 4 Долинської 

районної ради» 

 Філія «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 

закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 
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 Смолінське  навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія - позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

 Комунальний заклад «Новгородківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа I-IІI ступенів – дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний  комплекс «Загальноосвітній   навчальний   заклад   I-III ступенів 

№12 - дошкільний навчальний заклад Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області» 

 Комунальний заклад «Петрівське навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області; 

 Подорожненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради Світловодського 

району Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу І.К. Конька 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. О.С. Пушкіна Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

 Комунальний заклад  «Навчально-виховне    об’єднання «Загальноосвітня    школа     І-

ІІ ступенів - ліцей № 19 – позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний 

заклад-дитячий юнацький центр "Зорецвіт" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 35  «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів, позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
 

*Примітка перелік шкіл для участі в семінарі вчителів англійської мови з проблеми 

«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови» на ІІ півріччя 2018 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» 

 

 

24) Семінар учителів фізики, які викладають в 11-х класах, з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з фізики» 
 

Перелік закладів: 
 

http://led-koippo.edukit.kr.ua/
http://led-koippo.edukit.kr.ua/
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 Навчально-виховний комплекс «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-

ліцей» Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр позашкільного виховання» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 Маловисківська загальноосвітня школа №4 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №19 

- дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

обласної ради 

 Олександрійський навчально-виховний комплекс (ЗНЗ I-ІI ступенів №17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області 

 Шамраївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради 

Кіровоградської області 

 Чарівнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний комплекс «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області 

 Добровеличківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – гімназія» Добровеличківської районної ради Кіровоградської області 

 Липнязька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Добровеличківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Перчунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Тишківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

 Філія «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 

закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

 Могутненський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 Покровська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - філія комунального закладу 

«Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

 Степова філія – навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» комунального закладу «Первозванівське навчально-

виховне об'єднання» 

 Комунальний заклад «Компаніївське навчально-виховне об’єднання» Компаніївської 

районної ради Кіровоградської області 

 Червоновершська загальноосвітня школа I-III ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Маловисківська загальноосвітня школа №4 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 
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 Смолінське навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія - позашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького 

навчально-виховного об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області 

 Капітанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Туріянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

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

дошкільний навчальний заклад» Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області 

 Комунальний заклад «Красносільське навчально-виховне об’єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Олександрівське навчально-виховне об'єднання №2» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Олександрівське навчально-виховне об'єднання №1» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області 

 Шарівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області 
 

*Примітка: перелік шкіл для участі в семінарі вчителів англійської мови з проблеми 

«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики» на ІІ півріччя 2018 року буде визначено 

додатково. 
 

Керівник семінару: 

Дробін А.А., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін   КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», кандидат педагогічних наук 

 

 

25) Семінар учителів біології, які викладають в 11-х класах,  з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього 

незалежного оцінювання з біології» 
 

Перелік закладів: 
 

 Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Долинської 

районної ради» 

 Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 імені 

А.С.Макаренка Долинської районної ради» 

 Комунальний заклад «Братолюбівська загальноосвітня школа I-III ступенів Долинської 

районної ради» 

 Комунальний заклад «Маловодянська загальноосвітня школа I-III ступенів Долинської 

районної ради» 

 Філія «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 

закладу «Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

 Знам'янська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Кіровоградської 

обласної ради 

 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів “Мрія” 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 
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 Маловисківська загальносвітня школа-інтернат I-III ступенів Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області 

 Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №16 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів №19 

- дошкільний навчальний заклад "Лісова казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний комплекс «Звенигородський загальноосвітній навчальний заклад 

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області» 

 Грушківський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Благовіщенської районної ради Кіровоградської 

області 

 Верхньоінгульська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Добрянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 
Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

 Кетрисанівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

 Долинівська філія Гайворонського навчально-виховного об"єднання №1 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Навчально-виховний комплекс «Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Голованівської районної ради Кіровоградської області 

 Філія «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального 

закладу «Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.Г.Ткаченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської області» 

 Володимирівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

 Грузьківський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Миколаївське навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної ради 

Кіровоградської області 

 Копанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Мануйлівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

дошкільний навчальний заклад» 

 Комунальний заклад «Верблюзький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр позашкільної освіти» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

 Петрокорбівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області 

 Ізмайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

 Лікарівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області 

 Зибківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 
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 Навчально-виховний комплекс «Деріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Онуфріївської районної ради Кіровоградської області 

 Балахівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів, філія Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 Микільська загальноосвітня школа I-III ступенів Світловодської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Озерський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 
 

*Примітка: перелік шкіл для участі в семінарі вчителів англійської мови з проблеми 

«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів 

до зовнішнього незалежного оцінювання з біології» на ІІ півріччя 2018 року буде визначено 

додатково. 
 

Керівник семінару: 

Богданова О.П., методист науково-методичної лабораторії природничо-математичних 

дисциплін    КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

 

 

26) Семінар учителів хімії, які викладають в 11-х класах, з проблеми «Актуальні аспекти 

підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з хімії» 
 

Перелік закладів: 
 

 Комунальний заклад «Долинська загальноосвітня школа I-III ступенів №2 імені 

А.С. Макаренка Долинської районної ради» 

 Навчально-виховний комплекс «Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-

ліцей» Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

 Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області імені Олени Журливої» 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

 Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 1- дитячий юнацький центр "Перлинка" Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

 Комунальний заклад    «Навчально-виховне    об’єднання «Загальноосвітня   школа     І-

ІІ ступенів - ліцей № 19 - позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний навчальний 

заклад-дитячий юнацький центр "Зорецвіт" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 Комунальний заклад «Навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

№ 34 – економіко-правовий ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 Комунальний заклад  «Навчально-виховне   об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
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 Навчально-виховний комплекс «Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальносвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

центр естетичного виховання» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 Маловисківська загальноосвітня школа №3  І-ІІІ ступенів Маловисківської міської ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховне  об'єднання «Новомиргородська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2 - дошкільний навчальний заклад» Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

 Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області 

 Новоукраїнський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня з 

поглибленим вивченням англійської мови – гімназія "Лідер"» Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області 

 Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 10 Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 19 – дошкільний навчальний заклад "Лісова казка"» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу І.К. Конька 

Світловодської міської ради Кіровоградської області 

 Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

 Сухоташлицький навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад  

І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області 

 Філія навчально-виховного   комплексу     «Перегонівська    загальноосвітня    школа І-

ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад «Лебединська загальноосвітня школа - 

дошкільний навчальний заклад» 

 Гнатівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа I-IІI ступенів - 

дошкільний навчальний заклад «Мрія» Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Добровеличківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської 

районної ради Кіровоградської області 

 Тернівський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

 Філія «Диківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області» 

 Комунальний заклад «Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської області 

 Лозуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Великовисківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Оникіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 

 Митрофанівська філія комунального закладу «Новгородківський навчально-виховний  

комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 
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 Комунальний заклад «Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа I-IІI ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської області 

 Надлацька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Надлацького навчально-виховного 

об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської області 

 Торговицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького 

навчально-виховного об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області 

 Шишкинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

 Новопразький навчально-виховний комплекс Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

 Улянівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області 

 Камбурліївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Онуфріївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області 

 Комунальний заклад «Петрівське навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області 

 Глинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Світловодської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

 Седнівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Устинівської районної ради Кіровоградської області 
 

*Примітка: перелік шкіл для участі в семінарі вчителів англійської мови з проблеми 

«Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя у підготовці учнів 

до ЗНО з хімії» на ІІ півріччя 2018 року буде визначено додатково. 
 

Керівник семінару: 

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

дисциплін  КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 


