
 
 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

 
від 07.06.2018 року         № 447-од 

м. Кіровоград 

 
 

Про підсумки обласного  
огляду освітніх блогів 

«Педагогічна блогосфера» 
 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.02.2015 р. № 43 «Про проведення 
обласного огляду освітніх блогів «Педагогічна блогосфера» у період з 

01 лютого по 11 травня 2018 року відбувався зазначений вище огляд серед 
освітян області, які займаються ефективним упровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, 
активним пошуком педагогічних методів, засобів та нових форм навчання.  

На розгляд журі було представлено 190 освітніх блогів, з них допущено 
до участі 175:  

з номінації «Блог методиста районного (міського) методичного кабінету 

(центру)» - 17;  
з номінації «Блог керівника (директора/заступника) навчального закладу» 

- 20; 
з номінації «Блог учителя» - 88; 

з номінації «Блог методичного формування» - 13; 
з номінації «Блог класного керівника, вихователя» - 25; 

з номінації «Блог учителя класу з інклюзивним навчанням» - 0; 
з номінації «Блог бібліотекаря» - 7; 

з номінації «Блог керівника гуртка» - 5. 
За результатами огляду та на підставі рішення фахового журі 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Визнати переможцями обласного огляду освітніх блогів  «Педагогічна 

блогосфера» та нагородити: 

1) у номінації «Блог методиста районного (міського) методичного 
кабінету (центру)»: 

Дипломом І ступеня 
 

Синьогуб Ірину 
Юріївну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти, 
молоді та спорту Бобринецької міської ради; 
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Дипломом ІІ ступеня 
 

Бабіч Наталію 
Олександрівну 

– методиста центру методичної та соціально-
психологічної служби управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького; 

Кондратенко Тетяну 
Петрівну 

– методиста центру методичної та соціально-
психологічної служби управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Сердюк Валентину 
Григорівну 

– методиста комунальної установи "Петрівський 
районний центр із обслуговування закладів освіти" 
Петрівської районної ради; 

Оранську Ірину 
Володимирівну 

– методиста комунальної установи "Петрівський 
районний центр із обслуговування закладів освіти" 
Петрівської районної ради; 

Крамаренко Оксану 
Олексіївну 

– методиста центру методичної та соціально-
психологічної служби управління освіти Міської 
ради міста Кропивницького. 

 

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

закладу»: 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Курлову Оксану 
Михайлівну 

– директора комунального закладу "Первозванівське 

навчально-виховне об'єднання "загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Первозванівської сільської ради 
Кіровоградського району Кірововоградської 
області; 

 

 

 

  Дипломом ІІ ступеня 
 

Сивирин Світлану 
Василівну 

– завідувача Компаніївського комунального 
дошкільного навчального закладу №1 "Пролісок"; 

Олійник Тамару 
Михайлівну 

– заступника директора з науково-методичної 
роботи комунального закладу "Навчально-

виховний комплекс "Долинська гімназія - 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради"; 

   
Дипломом ІІІ ступеня 
 

Горбунову Інну 
Олександрівну 
 

– заступника директора з виховної роботи 
комунального закладу "Миколаївське навчально-

виховне об'єднання "загальноосвітня школа  
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І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської 
області; 

Дорошенко Любов 
Олександрівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 
Йосипівського навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Новомигородської 
районної ради Кіровоградської області; 

Дуняшенко Наталію 
Василівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 
гімназії №9 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 
 

3) у номінації «Блог учителя»: 
 

Освітня галузь "Мови і літератури" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Седлецьку Тетяну 
Никандрівну 

– учителя української мови та літератури 
Благовіщенського навчально-виховного 

комплексу № 1 "Гімназія - загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад 

"Сонечко" Благовіщенської районної ради; 
 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Головенко Катерину 
Михайлівну 

– учителя іноземної мови Побузької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Побузької 
селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

Панченко Оксану 
Миколаївну 

– учителя української мови і літератури 

Маловисківської гімназії Маловисківської міської 
ради Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІІ ступеня 

Пуляк Тетяну 
Анатоліївну 

– учителя англійської мови комунального закладу 
"Ганнівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 

- центр позашкільної освіти" Ганнівської  сільської 
ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області 

Рябоконь Ольгу 
Вікторівну 

– учителя української мови Грушківського 

навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний 

заклад" Благовіщенської районної ради; 

Узлову Людмилу 
Альфредівну 

– учителя зарубіжної літератури та російської мови 

Балахівської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів, філії Новостародубської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 
районної ради Кіровоградської області. 
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Освітня галузь "Суспільствознавство" 
 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Ковальову  
Тетяну Олександрівну 

– учителя історії комунального закладу 
"Миколаївське навчально-виховне об'єднання 

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад" Кіровоградської 

районної ради Кіровоградської області; 

Семко 
Наталію Григорівну 

– учителя історії та правознавства Гайворонської 
філії №1 Гайворонського навчально-виховного 

об'єднання №2 "Загальноосвітня школа-гімназія  
І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 
 

Дипломом ІІІ ступеня 

Дудник  
Нелю Вікторівну 

– учителя історії та правознавства 

Володимирівської загальноосвітньої школи  
І-ІІ ступенів, філії Ганнівської загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

Плохотнюк  
Аллу Степанівну 

– учителя Лозуватської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Благовіщенської районної ради. 

Освітня галузь "Мистецтво" 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Тунік  
Світлану Григорівну 

– учителя музичного мистецтва загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №22 Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області; 

 
Дипломом ІІ ступеня 

Лисак  
Ірину Олександрівну 

– учителя образотворчого мистецтва Заваллівського 
навчально-виховного об'єднання "Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної 
державної адміністрації Кіровоградської області. 

 
Освітня галузь "Математика та технології" 

 

Дипломом І ступеня 
 

Кадигроб  
Наталію Іванівну 

– учителя математики та фізики Водянської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 
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Дипломом ІІ ступеня 
 

Баранько  
Оксану Олександрівну 

– учителя трудового навчання Іскрівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, філії 
Ганнівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської 
області; 

Полєжаєву  
Софію Сергіївну 

– учителя математики комунального закладу 
"Верблюзький навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад - центр 

позашкільної освіти" Новгородківської районної 
ради Кіровоградської області; 

Хащевацьку  

Інну Вікторівну 

– учителя інформатики навчально-виховного 

комплексу "Кіровоградський колегіум-
спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
заклад-центр естетичного виховання" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області; 

 
Дипломом ІІІ ступеня 

Трибко  
Олену Борисівну 

– учителя математики та інформатики 
Помічнянської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка 
Євгена Степановича Помічнянської міської ради 
Кіровоградської області; 

Дахно  
Людмилу Олександрівну 

– учителя інформатики та математики комунального 
закладу "Олександрівське навчально-виховне 

об'єднання №1" Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

Родзінську  
Юлію Квентінівну 

– учителя математики Луганської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області. 

Освітня галузь "Природознавство" 
 

Дипломом І ступеня 
 

Красюк  
Юлію Павлівну 

– учителя фізики Лісівської філії комунального 
закладу "Михайлівське навчально-виховне 

об'єднання" Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Маргарид  
Галину Вікторівну 

– учителя географії комунального закладу 

"Ганнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
центр позашкільної освіти" Ганнівської сільської 
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ради Новоукраїнського району Кіровоградської 

області; 

Моторну 
Оксану В'ячеславівну 

– учителя хімії комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей "Сокіл", центр 

позашкільного виховання Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області"; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Степанову Любов 
Василівну 

– учителя географії та економіки 
Добровеличківської загальноосвітньої школи  
I-III ступенів №1 Добровеличківської районної 

ради Кіровоградської області; 

Шабанову Лілію 
Сергіївну 

– учителя географії та економіки 

Плетеноташлицької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

Форостяну Вікторію 
Іванівну 

– учителя біології Гайворонського навчально-

виховного об’єднання №1 "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області. 
 

Освітня галузь "Здоров'я і фізична культура" 
 

Дипломом ІІ ступеня 

Давлятян Світлану 
Василівну 

– учителя фізкультури Гайворонського навчально-

виховного об’єднання №1 "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 
 

Дипломом ІІІ ступеня 

Гайворонського Олега 
Васильовича 

– учителя фізкультури Заваллівського навчально-

виховного об'єднання "Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області; 

Гореленка Богдана 
Леонідовича 

– учителя фізичної культури та основ здоров’я 
комунального закладу "Навчально-виховне 

об`єднання №3 "Спеціальна загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області". 
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Початкова школа 
 

Дипломом І ступеня 
 

Круглик Світлану 
Миколаївну 

– учителя початкових класів 

Червонокостянтинівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Бордунову Наталію 
Федорівну 

– учителя початкових класів Шамраївської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Благовіщенської районної ради; 

Самар Тетяну Василівну – учителя початкових класів Заваллівської 

загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів 
Гайворонської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 
 
Дипломом ІІІ ступеня 

Яжла Сергія 
Михайловича 

– учителя початкових класів Глинянського 
навчально-виховного комплексу "загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний 
заклад" Добровеличківської районної ради 

Кіровоградської області; 

Харлатюк Валентину 
Анатоліївну 

– учителя початкових класів Сабатинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Благовіщенської районної ради. 

 

4) у номінації «Блог методичного формування»: 

 
Дипломом І ступеня 

Тягай Варвару 

Євгенівну 

– учителя інформаційно-комунікаційних технологій 

Гайворонського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату; 

 

Дипломом ІІ ступеня 
 

Каєнко Наталію 
Георгіївну 

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

Андріяш Галину 
Валентинівну 

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

Касьяненко Вікторію 
Олександрівну 

– завідувача методичного кабінету відділу освіти 
Гайворонської райдержадміністрації; 



 8 

 

Дипломом ІІІ ступеня 
 

Коник Наталію 
Миколаївну 

– заступника директора з навчальної роботи 
комунального закладу "Олександрівське 
навчально-виховне об'єднання №1" 
Олександрівської районної ради Кіровоградської 
області; 

Дахно Людмилу 
Олександрівну 

– учителя інформатики та математики 
Олександрівської загальноосвітньої школи  

І–ІІІ ступенів №1 комунального закладу 
«Олександрівське навчально-виховного об'єднання 
№1» Олександрівської районної ради 
Кіровоградської області; 

Мазуркевич Наталію 
Сергіївну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 
Компаніївського міжшкільного навчально-
виробничого комбінату. 

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

 
Дипломом ІІІ ступеня 

 

Шабанову Лілію 
Сергіївну 

– учителя географії та економіки 
Плетеноташлицької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 
Кіровоградської області; 
 

Федорову Марію 
Юріївну 

– учителя математики Маловисківської гімназії 
Маловисківської міської ради Кіровоградської 
області; 

Кушніренко Тетяну 
Олександрівну 

– вихователя Компаніївського комунального 
дошкільного навчального  закладу №1 "Пролісок". 

 

6) у номінації «Блог бібліотекаря»: 

 
Дипломом І ступеня 

 

Погрібну Сніжану 
Володимирівну 

– бібліотекаря Златопільської гімназії 
м.Новомиргорода Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області; 

Путенко Наталію 
Валеріївну 

– завідувача бібліотекою Гайворонського навчально-
виховного об’єднання №1 "Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів" Гайворонської районної державної 
адміністрації Кіровоградської області; 

 
Дипломом ІІ ступеня 

 

Курочкіну Тетяну 
Іванівну 

– бібліотекаря Чечеліївської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів, філії Новостародубської 



 9 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 
районної ради Кіровоградської області; 

Бородіну Наталію 
Вікторівну 

– бібліотекаря навчально-виховного комплексу 
"Павлиська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - 
ліцей імені В.О.Сухомлинського" Онуфріївської  
районної ради Кіровоградської області. 
 

7) у номінації «Блог керівника гуртка»: 

 

Дипломом ІІ ступеня 
Піддубну Світлану 
Олександрівну 

– психолога комунального закладу "Навчально-
виховне об'єднання №32 "Спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр "Школа мистецтв" 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області"; 

 
Дипломом ІІІ ступеня 

 
Трибко Олену 
Борисівну 

– учителя математики та інформатики 
Помічнянської загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Євгена 
Степановича Березняка Помічнянської міської 
ради Кіровоградської області; 

Корнієнко Росіту 
Миколаївну 

– керівника гуртка комунального закладу "Центр 
дитячої та юнацької творчості Долинської 
районної ради". 

 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

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

Начальник управління  В. ТАБОРАНСЬКИЙ 




