
 
УКРАЇНА 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» 
 

НАКАЗ 

04.09.2019  № 71 

м. Кропивницький 

 

 

Про внесення змін до наказу 

від 14.12.2018 р. № 100 

 

 

 

 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 28.11.2018 року 

№ 807-од «Про проведення всеукраїнських та обласних науково-методичних 

заходів у 2019 році» та у зв’язку з уточненням складу учасників семінару-

тренінгу вчителів фізики з проблеми «Комплексне використання навчального 

обладнання кабінетів фізики» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до наказу інституту від 14.12.2018 р. № 100 «Про 

затвердження складу творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, постійно 

діючих семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо на 2019 рік», а саме: 

1) пункт 9 частини 2 додатка до наказу викласти у новій редакції 

(додається). 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-організаційної діяльності Нудного В.М. 

 

 

 

 

Директор           Людмила КОРЕЦЬКА 

 

 

 



Додаток  

до наказу КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського» 

04.02.2019   № 71 

 

 

9) Семінар-тренінг учителів фізики з проблеми «Комплексне використання 

навчального обладнання кабінетів фізики».  

 

Учасники семінару:  

 

1. Безкоровайна Олена Миколаївна – методист ЦМСПС управління освіти 

Міської ради м. Кропивницького. 

2. Бойчук Сергій Якимович – директор опорного навчального закладу 

«Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка». 

3. Бондаренко Зоя Анатоліївна – учитель фізики комунального закладу 

«Соколівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр.» Соколівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області. 

4. Бурага Сергій Миколайович – учитель фізики комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад                

І-ІІІ ступенів №17 - центр естетичного виховання «Калинка» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». 

5. Вахерлон Марина Миколаївна – учитель фізики філії НВК «Голованівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка - гімназія 

«Голованівська загальноосвітня школа ім. Г.В.Міклея». 

6. Волошина Олена Вікторівна – учитель фізики комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області. 

7. Галіченко Тамара Володимирівна – учитель фізики 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. 

8. Гончарова Ірина Володимирівна – учитель фізики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області». 

9. Зайцева Наталія Володимирівна – учитель фізики комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об'єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 

10. Зінов’єв Геннадій Юрійович – учитель фізики Торговицької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф.Маланюка Торговицького 

навчально-виховного об'єднання Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області. 
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11. Калашник Олена Анатоліївна – учитель фізики 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. 

12. Куклій Наталія Борисівна – учитель фізики Вільшанської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської області. 

13. Лабзіна Інна Анатоліївна – учитель фізики Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області. 

14. Лаврусенко Іван Миколайович – учитель фізики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської 

ради міста Кропивницького Кіровоградської області». 

15. Левченко Людмила Олексіївна – учитель фізики філії «Богданівська 

загальноосвітня школа» опорного навчального закладу «Богданівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка». 

16. Липченко Олена Сергіївна – учитель фізики загальноосвітньої школи            

ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

17. Литовка Тетяна Павлівна – учитель фізики Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області. 

18. Малько Віктор Васильович – учитель фізики спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області. 

19. Мурашко Наталія Володимирівна – учитель фізики Березовобалківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка (опорний 

навчальний заклад) Вільшанської районної ради Кіровоградської області. 

20. Осадчий Юрій Миколайович – учитель фізики Надлацької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Надлацького навчально-виховного 

об'єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської області. 

21. Поліщук Зоя Миколаївна – учитель фізики Підвисоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка Підвисоцького навчально-виховного 

об`єднання Новоархангельської районної ради Кіровоградської області. 

22. Приймак Тамара Федосіївна – учитель фізики Оситнязької 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів - філії КЗ «Великосеверинівська ЗШ         

І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» Великосеверинівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області. 

23. Романенко Валентина Петрівна – учитель фізики Новоархангельської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоархангельського навчально-

виховного об'єднання №2 Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області. 

24. Семенів Дмитро Михайлович – учитель фізики КОЗ «Чарівнянський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Бобринецької районної 

ради Кіровоградської області. 

 



3 

25. Семенов Андрій Валентинович – учитель фізики Губівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Д.Бєдного Компаніївської 

районної ради Кіровоградської області. 

26. Скороход Світлана Вікторівна – учитель фізики Помічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України Березняка 

Євгена Степановича Помічнянської міської ради Кіровоградської області. 

27. Стоцька Галина Володимирівна – учитель фізики Тишківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Тишківської сільської ради 

Добровеличківського району Кіровоградської області. 

28. Сухенко Оксана Миколаївна – учитель фізики КЗ «Олександрівське 

навчально-виховне об’єднання №2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області.  

29. Федик Юрій Броніславович – учитель фізики Новоархангельського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

гімназія» Новоархангельського навчально-виховного об'єднання №1 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської області. 

30. Шевченко Світлана Володимирівна – учитель фізики Липнязької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної ради 

Кіровоградської області. 

31. Шевченко Тетяна Миколаївна – учитель фізики комунального закладу 

«Карлівське навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня школа                  

І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» Соколівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області». 

 

 

 

Керівник семінару-тренінгу: Дробін А.А., методист науково-методичної 

лабораторії природничо-математичних дисциплін КЗ «КОІППО імені Василя 

Сухомлинського», кандидат педагогічних наук.  
 


