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Про підсумки обласного 

конкурсу наукових, навчальних 

і методичних розробок «Інновації 

в освітньому просторі: сучасні тренди» 
 

На виконання наказу начальника управління освіти і науки 

Кіровоградської облдержадміністрації від 09.09.2019 р. № 652-од «Про 

проведення обласного конкурсу наукових, навчальних і методичних розробок 

«Інновації в освітньому просторі: сучасні тренди» у період з 21 жовтня по 

25 листопада 2019 року відбувався зазначений вище конкурс серед освітян 

області, які займаються ефективним упровадженням інформаційно-

комунікаційних технологій в управлінську діяльність і педагогічну практику, 

активним пошуком нових педагогічних методів, засобів та форм навчання.  

На розгляд журі було подано 15 конкурсних робіт, з них допущено до 

участі 14:  

з номінації «STEM – захід» - 10; 

з номінації «Дистанційне навчання» - 2; 

з номінації «Мобільні технології» - 2. 

За результатами конкурсу та на підставі рішення фахового журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями обласного конкурсу наукових, навчальних і 

методичних розробок «Інновації в освітньому просторі: сучасні тренди» та 

нагородити: 

1) у номінації «STEM – захід»: 

 

Дипломом І ступеня 
 

Наталію 
ДУНЯШЕНКО  

– заступника директора з навчально-виховної роботи 
гімназії № 9 Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області; 
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Дипломом ІІ ступеня 

Віту ЯРОВУ – викладача математики професійно-технічного 
училища №38 смт Голованівськ; 

Світлану СЕРГАТУ – директора інформаційно-ресурсного методичного 
центру відділу освіти, молоді та спорту 
Новомиргородської районної державної 
адміністрації; 

Дипломом ІІІ ступеня 

Наталію РОМАНИЧ – методиста методичного кабінету відділу освіти 
Маловисківської районної державної адміністрації; 

Ірину 
ЛИХОШЕРСТОВУ 

– учителя початкових класів комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання №33, 
Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний 
навчальний заклад Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»; 

Світлану ЧОРНУ  – учителя початкових класів комунального закладу 
«Заваллівський ліцей» Гайворонської районної 
ради Кіровоградської області; 

 

2) у номінації «Дистанційне навчання»: 
 

 
Дипломом І ступеня 

Аліну ГРЕСЬКО  – учителя математики філії Рівнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області «Рівнянська загальноосвітня школа № 7»; 

 

  Дипломом ІІ ступеня 

Наталію РОМАНИЧ  – методиста методичного кабінету відділу освіти 
Маловисківської районної державної адміністрації; 

   
 

3) у номінації «Мобільні технології»: 
 

 

Дипломом І ступеня 
 

Віту ЯРОВУ  – викладача математики професійно-технічного 
училища №38 смт Голованівськ; 

Дипломом ІІ ступеня 

Антоніну ПРОШУ  – учителя трудового навчання навчально-виховного 

комплексу «Знам'янська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 2- ліцей» Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області. 
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2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Лідію 

ШАТНУ. 

Начальник управління  Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 


