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799-од

Про визначення зональних
територій проведення першого туру
та затвердження складу
фахових журі першого та другого турів
всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України
від 10.06.2019 року № 798 «Про проведення всеукраїнського конкурсу
“Учитель року – 2020”», наказу начальника управління освіти, науки, молоді
та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від
10.07.2019 року № 573-од «Про проведення першого та другого турів
всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2020”» та з метою належного
проведення першого та другого турів всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити список зональних територій проведення першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» (додаток 1) у номінаціях
«Зарубіжна література», «Історія», «Початкова освіта», «Хімія».
2. Затвердити склад фахових журі першого туру всеукраїнського
конкурсу «Учитель року – 2020» (далі – Конкурс) у номінаціях «Зарубіжна
література», «Історія», «Початкова освіта», «Хімія» (додаток 2).
3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад провести
перший тур Конкурсу у номінаціях «Зарубіжна література», «Історія»,
«Початкова освіта», «Хімія» відповідно до списку зональних територій.
4. Затвердити склад фахових журі другого туру Конкурсу у номінаціях
«Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова
освіта», «Хімія» (додаток 3).
5. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських,
селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, ректору
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Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені
Володимира Винниченка, керівникам закладів обласного підпорядкування,
директору Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у
Кіровоградській області забезпечити участь наукових, науково-педагогічних
та педагогічних працівників у роботі фахових журі першого та другого турів
Конкурсу.
6. Начальнику управління освіти Міської ради міста Кропивницького
Ларисі КОСТЕНКО створити належні умови для проведення другого туру
Конкурсу на базі закладів загальної середньої освіти м. Кропивницького
(додаток 4).
7. Фінансові витрати на підготовку і проведення першого і другого
турів конкурсу здійснюються за рахунок місцевих бюджетів.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління
освіти,
науки,
молоді
та
спорту
Кіровоградської
облдержадміністрації Лідію ШАТНУ.

Начальник управління

Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ

Додаток 1
до наказу начальника
управління освіти, науки, молоді
та спорту обласної державної
адміністрації
30.10.2019 № 799-од
Список зональних територій проведення першого туру всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2020»
Номінація «Зарубіжна література»
№
з/п

Назва району, міста,
ОТГ

Місце проведення
першого туру Конкурсу

1.

Бобринецький район
Бобринецька ОТГ
Компаніївський район

Компаніївський район

2.

Голованівський район

Голованівський район

3.

Помічнянська ОТГ
Новоукраїнська ОТГ

Новоукраїнська ОТГ

4.

Долинський район
Новгородківський район

Долинський район

5.

Кропивницький район
Соколівська ОТГ
Катеринівська ОТГ

Кропивницький район

6.

Маловисківський район
Новомиргородський район

Новомиргородський район

7.

Олександрійський район
Приютівська ОТГ
м. Знам’янка (ЗЗСО,
ЗПТО)
м. Олександрія (ЗПТО)
Онуфріївський район
Світловодський район
м. Світловодськ

м. Знам’янка

8.

Онуфріївський район

Відповідальні за
проведення першого
туру Конкурсу
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Кропивницької районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Голованівської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
виконавчого комітету
Новоукраїнської міської
ради
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Долинської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Кропивницької районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Новомиргородської
районної державної
адміністрації
Начальник відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
Начальник відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради

Продовження додатка 1
2
м. Кропивницький

м. Кропивницький

10. Петрівський район

Петрівський район

9.

Начальник управління
освіти Міської ради міста
Кропивницького
Начальник відділу освіти
Петрівської районної
державної адміністрації

Номінація «Історія»
№
з/п

Назва району, міста,
ОТГ

Місце проведення
першого туру Конкурсу

1.

Благовіщенський район
Гайворонський район

Благовіщенський район

2.

Бобринецький район
Бобринецька ОТГ
Компаніївський район
Устинівський район
Вільшанський район
Голованівський район

Бобринецька ОТГ

3.

Голованівський район

4.

Добровеличківський район Помічнянська ОТГ
Помічнянська ОТГ
Новоукраїнський район
Новоукраїнська ОТГ

5.

Долинський район
Новгородківський район
Петрівський район
с. Новгородка (ЗПТО)
Олександрівський район
Знам’янський район
м. Знам’янка (ЗПТО)
Олександрійський район
Приютівська ОТГ
Світловодський район
м. Світловодськ
Новомиргородський район
Маловисківський район
Новоархангельський
район

6.

7.

8.

Долинський район

Олександрівський район
Олександрійський район

Новоархангельський район

Відповідальні за
проведення першого
туру Конкурсу
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Благовіщенської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Бобринецької міської ради
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Голованівської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
виконавчого комітету
Помічнянської міської
ради
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Долинської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
Олександрівської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
Олександрійської
райдержадміністрації
Начальник відділу освіти
Новоархангельської
районної державної
адміністрації

Продовження додатка 1
3
9.

Кропивницький район
Соколівська ОТГ
Великосеверинівська ОТГ

Соколівська ОТГ

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Соколівської сільської
ради

Номінація «Початкова освіта»
№
з/п

Назва району, міста,
ОТГ

1.

Благовіщенський район
Гайворонський район
Голованівський район
Новоархангельський
район
Бобринецький район
Бобринецька ОТГ
Компаніївський район
Компаніївська ОТГ
Новоукраїнський район
Новоукраїнська ОТГ
Вільшанський район
Добровеличківська ОТГ
Помічнянська ОТГ
Долинський район
Новгородківський район

Гайворонський район

5

Кропивницький район

Кропивницький район

6.

Соколівська ОТГ

Соколівська ОТГ

7.

Великосеверинівська ОТГ
Первозванівська ОТГ

Первозванівська ОТГ

8.

Маловисківський район
Маловисківська ОТГ
Смолінська ОТГ

Маловисківський район

2.

3.

4.

Місце проведення
першого туру Конкурсу

Відповідальні за
проведення першого
туру Конкурсу
Начальник відділу освіти
Гайворонської
районної
державної адміністрації

Компаніївська ОТГ

Начальник відділу освіти,
молоді
та
спорту
виконавчого
комітету
Компаніївської селищної
ради

Вільшанський район

Начальник відділу освіти
Вільшанської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
Новгородківської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Кропивницької районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Соколівської сільської
ради
Начальник відділу освіти,
молоді, спорту, культури
та туризму
Первозванівської сільської
ради
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Маловисківської районної
державної адміністрації

Новгородківський район

Продовження додатка 1
4
9.

Новомиргородський район
Олександрівський район

Олександрівський район

10. Олександрійський район
Приютівська ОТГ
Петрівський район
11. Онуфріївський район
Світловодський район
м. Світловодськ

Петрівський район

12. Устинівський район

Устинівський район

13. м. Кропивницький

м. Кропивницький

м. Світловодськ

Номінація «Хімія»
Місце проведення
першого туру Конкурсу

№
з/п

Назва району, міста,
ОТГ

1.

Бобринецький район
Долинський район
Новгородківський район

Бобринецький район

2.

Гайворонський район
Голованівський район
Новоархангельський
район
Помічнянська ОТГ
Новоукраїнський район

Гайворонський район

4.

Кропивницький район
Соколівська ОТГ
Катеринівська ОТГ

Кропивницький район

5.

Олександрівський район
м. Знам’янка (ЗЗСО,
ЗПТО)
Олександрійський район
Приютівська ОТГ
м. Олександрія

м. Знам’янка

3.

6.

Новоукраїнський район

Олександрійський район

Начальник відділу освіти
Олександрівської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
Петрівської районної
державної адміністрації
Начальник управління
освіти виконавчого
комітету Світловодської
міської ради
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Устинівської районної
державної адміністрації
Начальник управління
освіти Міської ради міста
Кропивницького

Відповідальні за
проведення першого
туру Конкурсу
Начальник відділу освіти,
молоді
та
спорту
Бобринецької
районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
Гайворонської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Новоукраїнської районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти,
молоді та спорту
Кропивницької районної
державної адміністрації
Начальник відділу освіти
виконавчого комітету
Знам'янської міської ради
Начальник відділу освіти
Олександрійської районної
державної адміністрації

Продовження додатка 1
4
7.

Онуфріївський район
Світловодський район
м. Світловодськ

Світловодський район

8.

м. Кропивницький (ЗЗСО,
ЗПТО)

м. Кропивницький

Начальник відділу освіти
молоді та спорту
Світловодської районної
державної адміністрації
Начальник управління
освіти Міської ради міста
Кропивницького

Додаток 2
до наказу начальника
управління освіти, науки,
молоді та спорту обласної
державної адміністрації
30.10.2019 № 799-од
Склад фахових журі першого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»

№
з/п
1.

Номінація «Зарубіжна література»
Склад фахового журі першого туру Конкурсу
Місце проведення
Назва закладу, в якому
першого туру Конкурсу Прізвище, ім'я, члена журі,
посада
працює член журі
ГОРДАШКО Світлана,
Полтавська
Компаніївський район
(Бобринецький район,
учитель зарубіжної
загальноосвітня школа
Бобринецька ОТГ,
літератури, голова журі
І-ІІІ ступенів
Компаніївський район)
Компаніївської районної
ради Кіровоградської
області
ЄГОРОВА Олена,
Відділ освіти, молоді та
методист районного
спорту Бобринецької
методичного кабінету,
районної державної
заступник голови журі
адміністрації
ЖИГАЛЮК Алла,
Комунальний заклад
учитель зарубіжної
«Бобринецьке
літератури, секретар журі
навчально-виховне
об'єднання «навчальновиховний комплекс
«гімназіязагальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 1»
Бобринецької міської
ради Кіровоградської
області
РЕВВА Валентина,
Бобринківська
учитель початкових класів, загальноосвітня школа
член журі
І-ІІ ступенів
Бобринецької районної
ради Кіровоградської
області
МОГИЛЕНКО Наталія,
Комунальний заклад
учитель зарубіжної
«Загальноосвітня школа
літератури, член журі
І-ІІІ ступенів №5»
Бобринецької міської
ради Кіровоградської
області

Продовження додатка 2
2
ГРАЩЕНКОВА Наталія,
учитель зарубіжної
літератури та російської
мови, член журі

2.

3.

Голованівський район

Новоукраїнська ОТГ
(Помічнянська ОТГ
Новоукраїнська ОТГ)

БАК Світлана,
учитель зарубіжної
літератури, голова журі

ГОНЧАРУК Олена,
методист районного
методичного кабінету,
заступник голови журі
РИБАК Ірина,
методист районного
методичного кабінету,
секретар журі
ГАЙДАЙ Наталія,
учитель зарубіжної
літератури, член журі
БЕЛІНСЬКА Тетяна,
учитель зарубіжної
літератури, член журі
НОВІКОВА Олена,
учитель зарубіжної
літератури, член журі
КАЄНКО Олександр,
учитель зарубіжної
літератури, голова журі

КОЛОС Алла,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, вчитель зарубіжної
літератури, заступник
голови журі

Навчально-виховний
комплекс «Сасівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад»
Компаніївської районної
ради Кіровоградської
області
Троянська філія
Голованівського ліцею
ім. Т.Г. Шевченка
Голованівської районної
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти, молоді та
спорту Голованівської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту Голованівської
районної державної
адміністрації
Клинівська філія
Голованівського ліцею
ім. Т.Г. Шевченка
Красногірська філія
Голованівського ліцею
ім Т.Г.Шевченка
Перегонівський ліцей
Голованівської районної
ради
Новоукраїнський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І ступеня з поглибленим
вивченням англійської
мови – гімназія «Лідер»
Новоукраїнської міської
ради Кіровоградської
області
Помічнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1 імені
Героя України Березняка
Євгена Степановича
Помічнянської міської
ради Кіровоградської
області
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БОНДАРЕНКО Світлана,
методист
районногометодичного
кабінету, секретар журі
ОСИПЕНКО Тетяна,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

ВІТКО Марина,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

ПОЛІЇТ Валентина,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

4.

Долинський район
(Долинський район
Новгородківський район)

ДАНИЛЮК Вікторія,
завідувач районного
методичного
кабінету, голова журі
КОВАЛЬЧУК Зоя,
учитель зарубіжної
літератури, заступник
голови журі

МАРУНИЧ Алла,
учитель зарубіжної
літератури, секретар журі

Відділ
освіти
виконавчого
комітету
Новоукраїнської міської
ради
Помічнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3
Помічнянської міської
ради Кіровоградської
області
Помічнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1 імені
Героя України Березняка
Євгена Степановича
Помічнянської міської
ради Кіровоградської
області
Новоукраїнська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6
Новоукраїнської міської
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти,
молоді та спорту
Долинської
районної державної
адміністрації
Комунальний заклад
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс імені
заслуженого вчителя
України П.Ф. Козуля
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад
«Долинська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
Долинської районної
ради»

Продовження додатка 2
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ПАЛІЙ Людмила,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

КОЗОВА Таміла,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

КРАСІЦЬКА Любов,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

5.

Кропивницький район
(Кропивницький район
Соколівська ОТГ
Катеринівська ОТГ)

КОНОНОВА Галина,
учитель зарубіжної
літератури, голова журі
ПАНЧУК Віра,
учитель зарубіжної
літератури, заступник
голови журі

Новгородківська філія
комунального закладу
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс «Долинська
гімназія - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної
ради»
Комунальний заклад
«Верблюзький
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад – центр
позашкільної освіти»
Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Бережинський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Комунальний заклад
«Соколівське навчальновиховне обєднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів.
Позашкільний центр».
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області
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БУРЯК Ольга,
директор, учитель
зарубіжної літератури,
секретар журі
КОНОНЕНКО Оксана,
методист, член журі

СИНЬООК Тетяна,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

САЛАМАХА Інна,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

6.

Новомиргородський
район
(Маловисківський район
Новомиргородський район)

СЕРГАТА Світлана,
директор, голова журі

КИСЛЯКОВА Вікторія,
завідувач районного
методичного кабінету,
заступник голови журі
ЗЕЛЕНЮК Наталія,
заступник директора з
навчально – виховної
роботи, вчитель зарубіжної
літератури, секретар журі

Ліцей “Нова школа”
Катеринівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області
Інформаційно-ресурсний
методичний центр відділу
освіти, молоді та спорту
Кропивницької районної
державної адміністрації
Комунальний заклад
«Карлівське навчальновиховне об'єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
Позашкільний центр»
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області»
Миколаївський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Інклюзивно-ресурсний
методичний центр відділу
освіти, молоді та спорту
Новомиргородської
райдержадміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту Маловисківської
районної державної
адміністрації
Навчально-виховне
об'єднання
"Новомиргородська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №2 дошкільний навчальний
заклад"
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області
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ГАНЗЕНКО Раїса,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, вчитель зарубіжної
літератури, член журі
ЖОВНІР Алла,
директор школи, учитель
зарубіжної літератури,
член журі
БАГАТНОВА Тамара,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

7.

ШЕВЧЕНКО Віта,
Місто Знам’янка
(Олександрійський район
учитель зарубіжної
Приютівська ОТГ
літератури, голова журі
м. Знам’янка (ЗЗСО, ЗПТО))

ГРУША Валентина,
методист, заступник
голови журі

СМОЛЯР Олена,
учитель зарубіжної
літератури, секретар журі

КОВАЛЕНКО Лариса,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

Хмелівське навчальновиховне об'єднання
Маловисківської
районної ради
Кіровоградської області
Новомиргородська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області
Плетеноташлицька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Маловисківської
районної ради
Кіровоградської області
Навчально-виховний
комплекс «Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3 –
гімназія» Знам’янської
міської ради
Кіровоградської області
Комунальна установа
«Олександрійський
районний центр із
обслуговування закладів
освіти Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області»
Ізмайлівський заклад
загальної середньої
освіти
І-ІІІ ступенів
Приютівської селищної
ради Олександрійського
району Кіровоградської
області
Лікарівський навчальновиховний комплекс
Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
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НЕВКРИТА Ірина,
учитель зарубіжної
літератури, член журі
ПАВЛЕНКО Ірина,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

8.

Онуфріївський район
(Онуфріївський район
Світловодський район
м. Світловодськ)

УГРИНЧУК Інна,
методист, голова журі
КРАНКУС Ольга,
учитель зарубіжної
літератури, заступник
голови журі
ВОЛОВИК Валентина,
методист, секретар журі
УДОД Олена,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

МІРОШНИК Анна,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

ТРИГУБЕНКО Олена,
учитель зарубіжної
літератури, член журі

Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6
Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
Навчально-виховний
комплекс «Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 –
ліцей» Знам’янської
міської ради
Кіровоградської області
Районний методичний
кабінет відділу освіти
Онуфріївської
райдержадміністрації
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 10
Світловодської міської
ради Кіровоградської
області
Комунальний заклад
“Районний методичний
кабінет Світловодської
районної ради”
Онуфріївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Онуфріївської районної
ради Кіровоградської
області
Комунальний заклад
«Глинське навчальновиховне об'єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Світловодської
районної ради
Кіровоградської області»
Спеціалізована
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 7
Світловодської міської
рад Кіровоградської
області
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9.

Місто Кропивницький

РОМАНОВСЬКА Наталія, Центр методичної та
методист, голова журі
соціально-психологічної
служби управління освіти
Міської ради міста
Кропивницького
ГУЗЬ Ольга,
Комунальний заклад
учитель зарубіжної
«Навчально-виховний
літератури, заступник
комплекс
голови журі
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 26–
дошкільний навчальний
заклад – дитячий
юнацький центр
«Зорецвіт»
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області»
НЕБОГА Світлана,
Комунальний заклад
учитель зарубіжної
«Навчально-виховне
літератури, секретар журі
об’єднання І-ІІІ ступенів
«Науковий ліцей Міської
ради міста
Кропивницького
Кіровоградської області»
АНТОНОВА Наталія,
Комунальний заклад
учитель зарубіжної
«Навчально-виховне
літератури, член журі
об'єднання –
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами,
центр дитячої та
юнацької творчості
«Сузір'я» Кіровоградської
міської ради
Кіровоградської області»
АБРОСКІНА Олена,
Комунальний заклад
учитель зарубіжної
«Навчально-виховне
літератури, член журі
об'єднання № 25
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
природничоматематичний ліцей,
центр позашкільного
виховання «Ліра»
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області»
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ТУЗ Таїсія,
учитель зарубіжної
літератури, член журі
10. Петрівський район

ГОРБАНЕЦЬ
Людмила,
методист районного
методичного кабінету,
голова журі
ШАРОВА Ніна,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, вчитель зарубіжної
літератури, заступник
голови журі
КОПАНЬ Галина,
учитель зарубіжної
літератури, секретар журі
КАПІНУС Тетяна,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, учитель
зарубіжної літератури,
член журі
КАЛІНЧУК Світлана,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, учитель зарубіжної
літератури, член журі

ЩУРИК Олеся,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, учитель
зарубіжної літератури,
член журі

Кіровоградська гімназія
нових технологій
навчання Кіровоградської
міської ради
Кіровоградської області
Районний методичний
кабінет комунальної
установи «Петрівський
районний центр із
обслуговування закладів
освіти» Петрівської
районної ради
Петрівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області
Луганська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області
Новостародубська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад
«Петрівське навчальновиховне об’єднання
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія»
Петрівської районної
ради Кіровоградської
області
Ганнівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області
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№
з/п
1.

2.

Номінація «Історія»
Склад фахового журі першого туру Конкурсу
Місце проведення
Назва закладу, в якому
першого туру Конкурсу Прізвище, ім'я, члена журі,
посада
працює член журі
ШЕВЧЕНКО Олександр,
Благовіщенський
Благовіщенський район
(Благовіщенський район
учитель історії, голова
навчально-виховний
Гайворонський район)
журі
комплекс №1 “Гімназія –
заклад загальної
середньої освіти
І-ІІІ ступенів – заклад
дошкільної освіти
«Сонечко»
Благовіщенської районної
ради Кіровоградської
області
КАСЬЯНЕНКО Вікторія,
Методичний кабінет
завідувач методичного
відділу освіти
кабінету, заступник голови Гайворонської районної
журі
державної адміністрації
МАКСЮТЕНКО Наталія,
Благовіщенський
учитель історії, секретар
навчально-виховний
журі
комплекс №2 «Заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів –
заклад дошкільної освіти
«Дивоцвіт»
Благовіщенської районної
ради Кіровоградської
області
КОСТИНЮК Наталя,
Бандурівська
учитель історії, член журі
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області
ПОЛІЩУК Валентина,
Комунальний заклад
учитель історії, член журі
“Гайворонський ліцей
№2” Гайворонської
районної ради
Кіровоградської області
МАЛЬОВАНА Світлана,
Завалівський ліцейвчитель історії, член журі
мистецька школа
Гайворонської районної
ради Кіровоградської
області
КУЗЬМЕНКО Оксана,
Відділ освіти, молоді та
Бобринецька ОТГ
(Бобринецький район
головний спеціаліст
спорту Бобринецької
Бобринецька ОТГ
відділу освіти, молоді та
міської ради
Компаніївська ОТГ
спорту Бобринецької
Устинівський район)
міської ради, голова журі

Продовження додатка 2
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РОМАНЕНКО Анатолій,
учитель історії, заступник
голови журі

ГУСЛЄНКОВ Олександр,
учитель історії, секретар
журі

ІЛЬЧИШИНА Вікторія,
директор, член журі

МИХАЙЛЮК Богдана,
учитель історії, завідувач
філії, член журі

БІБІК Наталія,
учитель історії, член журі

МИХАЙЛЮК Богдана,
учитель історії, завідувач
філії, член журі

Комунальний заклад
освіти Голубієвицька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Компаніївської селищної
ради Кіровоградської
області
Седнівський навчальновиховний комплекс
«Загальнооосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Устинівської
районної ради
Кіровоградської області
Костомарівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної
ради Кіровоградської
області
Філія «Степанівська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів»
комунального закладу
«Устинівське навчальновиховне об’єднання
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної
ради Кіровоградської
області
Комунальний заклад
«Бобринецьке навчальновиховне об’єднання»
Бобринецької міської
ради Кіровоградської
області
Філія «Степанівська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів»
комунального закладу
«Устинівське навчальновиховне об’єднання
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної
ради Кіровоградської
області

Продовження додатка 2
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ЧЕРЕВКО Світлана,
учитель історії, член журі

3.

Голованівський район
(Вільшанський район
Голованівський район)

ТЕРНАВСЬКА Віта,
методист, голова журі
АБАЖЕЙ Людмила,
завідувач районного
методичного кабінету,
заступник голови журі
ГОНЧАРУК Олена,
методист, секретар журі
ЄВСЄЄВА Алла,
методист з виховної
роботи районного
методичного
кабінету, член журі
РИБАК Ірина, методист,
член журі
ЗАБЛОЦЬКИЙ Олександр,
завідувач філії, член журі

4.

Помічнянська ОТГ
(Добровеличківський район
Помічнянська ОТГ
Новоукраїнський район
Новоукраїнська ОТГ)

СЕМАШКО Ніна,
начальник відділу освіти,
голова журі

Комунальний заклад
Компаніївська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів
Компаніївської селищної
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти, молоді та
спорту Голованівської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
Вільшанської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту Голованівської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти
Вільшанської районної
державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді та
спорту Голованівської
районної державної
адміністрації
Йосипівська
загальноосвітня школа
І-ІІступенів філії
Березовобалківької
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів (опорний
навчальний заклад)
Вільшанської районної
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти
виконавчого комітету
Помічнянської міської
ради

Продовження додатка 2
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КИФОРЕЦЬ Петро,
учитель історії, заступник
голови журі

ЦАРЕНКО Роман,
учитель історії,
секретар журі

СИГИДА Юрій,
учитель історії, член журі

МАМАЛИГА Наталія,
учитель історії, член журі

ЧЕРВОНЕНКО Людмила,
учитель історії, член журі

5.

Долинський район
(Долинський район
Новгородківський район
Петрівський район
смт Новгородка (ЗПТО))

КОЗОВА Валентина,
учитель історії, голова
журі

ПУСТОВОЙТЕНКО
Руслана,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, вчитель історії,
заступник голови журі

Філія Комишуватської
загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
Новоукраїнської районної
ради Кіровоградської
області
«Малопомічнянська
загальноосвітня школа»
Олексіївський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Добровеличківської
районної ради
Кіровоградської області
Помічнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3
Помічнянської міської
ради Кіровоградської
області
Новоукраїнська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6
Новоукраїнської міської
рад Кіровоградської
області
Новоукраїнська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4
Новоукраїнської міської
рад Кіровоградської
області
Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс Долинська
гімназія - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної
ради»
Новостародубська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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КАЛЮЖНА Тетяна,
учитель історії, секретар
журі

ДОВГА Тетяна,
методист, член журі

ДУДНИК Неля,
учитель історії, член журі

ЧЕРКАС Сергій,
учитель історії, член журі

6.

Олександрівський район
(Олесандрівський район
Знам’янський район
м. Знам’янка (ЗПТО))

ЛЕВЧЕНКО Людмила,
завідувач, голова журі

МОСКАЛЕНКО Любов,
учитель історії,
заступник голови журі

Комунальний заклад
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Методичний
кабінет відділу освіти,
молоді та спорту
Долинської районної
державної адміністрації
Володимирівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Районний методичний
кабінет відділу освіти
Олександрівської
районної державної
адміністрації
Навчально-виховний
комплекс «Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 3 –
гімназія» Знам’янської
міської ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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ВАЩЕНКО Іван,
методист, секретар журі

БАБИЧ Лариса,
учитель історії, член журі

ФІЛІПОВА Світлана,
учитель історії, член журі

ЗІНЧЕНКО Олександр,
директор, член журі

7.

Олександрійський район
(Олександрійський район
Приютівська ОТГ
Світловодський район
м. Світловодськ)

ШКІДІН Наталія,
голова журі

КУЛИНИЧ Олена,
методист, заступник
голови журі
ЛОВАРІК Світлана,
секретар журі

Районний методичний
кабінет відділу освіти
Олександрівської
районної державної
адміністрації
Олександрівська філія
комунального закладу
«Олександрівське
навчально-виховне
об’єднання №1»
Олександрівської
районної ради
Кіровоградської області
Навчально-виховний
комплекс «Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2 –
ліцей» Знам’янської
міської ради
Кіровоградської області
Олександрівський
навчально-виховний
комплекс комунального
закладу
«Олександрівське
навчально-виховне
обєднання №2»
Олександрівської
районної ради
Кіровоградської області
Комунальна установа
Олександрійський
районний центр із
обслуговування закладів
освіти Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
Комунальний заклад
“Районний методичний
кабінет Світловодської
районної ради”
Добронадіївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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СКАЛЬСЬКА Ірина,
учитель історії, член журі

ЗАБОЛОТНА Юлія,
учитель історії, член журі

РУДЕНКО Наталія,
учитель історії, член журі

8.

Новоархангельський
район
(Новомиргородський район
Маловисківський район
Новоархангельський район)

КОВАЛЕНКО Оксана,
методист методичного
кабінету, голова журі

КРАСЮК Дмитро,
методист, заступник
голови журі
ПАЛИВОДА Олена,
методист районного
методичного кабінету,
секретар журі
БИРЗУЛ Оксана,
учитель історії, член журі

Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5
Світловодської міської
ради Кіровоградської
області
Червонокам’янське
навчально-виховне
обєднання
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний
заклад - позашкільний
центр» Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
Цукрозаводський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів –
заклад позашкільної
освіти Приютівської
селищної
радиОлександрійського
району Кіровоградської
області
Новоархангельський
методичний кабінет
комунальної установи
«Новоархангельський
районний центр по
обслуговуванню закладів
освіти»
Новомиргородський
інформаційно –
ресурсний методичний
центр
Відділ освіти, молоді та
спорту Маловисківської
районної державної
адміністрації
Златопільська гімназія
м. Новомиргорода
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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НІКОЛАЄНКО Василь,
директор школи, вчитель
історії та правознавства,
член журі
ІЛЬЧЕНКО Любов,
учитель історії та
правознавства, член журі

9.

Соколівська ОТГ
(Кропивницький район
Соколівська ОТГ
Великосеверинівська ОТГ)

МАЗУРІК Андрій,
начальник, голова журі
ТИМОШЕНКО Наталія,
директор, заступник
голови журі
ПРИХОДЬКО Тетяна,
керівник позашкільного
центру, секретар журі

БУРЯК Олександр,
учитель історії, член журі

Оникіївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Маловисківської
районної ради
Кіровоградської області
Копенкуватська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів
Підвисоцького
навчально-виховного
об'єднання
Новоархангельської
районної ради
Кіровоградської області
Відділ освіти, молоді та
спорту Соколівської
сільської ради
Інформаційно-ресурсний
методичний центр відділу
освіти, молоді та спорту
Кропивницької районної
державної адміністрації
Комунальний заклад
«Великосеверинівська
ЗШ І-ІІІ ступенів,
Позашкільний центр»
Великосеверинівської
сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області
Іванівська
загальноосвітня філія
Комунального Закладу
«Соколівське навчальновиховне обєднання»
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів.
Позашкільний центр»
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області

Продовження додатка 2
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СЕМЕНЧИК Людмила,
учитель історії, член журі

ПІЛЮГІН Роман,
начальник, член журі

№
з/п
1.

Бережинський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Відділ освіти, молоді та
спорту, культури та
туризму
Великосеверинівської
сільської ради

Номінація «Початкова освіта»
Склад фахового журі першого туру Конкурсу
Місце проведення
Назва закладу, в якому
першого туру Конкурсу Прізвище, ім'я, члена журі,
посада
працює член журі
РЯБОКУЧМА Алла,
Методичний кабінет
Гайворонський район
(Благовіщенський район
методист методичного
відділу освіти
Гайворонський район
кабінету, голова журі
Гайворонської районної
Голованівський район
державної адміністрації
Новоархангельський район)
ЛИСЮК Таїсія,
Великотроянівська
учитель початкових класів, загальноосвітня школа
заступник голови журі
І-ІІІ ступенів
Благовіщенської районної
ради Кіровоградської
області
ГОРБАТЮК Лариса,
Перегонівський ліцей
учитель початкових класів, Голованівської районної
секретар журі
ради
ЧЕРНЕГА Наталія,
Торговицька
учитель початкових класів, загальноосвітня школа
член журі
І-ІІІ ступенів імені
Є.Ф. Маланюка
Торговицького
навчально-виховного
об'єднання
Новоархангельської
районної ради
Кіровоградської області
ХАБА Ольга,
Новоархангельський
учитель початкових класів навчально-виховний
член журі
комплекс
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - гімназія»
Новоархангельського
навчально-виховного
об’єднання
Новоархангельської
районної ради

Продовження додатка 2
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РОГОВА Наталя,
учитель початкових класів,
член журі

2.

Компаніївська ОТГ
(Бобринецький район
Бобринецька ОТГ
Компаніївський район
Компаніївська ОТГ
Новоукраїнський район
Новоукраїнська ОТГ)

ДОНЕЦЬ Галина,
учитель початкових класів,
голова журі

ЛУЦЕНКО Валентина,
учитель початкових класів,
заступник голови журі

ГАВРИШ Ольга,
заступник директора,
секретар журі

БОНДАРЕНКО Світлана,
методист методичного
кабінету, член журі
МАЛУШ Тетяна,
учитель початкових класів,
член журі

БОГДАНОВА Світлана,
учитель початкових класів,
член журі

3.

Вільшанський район
(Вільшанський район
Добровеличківська ОТГ
Помічнянська ОТГ)

АБАЖЕЙ Людмила,
завідувач районного
методичного кабінету
голова журі
ВРАДІЙ Тамара,
учитель початкових класів,
заступник голови журі

Солгутівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області
Комунальний заклад
«Компаніївське навчальновиховне об’єднання»
Компаніївської селищної
ради Кіровоградської
області
Тарасівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної
ради Кіровоградської
області
Федіївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти
виконавчого комітету
Новоукраїнської міської
ради
Софіївська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів
Компаніївської районної
ради Кіровоградської
області
Комунальний заклад
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №5»
Бобринецької міської
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти
Вільшанської районної
державної адміністрації
Добровеличківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
Добровеличківської
селищної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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ГЛУЩЕНКО Оксана,
учитель початкових класів,
секретар журі

ДМІТРІЄВА Світлана,
учитель початкових класів,
член журі
МАЛІМОН Інна,
учитель початкових класів,
член журі

ЯСІНСЬКА Олена,
методист, член журі

4.

Новгородківський район
(Долинський район
Новгородківський район)

НАЗАРЕНКО Лариса,
учитель початкових класів,
голова журі

МАКАРЕНКО Лариса,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, заступник голови
журі

БАЛЕНКО Наталія,
методист, секретар журі

Вільшанська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів (опорний
навчальний заклад)
Вільшанської районної
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти
виконавчого комітету
Помічнянської міської
ради
Добровеличківська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №1
Добровеличківської
селищної ради
Кіровоградської області
Відділ освіти
виконавчого комітету
Помічнянської міської
ради
Комунальний залад
«Долинська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №4
Долинської районної
ради»
Комунальний заклад
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Методичний кабінет
відділу освіти, молоді
та спорту Долинської
районної державної
адміністрації

Продовження додатка 2
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БУТЕНКО Валентина,
учитель початкових класів,
член журі член журі

ЗЕНЧЕНКО Тетяна,
учитель початкових класів,
член журі

ВОРОБЕЛЬ Людмила,
методист, член журі

5.

Кропивницький район

БУЗУЛЯК Зоя,
учитель початкових класів,
голова журі

КОНЮЧЕНКО Любов,
учитель початкових класів,
заступник голови журі
КОРНЄВА Світлана,
учитель початкових класів,
секретар журі

ПОЗНЯК Наталія,
учитель початкових класів,
член журі

Комунальний заклад
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад
«Навчально-виховний
комплекс «Долинська
гімназія - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №3
Долинської районної
ради»
Методичний кабінет
відділу освіти
Новгородківської
районної державної
адміністрації
Високобайрацький
навчально-виховний
комплекс «Заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів заклад дошкільної
освіти» Кропивницької
районної ради
Миколаївський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Червоноярський
навчально-виховний
комплекс «Заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів заклад дошкільної
освіти» Кропивницької
районної ради
Бережинський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради

Продовження додатка 2
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АСТАНОВА Олена,
учитель початкових класів,
член журі
ЗАБЄДІЛІНА Людмила,
учитель початкових класів,
член журі

6.

Соколівська ОТГ

МАЗУРІК Андрій,
начальник, голова журі
ПАРХОМЧУК Наталія,
спеціаліст, заступник
голови журі
ПАТИНОК Наталія,
спеціаліст, секретар журі
КОЛОМІЄЦЬ Ілона,
учитель початкових класів,
член журі

КАЧАНЕНКО Ольга,
учитель початкових класів,
член журі

Миколаївський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Клинцівський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів - філія
Бережинського закладу
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Відділ освіти, молоді та
спорту Соколівської
сільської ради
Відділ освіти, молоді та
спорту Соколівської
сільської ради
Відділ освіти, молоді та
спорту Соколівської
сільської ради
Комунальний заклад
«Соколівське навчальновиховне обєднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів.
Позашкільний центр»
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області
Назарівська філія
Комунального закладу
«Карлівське навчальновиховне обєднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр»
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області»

Продовження додатка 2
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ЯКУБІНА Олена,
учитель початкових класів,
член журі

7.

Первозванівська ОТГ
(Великосеверинівська ОТГ
Первозванівська ОТГ)

ЧОРНОБРИВЕЦЬ Лариса,
учитель початкових класів,
голова журі

МОСІЄНКО Анатолій,
головний спеціаліст,
заступник голови журі
ЗАЯЦЬ Світлана,
учитель початкових класів,
секретар журі

ГАЦЕЛЮК Ольга,
учитель початкових класів,
член журі

Назарівська філія
Комунального закладу
«Карлівське навчальновиховне обєднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр»
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області»
Степова філія навчально-виховний
комплекс
«загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад»
комунального закладу
«Первозванівське
навчально-виховне
об'єднання»
Відділ освіти, молоді та
спорту, культури та
туризму
Великосеверинівської
сільської ради
Комунальний заклад
«Первозванівське
навчально-виховне
об'єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів дошкільний
навчальний заклад»
Первозванівської
сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області
Оситнязька
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів - філія КЗ
«Великосеверинівська
ЗШ І-ІІІ ступенів,
Позашкільний центр»
Великосеверинівської
сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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КУДРЯВЦЕВА Людмила,
учитель початкових класів,
член журі

КОПТЄВА Ольга,
головний спеціаліст
гуманітарного сектору,
член журі

8.

Маловисківський район
(Маловисківський район
Маловисківська ОТГ
Смолінська ОТГ)

ШВЕДЕНКО Людмила,
методист районного
методичного кабінету,
голова журі
МЕЛЬЧУЦЬКИЙ
Вячеслав,
завідувач
методичного кабінету,
заступник голови журі
ЦАРЕНКО Ірина,
учитель початкових класів,
секретар журі

БУЗЬКО Надія,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, вчитель
початкових класів, член
журі

ЛИСЕНКО Оксана,
учитель початкових класів,
член журі

Оситнязька
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів - філія КЗ
«Великосеверинівська
ЗШ І-ІІІ ступенів,
Позашкільний центр»
Великосеверинівської
сільської ради
Кіровоградського району
Кіровоградської області
Відділ освіти, молоді та
спорту, культури та
туризму виконавчого
комітету
Первозванівської
сільської ради
Відділ освіти, молоді та
спорту Маловисківської
районної державної
адміністрації
Відділ освіти, молоді
та спорту
Маловисківської
міської ради
Мануйлівський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів дошкільний
навчальний заклад»
Маловисківської
районної ради
Кіровоградської області
Мануйлівський
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

Продовження додатка 2
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ПЕРЕВЕРЗА Олена,
учитель початкових класів,
член журі

9.

Олександрівський район
(Новомиргородський район
Олександрівський район)

Оникіївська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Маловисківської
районної ради
Кіровоградської області
МОВЧАН Світлана,
Районний методичний
методит, голова журі
кабінет відділу освіти
Олександрівської
районної державної
адміністрації
ЯКУБЦОВА Раїса,
Новомиргородський
методист, заступник
інформаційно –
голови журі
ресурсний методичний
центр
БЕЛЬНІЦЬКА Любов,
Районний методичний
методист, секретар журі
кабінет відділу освіти
Олександрівської
районної державної
адміністрації
СТОЯНОВА Олена,
Навчально-виховне
заступник директора з
об’єднання
навчально-виховної роботи «Новомиргородська
у початкових класах, член
загальноосвітня школа
журі
I-III ступенів №3 – ДНЗ»
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області
ЖИЖКУН Антоніна,
Олександрівський НВК
заступник директора,
КЗ «Олександрівське
вчитель початкових класів, навчально-виховне
член журі
обєднання №2»
Олександрівської
районної ради
Кіровоградської області
ГАВРИЛЕНКО Людмила,
Навчально-виховне
учитель початкових класів, об’єднання
член журі
«Новомиргородська
загальноосвітня школа
I-III ступенів №3 – ДНЗ»
Новомиргородської
районної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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10. Петрівський район
(Олександрійський район
Приютівська ОТГ
Петрівський район)

ЛУБЕНЕЦЬ Гюльнара,
методист-психолог
районного методичного
кабінету, голова журі

КОЗАКОВА Ніна,
заступник голови журі

ВІРИЧ Інна,
учитель початкових класів,
секретар журі

ЖУФАЛАЯН Віта,
учитель початкової освіти,
член журі

ПЛИС Олена,
учитель початкової освіти,
член журі
ГРИДАСОВА Ірина,
учитель початкової освіти,
член журі

Районний методичний
кабінет комунальної
установи «Петрівський
районний центр із
обслуговування закладів
освіти» Петрівської
районної ради
Комунальна установа
Олександрійський
районний центр із
обслуговування закладів
освіти Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
Ізмайлівський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Приютівської селищної
ради Олександрійського
району Кіровоградської
області
Куколівський навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» дошкільний навчальний
заклад Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
Петрівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів Петрівської
районної ради
Кіровоградської області
Петрівська
загальноосвітня школа
І ступеня, філія
комунального закладу
«Петрівське навчальновиховне об’єднання
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія»
Петрівської районної
ради Кіровоградської
області

Продовження додатка 2
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11. Місто Світловодськ
(Онуфріївський район
Світловодський район
м. Світловодськ)

МАРЧЕНКО Ірина,
учитель початкових класів,
заступник директора,
голова журі
ОРЛОВА Юлія,
завідувач
районного
методичного
кабінету,
заступник голови журі
ЧЕРНЬОНКОВА
Ірина,
заступник
директора,
секретар журі

СІДНЕНКО
Валентина,
учитель початкових класів,
член журі

ЛОШАК Юлія,
учитель початкових класів,
голова
районного
методичного об’єднання,
член журі
КОВАЛЬСЬКА
Тетяна,
учитель початкових класів,
заступник директора, член
журі

Спеціалізована
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 7
Світловодської
міської
ради
Кіровоградської
області
Комунальний заклад
“Районний методичний
кабінет Світловодської
районної ради”
Опорний заклад загальної
середньої
освіти
«Павлиський ліцей імені
В.О.Сухомлинського
Онуфріївської районної
ради
Кіровоградської
області»
Комунальний
заклад
«Павлівське навчальновиховне
об'єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів
–
дошкільний навчальний
заклад» Світловодської
районної
ради
Кіровоградської області»
Успенська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Онуфріївської районної
ради Кіровоградської
області
Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів № 2
Світловодської
міської
ради
Кіровоградської
області

Продовження додатка 2
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12. Устинівський район

НОВІКОВА Тетяна,
учитель початкових класів,
голова журі

БУДАК Лариса,
учитель початкових класів,
заступник голови журі

МАКСИМЦОВА
Валентина,
учитель початкових класів,
секретар журі

ВАРЕНЮК Світлана,
учитель початкових класів,
член журі

Філія «Устинівська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів»
комунального закладу
«Устинівське навчальновиховне об’єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної
ради Кіровоградської
області
Філія «Олександрівська
загальноосвітня школа
І ступеня» комунального
закладу «Устинівське
навчально-виховне
об’єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної
ради Кіровоградської
області
Седнівський навчальновиховний комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Устинівської
районної ради
Кіровоградської області
Філія «Устинівська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів»
комунального закладу
«Устинівське навчальновиховне об’єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної
ради Кіровоградської
області
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КОРНІЧЕНКО Галина,
учитель початкових класів,
член журі

ПУСТОВОЙЧЕНКО
Галина,
учитель початкових класів,
член журі

13. Місто Кропивницький

ПАХОЛІВЕЦЬКА
Марцеліна,
директор, голова журі
КРАМАРЕНКО Оксана,
методист, заступник
голови журі
ДЕХТЯРЕНКО Валентина,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи,
учитель початкових класів,
секретар журі

ЛЕВШУН Ада,
заступник директора з
навчально-виховної
роботи, учитель
початкових класів, член
журі

Комунальний заклад
«Устинівське навчальновиховне об’єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної
ради Кіровоградської
області
Комунальний заклад
«Інгульське навчальновиховне об’єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів»
Устинівської районної
ради Кіровоградської
області»
Центр методичної та
соціально-психологічної
служби управління освіти
Міської
ради
міста
Кропивницького
Центр методичної та
соціально-психологічної
служби управління освіти
Міської ради міста
Кропивницького
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об'єднання
№
35
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів,
позашкільний
центр
Кіровоградської
Кіровоградської міської
ради
Кіровоградської
області»
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об'єднання
№
25
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів,
природничоматематичний
ліцей,
центр
позашкільного
виховання «Ліра»
Кіровоградської міської
ради
Кіровоградської
області»

Продовження додатка 2
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КРІПАКА Світлана,
учитель початкових класів,
член журі

ВДОВИЧЕНКО Тетяна,
учитель початкових класів,
член журі

№
з/п
1.

Місце проведення
першого туру Конкурсу
Бобринецький район
(Бобринецький район
Долинський район
Новгородківський район)

Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об’єднання
І-ІІІ ступенів «Мрія»
Кіровоградської міської
ради
Кіровоградської
області»
Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об’єднання
«Спеціалізований
загальноосвітній
навчальний
заклад
І ступеня «Гармонія» гімназія імені Тараса
Шевченка
–
центр
позашкільного виховання
«Контакт»
Кіровоградської міської
ради
Кіровоградської
області»

Номінація «Хімія»
Склад фахового журі першого туру Конкурсу
Прізвище, ім'я, члена журі,
Назва закладу, в якому
посада
працює член журі
ШВАЙКА
Катерина, Відділ освіти, молоді та
методист
районного спорту Бобринецької
методичного
кабінету, районної державної
голова журі
адміністрації
МЕЛЬНИК Світлана,
Білозернівська філія
учитель хімії, заступник
комунального закладу
голови журі
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад»
Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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МЕЛЕЦЬКА Світлана,
методист, секретар журі

ЖУЧЕНЯ Олена,
учитель хімії, член журі

АНТОНЕНКО Ольга,
учитель хімії, член журі

ГРИЦЕНКО Наталія,
учитель хімії, член журі

2.

Гайворонський район
(Гайворонський район
Голованівський район
Новоархангельський район)

КРАСНОЖОН Оксана,
учитель хімії, голова журі

ЗЕЛЕНЕЦЬКИЙ
Олександр,
учитель хімії, заступник
голови журі

Методичний
кабінет відділу освіти,
молоді та спорту
Долинської
районної державної
адміністрації
Веселівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Бобринецької районної
ради Кіровоградської
області
Вершино-Кам'янська
філія комунального
закладу
«Новгородківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Новгородківської
районної ради
Кіровоградської області»
Комунальний заклад
«Боківський опорний
заклад загальної
середньої освіти
І-ІІІ ступенів Долинської
районної ради»
Солгутівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Гайворонського району
Кіровоградської області
Новоархангельська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Новоархангельського
навчально-виховного
об'єднання №2
Новоархангельської
районної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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МИРОШНИЧЕНКО
Олена,
завідувач районного
методичного кабінету,
секретар журі
ШВЕЦЬ Наталія,
учитель хімії, член журі

КРИВОРУЧКО Марія,
учитель хімії, член журі

ПОЛІЩУК Зоя,
учитель хімії, член журі

3.

Новоукраїнський район
(Помічнянська ОТГ
Новоукраїнський район)

МОХОНЬКО Анжела,
учитель хімії та біології,
голова журі

БОРТА Світлана, завідувач
методичного кабінету,
заступник голови журі
ТІТЕНКО Тетяна,
учитель хімії, секретар
журі

Відділ освіти, молоді та
спорту Голованівської
районної державної
адміністрації
Комунальний заклад
«Гайворонський ліцей
№2» Гайворонської
районної ради
Кіровоградської області
Голованівський ліцей
ім. Т.Г.Шевченка
Голованівської районної
ради Кіровоградської
області
Підвисоцька
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів імені
Т.Г.Шевченка
Підвисоцького
навчально-виховного
об'єднання
Новоархангельської
районної ради
Кіровоградської області
Глодоська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
Новоукраїнської районної
ради Кіровоградської
області
Відділ освіти
виконавчого комітету
Помічнянської міської
ради
Новоукраїнська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 6
Новоукраїнської міської
ради Кіровоградської
області

Продовження додатка 2
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АКСЬОНОВА Людмила,
учитель хімії, член журі

ЖУКОВА Оксана,
учитель хімії, член журі

РЕШЕТУН Тетяна,
учитель хімії, член журі

4.

Кропивницький район
(Кропивницький район
Соколівська ОТГ
Катеринівська ОТГ)

ШИМАНСЬКА Ірина,
учитель хімії, голова журі

БУРКОВСЬКА Лариса,
учитель хімії, заступник
голови журі

БОНДАРЧУК Оксана,
учитель хімії, секретар
журі

Помічнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3
Помічнянської міської
ради Кіровоградської
області
Новоукраїнський
навчально-виховний
комплекс № 8 «Ліцей заклад дошкільної
освіти» Новоукраїнської
міської ради
Кіровоградської області
Помічнянська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №3
Помічнянської міської
ради Кіровоградської
області
Клинцівський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів - філія
Бережинського закладу
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Назарівська філія
Комунального закладу
«Карлівське навчальновиховне обєднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
позашкільний центр»
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області»
Грузьківський навчальновиховний комплекс
«заклад загальної
середньої освіти
І-ІІІ ступенів - заклад
дошкільної освіти»
Кропивницької районної
ради

Продовження додатка 2
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МОТУЗЕНКО Алла,
учитель хімії, член журі

ЗАНІЗДРА Світлана,
учитель хімії, член журі

ГРУЗІНА Лілія,
методист, член журі

5.

Місто Знам’янка
(Олександрівський район
м. Знам’янка (ЗЗСО,
ЗПТО))

ЛЯДСЬКА Маргарита,
учитель хімії, голова журі

ЛЕВЧЕНКО Людмила,
завідувач, заступник
голови журі
ПОГРЕБНЯК Оксана,
учитель хімії, секретар
журі
ЧАБАН Наталія,
завідувач, вчитель хімії,
член журі
ЯРОВА Валентина,
учитель історії, член журі

Комунальний заклад
«Карлівське навчальновиховне об'єднання
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів,
Позашкільний центр»
Соколівської сільської
ради Кіровоградського
району Кіровоградської
області»
Бережинський заклад
загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів
Кропивницької районної
ради
Інформаційно-ресурсний
методичний центр відділу
освіти, молоді та спорту
Кропивницької районної
державної адміністрації
Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 4
Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
Районний методичний
кабінет відділу освіти
Олександрівської
районної державної
адміністрації
Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 7
Знам’янської міської ради
Кіровоградської області
Підлісненська філія КЗ
«Олександрівське НВО
№2» Олександрівської
районної ради
Кіровоградської області
Знам’янська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 7
Знам’янської міської ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2
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БЕЛЬНІЦЬКА Любов,
методист, член журі

6.

Олександрійський район
(Олександрійський район
Приютівська ОТГ
Місто Олександрія)

ЧАБАН Олена, методист,
голова журі

МЕТАШОП Наталія,
учитель хімії, заступник
голови журі

ГОРДІЕНКО Василь,
учитель хімії, секретар
журі

ФЕДУНЕЦЬ Ольга,
учитель хімії, член журі

БОЙЧЕНКО Світлана,
учитель хімії, член журі

ЗДОРОВЕНКО Лідія,
учитель хімії, член журі

Районний методичний
кабінет відділу освіти
Олександрівської
районної державної
адміністрації
Комунальна установа
Олександрійський
районний центр із
обслуговування закладів
освіти Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
Олександрійський
навчально-виховний
комплекс (ЗНЗ І-ІІ
ступенів № 17 - ліцей)
Олександрійської міської
ради Кіровоградської
області
Андріївська
загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів
Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
Недогарський навчальновиховний комплекс
«загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Олександрійської
районної ради
Кіровоградської області
Навчально-виховний
комплекс
«Олександрійський
колегіум - спеціалізована
школа» Олександрійської
міської ради
Кіровоградської області
Користівський ліцей
Приютівської селищної
ради
Олександрійського
району Кіровоградської
області

Продовження додатка 2
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7.

Світловодський район
(Онуфріївський район
Світловодський район
м. Світловодськ)

КОСЕНКО Людмила,
методист, голова журі

КЛИМЧУК Марина,
головний спеціаліст,
заступник голови журі
КОГДАСЬ Альона,
учитель хімії, секретар
журі
ГУСЕЛЬНІКОВА Олена,
учитель хімії, член журі

БЕЗКОРОВАЙНА Олена,
учитель хімії, член журі

ХОМЕНКО Наталія,
учитель хімії член журі

Комунальний заклад
«Районний методичний
кабінет Світловодської
районної ради»
Відділ освіти
Онуфріївської районної
державної адміністрації
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 5
Світловодської міської
ради Кіровоградської
області
Опорний заклад загальної
середньої освіти
«Павлиський ліцей імені
В.О. Сухомлинського
Онуфріївської районної
ради Кіровоградської
області»
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 2
Світловодської міської
ради Кіровоградської
області
Федірківський
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів –дошкільний
навчальний заклад»
комунального закладу
«Глинське навчальновиховне об'єднання»
Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний
заклад» Світловодської
районної ради
Кіровоградської області

Продовження додатка 2

8.

Місто Кропивницький
(Місто Кропивницький
(ЗЗСО, ЗПТО))

36
МИРОНЕНКО Олена,
учитель хімії, голова журі

Комунальний заклад
«Навчально-виховне
об'єднання
«Загальноосвітній
навчальний заклад
І-ІІІ ступенів № 16 –
дитячий юнацький центр
«Лідер» Кіровоградської
міської ради
Кіровоградської області»
ПРОКОПЕЦЬ Наталія,
Комунальний заклад
учитель хімії, заступник
«Навчально-виховне
голови журі
об'єднання ліцей-школадошкільний навчальний
заклад «Вікторія–П»
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області»
БОЙКО Ірина,
Комунальний заклад
учитель хімії, секретар «Навчально-виховне
журі
об'єднання –
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 31 з
гімназійними класами,
центр дитячої та
юнацької творчості
«Сузір'я»
Кіровоградської міської
ради Кіровоградської
області»
ГОРДОВА Ольга,
Комунальний
заклад
Заступник директора з
«Новомиколаївська
навчально-виховної
гімназія Міської ради
роботи, член журі
міста Кропивницького»
ІВАНАЩЕНКО Олена,
Комунальний заклад
учитель хімії, член журі
«Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів
«Науковий ліцей Міської
ради міста
Кропивницького
Кіровоградської області»

Продовження додатка 2
37
ТИКУЛ Ольга,
учитель хімії, член журі

Комунальний
заклад
«Навчально-виховне
об'єднання
№
25
«Загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів,
природничоматематичний
ліцей,
центр
позашкільного
виховання «Ліра»
Кіровоградської міської
ради
Кіровоградської
області»

Додаток 3
до наказу начальника
управління освіти, науки,
молоді та спорту обласної
державної адміністрації
30.10.2019 № 799-од
Склад фахових журі другого туру
всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»

РИБАЛЬЧЕНКО
Валентина

-

РЕВНИВЦЕВА
Олена

-

МІНИЧ
Галина

-

БАК
Світлана

-

ГУЗЬ
Ольга

-

КАЄНКО
Олександр

-

НЕБЕЛЕНЧУК
Ірина

-

Номінація «Зарубіжна література»
Голова журі:
доцент кафедри української та зарубіжної літератури
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
філологічних наук
Заступник голови журі:
завідувач науково-методичної лабораторії гуманітарноестетичних
дисциплін
комунального
закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Секретар журі:
методист науково-методичної лабораторії гуманітарноестетичних
дисциплін
комунального
закладу
«Кіровоградський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (без
права голосу)
Члени журі:
учитель
зарубіжної
літератури
Троянської
філії
Голованівського ліцею ім. Т.Г. Шевченка Голованівської
районної
ради
Кіровоградської
області
(лауреат
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011»)
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" (лауреат всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2004»)
учитель зарубіжної літератури
Новоукраїнського
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І
ступеня з поглибленим вивченням англійської мови гімназія
"Лідер"
Новоукраїнської
міської
ради
Кіровоградської області (переможець всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2001»)
старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
імені Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук

Продовження додатка 3
2
ТІХОНЕНКО
Світлана

-

ЦІПОВ’ЯЗ
Лариса

-

КОЗИР
Ірина

–

ЧЕРТКОВА
Наталія

–

ВІДІБОРЕНКО
Інна

–

ФІЛОРЕТОВА
Лариса

-

МИТРОФАНЕНКО
Юрій

-

БИРЗУЛ
Оксана

-

КОЛЯДА
Світлана

-

ТАРАН
Тетяна

-

учитель зарубіжної літератури гімназії №9 Кіровоградської
міської
ради
Кіровоградської
області
(дипломант
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2014»)
учитель зарубіжної літератури
навчально-виховного
об’єднання “Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв” Олександрійської міської
ради Кіровоградської області (переможець всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2008»)
Номінація «Історія»
Голова журі:
доцент кафедри історії України факультету історії та права
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
історичних наук
Заступник голови журі:
завідувач
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих
дисциплін
комунального
закладу
«Кіровоградський
обласний
інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Секретар журі:
методист
науково-методичної
лабораторії
суспільствознавчих
дисциплін
комунального
закладу
«Кіровоградський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» (без права
голосу)
Члени журі:
декан факультету історії та права Центральноукраїнського
державного педагогічного університету імені Володимира
Винниченка, кандидат історичних наук
старший викладач кафедри теорії і методики середньої освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського», кандидат історичних наук
учитель історії Златопільської гімназії м. Новомиргорода
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області
(лауреат всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2005»)
учитель історії комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання ліцей - школа - дошкільний навчальний заклад
«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»
учитель
історії
навчально-виховного
об’єднання
«Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка – ЗНЗ
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської
ради Кіровоградської області (дипломант всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2000»)

Продовження додатка 3
3

СТРІТЄВИЧ
Тетяна

-

КОНДРАТОВА
Вікторія

-

ПАШАНОВА
Тетяна

-

ГАРБУЗЕНКО
Лариса

-

АГЄЄВА
Олена

-

ПИЧ
Лариса

-

РАЦУЛ
Анатолій

-

ТАРАПАКА
Наталія

-

СКУРЕНКО
Світлана

-

Номінація «Образотворче мистецтво»
Голова журі:
завідувач кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
педагогічних наук, доцент
Заступник голови журі:
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук
Секретар журі:
методист кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського» (без права голосу)
Члени журі:
доцент кафедри образотворчого мистецтва та дизайну
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
педагогічних наук, член спілки народних майстрів України
учитель образотворчого мистецтва комунального закладу
«Навчально-виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний
навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
учитель образотворчого мистецтва комунального закладу
«Навчально-виховне об’єднання №25 «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, центр
позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
Номінація «Початкова освіта»
Голова журі:
декан
факультету
педагогіки
та
психології
Центральноукраїнського
державного
педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти
України
Заступник голови журі:
завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук, доцент
Секретар журі:
методист кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського» (без права голосу)

Продовження додатка 3
4
ТІХОНОВА
Наталія

-

ЧЕРНЕЦЬКА
Олена

-

ГЕЛЬБАК
Анжела
КРІПАКА
Світлана

-

ЗАЇКІНА
Любов

-

БОХАН
Юлія

-

ЦІПЕРКО
Тетяна

-

ЛИТВИНЕНКО
Ольга

-

ТИКУЛ
Ольга

-

Члени журі:
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського», кандидат педагогічних наук
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського»
доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної
педагогічної
освіти
імені
Василя
Сухомлинського», кандидат психологічних наук
вчитель
початкових
класів
комунального
закладу
«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»,
спеціаліст вищої категорії (дипломант всеукраїнського
конкурсу «Учитель року - 2017 »)
вчитель
початкових
класів
комунального
закладу
«Бобринецьке навчально-виховне об'єднання «Навчальновиховний комплекс
«Гімназія-загальноосвітня школа
І-ІІІ
ступенів
№1»
Бобринецької
міської
ради
Кіровоградської області
Номінація «Хімія»
Голова журі:
доцент
кафедри хімії природничо-географічного
факультету Кіровоградського державного педагогічного
університету імені Володимира Винниченка, кандидат
хімічних наук
Заступник голови журі:
методист науково-методичної лабораторії природничоматематичних
дисциплін
комунального
закладу
«Кіровоградський
обласний інститут
післядипломної
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»
Секретар журі:
завідувач навчально-методичного центру дистанційного
навчання комунального закладу «Кіровоградський обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського» (без права голосу)
Члени журі:
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»

Продовження додатка 3
5
ЖУКОВА
Оксана

-

ІВАНАЩЕНКО
Олена

-

ШУЛЬГА
Руслан
ШВЕЦЬ
Олена

-

учитель хімії Новоукраїнської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 8
Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області (лауреат всеукраїнського конкурсу
«Учитель року - 2010»)
учитель хімії комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей Міської ради міста
Кропивницького Кіровоградської області»
учитель хімії, директор ліцею інформаційних технологій
Олександрійської міської ради Кіровоградської області
учитель хімії комунального закладу «Петрівський навчальновиховний комплекс «загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів –
гімназія» Петрівської районної ради Кіровоградської області
(дипломант всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2015»)

Додаток 4
до наказу начальника
управління освіти, науки,
молоді та спорту обласної
державної адміністрації
30.10.2019 № 799-од
Список закладів загальної середньої освіти м. Кропивницького,
на базі яких планується провести другий тур
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2020»
Назва номінації
Зарубіжна
література
Історія

Назва закладу загальної середньої освіти
Гімназія №9 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»
Образотворче
Комунальний заклад «Навчально-виховне о’бєднання І-ІІІ ступенів
мистецтво
"Мрія" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»
Початкова освіта Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання № 25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний
ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»
Хімія
Природничо-географічний факультет Кіровоградського державного
педагогічного університету імені Володимира Винниченка (1-й
день);
Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання № 25
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-математичний
ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області» (2-й день)

