
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 28 жовтня по 

20 листопада 2021 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 72 конкурсні роботи, з них: 

з номінації «STEM – захід» – 31; 

з номінації «Дистанційне навчання» – 14; 

з номінації «Змішане навчання» – 7; 

з номінації «Мобільні технології» – 9; 

з номінаціїі «Гейміфікація в навчанні» -11. 

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 

авторський колектив педагогічних працівників комунального закладу 
"Навчально-виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний  заклад 
"Вікторія-П" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 
(ПРОКОПЕЦЬ Наталію Олексіївну, БЕРЕЩЕНКО Олену Олександрівну,  
ЖУКОВУ Наталію Петрівну, ТИМОФІЄНКО Олену Леонідівну, ТИНДЮК 
Надію Леонідівну, ПОПОВИЧА Ігоря Миколайовича, ЧЕКАЛІНУ Тетяну 
Іллівну). 
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2) у номінації «Дистанційне навчання»: 
 

  Дипломом І ступеня 

САВІЦЬКУ  

Ірину 
Володимирівну 

– учителя математики Вільненського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської сільської 

ради Кропивницького району Кіровоградської області. 

  
Дипломом ІІ ступеня 

ГРЕСЬКО  

Аліну 
Олександрівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

Рівнянського ліцею №5 Рівнянської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

 

ШВЕРНЕНКО 
Тетяну Василівну 

– учителя математики комунального закладу "Злинський 

ліцей" Злинської сільської ради. 

  Дипломом ІІІ ступеня 

КАЧКОНОЖЕНКО  

Наталію Олегівну 

– учителя початкових класів Гайворонської філії № 1 

комунального закладу «Гайворонський ліцей 2» 

Гайворонської міської ради Кіровоградської області; 

   

КРАСНОЖОН 
Оксану Вікторівну 

– учителя біології та хімії Солгутівського ліцею 

Гайворонської міської ради Кіровоградської області; 

  Дипломом ІІ ступеня 

ПІНЧУК  
Анну Сергіївну 

– учителя математики та фізики комунального закладу 
«Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста 
Кропивницького»; 

авторський колектив педагогічних працівників комунального закладу 
Добровеличківський ліцей "Інтелект" Добровеличківської селищної ради  
(ПАСХАЛ Галину Петрівну та КАЛАШНИК Олену Анатоліївну);  

ЯРОВУ  

Віту Вікторівну 
– викладача математики професійно-технічного 

училища №38 смт. Голованівськ. 

  Дипломом ІІІ ступеня 

АРАПОВУ  

Тетяну Анатоліївну 
– вихователя дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) №70 "Оленка" комбінованого типу 
(м.Кропивницький); 

АРТЕМЕНКО 

Наталію Іванівну 
– вихователя дошкільного навчального закладу (ясла-

садок) №70 "Оленка" комбінованого типу 
(м.Кропивницький); 

БОНДАРЕНКО 

Тетяну Анатоліївну 
– учителя початкових класів комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 
«Мрія» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області. 



ПІНЧУК  

Анну Сергіївну 

– учителя математики та фізики комунального закладу 

«Гімназія імені Олени Журливої Міської ради міста 

Кропивницького». 

 

3) у номінації «Мобільні технології»: 

 

  Дипломом І ступеня 

ГОРЕЛЕНКО  

Інну Леонідівну 

– учителя географії і біології комунального закладу 

"Первозванівське навчально-виховне об'єднання 

"Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний 

навчальний заклад" Первозванівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області. 

  
Дипломом ІІ ступеня 

ЖЕЖЕРЮ  

Інну Василівну 

– учителя початкових класів комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - ліцей №19 - позашкільний центр" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області"; 

ЧУМАК  

Анастасію Іванівну 

– методиста, викладача географії та історії Регіонального 

центру професійної освіти ім. О.С. Єгорова. 

  Дипломом ІІІ ступеня 

ПРАЦЬОВИТУ 
Наталію Петрівну 

– консультанта комунальної установи «Гайворонський 

центр професійного розвитку педагогічних 

працівників»; 

ПРОКОПЕЦЬ 
Наталію Олексіївну 

– учителя біології та хімії комунального закладу 

«Навчально–виховне об’єднання ліцей-школа–

дошкільний навчальний заклад «Вікторія–П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

ЯМКОВУ  

Анну Ігорівну 

– викладача географії Регіонального центру професійної 

освіти ім. О.С. Єгорова. 

 
 

4) у номінації «Змішане навчання»: 

 

  Дипломом І ступеня 

МЕЛЬНИК  

Ірину Петрівну 

– учителя української мови та літератури комунального 

закладу "Ліцей" Науковий" Міської ради міста 

Кропивницького". 

  
Дипломом ІІ ступеня 

МАМЗЕНКО 
Наталію 
Олександрівну 

– викладача основ галузевої економіки і підприємництва 

Центральноукраїнського вищого професійного 

училища імені Миколи Федоровського; 



СУДАК  

Яну Олегівну 

– учителя хімії Рівнянського ліцею №5 Рівнянської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області. 

  Дипломом ІІІ ступеня 

ЛАТУШКІНУ  

Віту Іванівну 

– учителя англійської мови комунального закладу 

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

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. 

 

5) у номінації «Гейміфікація в навчанні»: 
 

  Дипломом І ступеня 

ГРЕСЬКО  

Аліну 
Олександрівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

Рівнянського ліцею №5 Рівнянської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області. 

  
Дипломом ІІ ступеня 

МОМОНТ  

Віту Вікторівну 

– учителя початкових класів комунального закладу 

"Ліцей" Науковий" Міської ради міста 

Кропивницького"; 

ШИТЕЛЬ  

Аліну 
Володимирівну 

– учителя української мови та літератури, зарубіжної 

літератури комунального закладу "Олексіївський 

заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів" 

Піщанобрідської сільської ради. 

  Дипломом ІІІ ступеня 

КАЛАШНИК 
Олену Анатоліївну 

– учителя математики  комунального закладу 

Добровеличківський ліцей "Інтелект" 

Добровеличківської селищної ради; 

РИБАЛКУ  

Ірину 
Володимирівну 

– заступника директора з виховної роботи, учителя 

зарубіжної літератури комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий 

юнацький центр "Лідер" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"; 

СЕМЕНОВУ 
Наталію Вікторівну 

– учителя англійської мови комунального закладу 

«Ліцей «Сокіл» Міської ради міста Кропивницького». 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 
Директор  департаменту Ельза ЛЕЩЕНКО 


