КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ
«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

НАКАЗ
від / 6

2019

№

Про
підсумки
проведення
обласного
конкурсу
новітніх
педагогічних ідей і виховних
технологій «Виховуємо патріотів
України»
На виконання наказу КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради» від 29.01.2019 року № 29 «Про проведення
обласного конкурсу новітніх педагогічних ідей і виховних технологій
«Виховуємо патріотів України» та з метою практичного впровадження основних
положень «Концепції Нової української школи», «Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді», формування в молодого покоління
почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни,
активної громадянської позиції, з 1 лютого по ЗО квітня 2019 року в області
проведено конкурс новітніх педагогічних ідей і виховних технологій
«Виховуємо патріотів України».
На конкурсні змагання представлено 154 творчі роботи (колективні та
індивідуальні розробки) працівників освіти закладів загальної середньої освіти,
дошкільної і позашкільної освіти, методичної служби управлінь, відділів освіти
Дніпропетровщини.
За підсумками роботи організаційного комітету і журі вищезазначеного
конкурсу
НАКАЗУЮ
1.
Директору обласного навчально-методичного центру підвищення
кваліфікації педагогічних працівників Якименко Л.І. КЗВО «Дніпровська
академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» взяти до відома
Аналітичну довідку про підсумки проведення обласного конкурсу новітніх
педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України», далі Конкурс (Додаток 1).
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2.
Затвердити списки переможців Конкурсу у кожній із заявлених
номінацій та нагородити переможців грамотами КЗВО «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» (Додаток 2).
3.
Затвердити списки учасників Конкурсу та відзначити їх дипломами
1-го, 2-го і 3-го ступенів КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради» (Додаток 3).
4.
Відзначити високий організаційно-методичний рівень проведення
Конкурсу управліннями, відділами освіти міст Вільногірська, Кам’янського,
Павлограда,
Першотравенська,
Покрова,
Новомосковська,
Марганця,
Синельникового, Чумаківської сільської ради Дніпровського району, Межівської
селищної ради Межівського району, Томаківської селищної ради Томаківського
району, ,Славгородської,
Раївської
і
Роздорської
селищних
рад
Синельниківського району, Гейківської і Данилівської філій Криворізького
району,
Апостолівського,
Васильківського,
Верхньодніпровського,
Магдалинівського,
Межівського,
Новомосковського,
Нікопольського,
Павлоградського, Петропавлівського, Покровського, Софіївського районів,
комунальної установи «Юр’ївський центр обслуговування закладів освіти».
5.
Заступнику директора обласного навчально-методичного центру
підвищення кваліфікації педагогічних працівників Гаврилюк С.В.
5.1. Здійснити необхідні заходи щодо висвітлення підсумків
проведення Конкурсу в обласних педагогічних виданнях, на серпневих
нарадах працівників освіти у 2019 році.
5.2. Вивчати і поширювати кращий досвід організаційно-методичного
супроводу, інноваційної виховної діяльності шкільних колективів
області.
5.3. Підготувати електронний збірник «Виховуємо патріотів України»
(новітні педагогічні ідеї і виховні технології).
6.
Керівникам управлінь, відділів освіти міських та районних рад,
територіальних громад:
6.1. Довести до відома директорів закладів загальної середньої освіти,
закладів дошкільної і позашкільної освіти підсумки обласного
Конкурсу.
6.2. Сприяти модернізації сучасного освітнього процесу, підвищенню
професійних компетентностей педагогічних кадрів, впровадженню
інноваційних форм і методів виховної роботи з дітьми та учнівською
молоддю громадянсько-патріотичного спрямування.
7.
Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на
заступника директора обласного навчально-методичного центру підвищення
кваліфікації педагогічних працівників Гаврилюк С.В., контроль за виконанням
даного наказу - на першого проректора академії Шапран Л.О..

Ректор КЗВО «Дніпровська академія
неперервної освіти» Дніпропетровської
обласної ради»
Г

В.В.СИЧЕНКО

з

Додаток 1
до наказу комунального закладу
вищої освіти «Дніпровська академія
неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»
№ '/'/-т1_____ від
/Р ^іЛ О /0
АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА
про підсумки проведення обласного конкурсу новітніх педагогічних ідей і
виховних технологій «Виховуємо патріотів України»
На виконання наказу КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради» від 29.01.2019 року № 29 «Про проведення
обласного конкурсу новітніх педагогічних ідей і виховних технологій
«Виховуємо патріотів України» та з метою практичного впровадження основних
положень «Концепції Нової української ніколи», «Концепції національнопатріотичного виховання дітей і молоді», формування в молодого покоління
почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі зміцнення країни,
активної громадянської позиції
З 1 лютого по ЗО квітня 2019 року в області проведено конкурс новітніх
педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України». На
конкурсні змагання представлено 154 творчі роботи (колективні й індивідуальні)
від працівників освіти закладів загальної середньої освіти, дошкільної і
позашкільної освіти, методичної служби управлінь, відділів освіти міських та
районних рад, територіальних громад Дніпропетровщини.
Активну участь у Конкурсі взяли педагоги закладів загальної середньої
освіти - директори шкіл, заступники директорів з навчально-виховної роботи,
педагоги-організатори, заступники директорів з виховної роботи, учителі
початкових класів,історії, української мови і літератури, зарубіжної літератури,
предмету «Захист Вітчизни», класні керівники переважної більшості регіонів
області.
Самоухилились від участі в Конкурсі працівники освіти м. Жовті Води,
м. Тернівки, Криничанського,Петриківського, П’ятихатського, Солонянського,
Широківського районів.
Позашкільна освіта у вищезазначеному конкурсі представлена Міським
центром науково-технічної творчості м. Марганця, Апостолівським Будинком
дитячої творчості, Софіївським центром творчості, Томаківським Будинком
школяра.
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Журі відзначає високий організаційно-методичний рівень проведення
Конкурсу управліннями, відділами освіти міст Вільногірська, Кам’янського,
Павлограда,
Першотравенська,
Покрова,
Новомосковська,
Марганця,
Синельникового, Чумаківської сільської ради Дніпровського району, Межівської
селищної ради Межівського району, Маломихайлівської сільської ради,
Покровської районної ради, Славгородської, Раївської і Роздорської селищних
рад Синельниківського району, Гейківської і Данилівської філій Криворізького
району,
Апостолівського,
Верхньодніпровського,
Магдалинівського,
Новомосковського, Нікопольського, Петропавлівського районів, комунальної
установи «Юр’ївський центр обслуговування закладів освіти».
Обласним оргкомітетом і журі розглянуто конкурсні
номінаціями:

матеріали за

«Мій край - моя історія жива» - 62 роботи;
«Слово рідне, мово рідна» - 29 робіт;
«Герої - наші сучасники» - 26 робіт;
«Ми - українці, я і ти!» - 20 робіт;
«Немає мудріших, як народ, учителів...» - 17 робіт.
Представлені на Конкурс творчі роботи учителів, педагогічних колективів
закладів освіти області розкривають широкий спектр сучасних форм, методів,
засобів, які сприяють активізації діяльності в національно-патріотичному
вихованні дітей та учнівської молоді, посиленню моральної складової в загальній
системі формування національної гідності, особистісних рис громадянина
Української держави, успадкуванню духовних надбань українського народу,
набуттю соціального досвіду, готовності до виконання громадянських
обов’язків.
Оргкомітет і журі відзначають компетентнісний, продуманий підхід
більшості учасників Конкурсу у створенні авторських моделей патріотичного
виховання учнів, головною тенденцією якого є формування ціннісного ставлення
особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації.
Пріоритетна роль серед виховних технологій належить інтерактивним
формам і методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії,
спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного
мислення, ініціативи й творчості.
Найбільш поширені виховні технології у номінації «Мій край - моя історія
жива» відтворено в дослідницько-пошукових, краєзнавчих матеріалах, які
передбачають пізнання особливостей своєї «малої Батьківщини» - рідного
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міста, села, вулиці (Магдалинівська ЗШ І-ІІІ ступенів, Тернієвська С.С.;
Шевченківський ЗЗСО Славгородської селищної ради, Крат В.В.; Чумаківський
ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Колєсова В.Г.; Володимирівська ЗШ Межівського району,
Шаповал
М.М.;
Миколаївська
ЗШ Миколаївської
сільської ради
Петропавлівського району, Безверха В.В., Грінько О.В.; Просянська ЗШ І-ІІІ
ступенів Покровської районної ради, Пономаренко С.О.; м. Павлоград, ЗЗСО І-ІІІ
ступенів № 8 Павлоградської міської ради, Левада Г.М., Пономаренко О.Ю. та
інш.). Цікаві краєзнавчі екскурсії, пізнавально-пошукова діяльність
представлена матеріалами досвіду роботи історико-краєзнавчих гуртків,
музеїв, фольклорно-краєзнавчих експедицій (Бублейник Н.М., Сокуренко
Л.С.-ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 28; НВК № 26 - м. Кам’янське; Волок В.В., Петренко
Р.В., Дицюра Н.О. - СЗШ № 3 - м. Синельникове; Лісніченко Г.А. -НВК № 2 м. Покров; Черничко А.В., Заскока В.І. - Ордо-Василівська ЗШ І-ІІІ ступенів,
Софіївський центр творчості - Софіївський район; Ісайкіна Є.В. - Черкаська ЗШ
- Новомосковський район; Лях А.А. - Маломихайлівський НВК - Покровський
район).
У проектних виховних технологіях досліджуються сторінки історії
рідних місць, описуються заходи-проекти пізнання істини, відбувається
колективний пошук-дослідження (Мірошник В.І. - Вишневецький НВК
Роздорської селищної ради; Харламова А.Г. - Циганівська ЗШ Раївської
сільської ради; Чаманова І.М., Боровик Г.І. - Вищетарасівська ЗОШ; Аксаріна
О.П. - Виводівська ЗОШ Томаківського району; Панасенко Л.М. - Гаврилівська
ЗОШ Маломихайлівської сільської ради; Пономаренко С.О. - Просянська ЗОШ
Покровської райдержадміністрації; Макаренко Л.М. - Олексіївська ЗОШ
Нікопольського району; Резнік М.М. - Софіївська ЗОШ Гейківської філії
Криворізького району; Лукашевич Г.В. - Водянська ЗОШ Верхньодніпровського
району; Лісніченко Г.А. - НВК № 2 м. Покров; Скупинська В.С., Чепурко А.Л. Апостолівська СЗШ № 4). Варто відзначити при цьому: до краєзнавчих пошуківдосліджень долучаються і учні-старшокласники, вихованці Малої академії наук.
Авторські дослідження учителів Суліменко В.В. «Український стоухендж або
Томаківський кромлех» (Томаківська ЗОШ № 2); Блажеєвської Т.О. «День
партизанської слави у шкільному музеї» (Троїцька ЗОШ Павлоградського
району); Пономаренко Н.В. «Стан збереження козацької традиції у виконанні
пісень» (СЗШ № 34 м.Кам’янського); Заболотньої О.В. «Зниклі села»
(Томаківський Будинок школяра); Крата В.В. «Кургани Синельниківщини»
(Шевченківський ЗЗСО Славгородської селищної ради) мають ґрунтовні наукові
засади і орієнтують своїх учнів на глибинне вивчення історії рідного краю.
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Інтегровані виховні заходи патріотичного спрямування втілено у
квестах (Бердникова В.Ф. - Кам’янська ЗШ Апостолівського району;
Прокопенко Г.М. - Варварівський ЗЗСО Славгородської селищної ради),
методичних розвідках щодо історичних портретів видатних особистостей краю Івана Сірка, Богдана Хмельницького, Дмитра Яворницького (Гаркуша С.В. Капулівська ЗШ І-ІІІ ступенів Нікопольського району; Костиря Л.І. - ЗЗСО № 11
м. Павлограда), у розробках КТС, патріотичних ігор, екскурсій екологічними
стежинами, фотожурналів, фотолабораторій (Ахундова Т.Т. - СЗШ № 2, м.
Новомосковськ; Довбань О.О. - Мар’ївський НВК Магдалинівського району;
Сінгур Л.М. - відділ освіти Петропавлівської райдержадміністрації).
Визначальною характеристикою національного патріотизму є володіння
рідною мовою. Мовленнєва культура - дзеркало духовної культури людини.
Творчі роботи учителів початкових класів, у номінації «Слово рідне, мово
рідна»- це авторські розробки до Міжнародного дня рідної мови - 21 лютого проведення тижнів, декад української мови і літератури (Бойко Л.В. - ЗЗСО № 8
м. Кам’янське; Зінченко С.І - Маломихайлівський НВК; Полуріз Л.М. Юр’ївська ЗШ; Гнатюк С.С., Хилай Н.П. - Магдалинівська ЗШ); літературномузичних свят (Галаренко М.В. - Васильківська ЗШ № 2; Рєзнік М.М., Звєрєва
Є.А. - Софіївська ЗШ Гейківської філії; Скиба Л.П. - СЗЗСО № 142, м. Дніпро;
Науменко В.А. - Новопідгороднянська ЗШ Межівської селищної ради;
Андрушко Л.О., Хорбенко Л.Г. - м. Вільногірськ, ЗШ № 2).
Проблемно-діалогові, інтерактивні форми виявились найбільш поширеними
у слові про мову. Серед них - мовознавчі вікторини, конкурси, ігри (гравікони),
квести, КВК, святкові лінійки (Лісовенко 0 .0 . - м. Павлоград, ЗШ № 16;
Сапожнікова Т.Г., Кірієнко 0 .0 . - м. Першотравенськ, ЗШ № 2; Багатикова Т.О.,
Раєвська І.Ю. - НВК № 70, СЗЗСО № 142, м. Дніпро; Польова Л.О. - Софіївська
ЗШ Гейківської філії; Харченко М.В., Могила А.А. - Привовчанська ЗШ
Троїцької сільської ради; Коляда Ю. М. - Софіївська опорна загальноосвітня
школа Софіївської селищної ради). Змістовно і цікаво представлено нетрадиційні
виховні заходи - учнівський інтерактивний театр «Словограй» (Криворотенко
О.Г. - Ганнівський НВК Верхньодніпровського району); мовознавче артполе,
волонтерські соціальні проекти, інтелектуальні змагання (Чернявська А.І. - М.
Вільногірськ, ЗШ № 3; Курись Я.Л. - м. Кам’янське,СЗШ № 29; Дудніченко Т.В.
- м. Першотравенськ, ЗШ №3). У всіх конкурсних розробках на тему рідної мови
відчутна реальна зацікавленість і турбота авторів про розвиток української мови,
збереження її краси й милозвучності, прагнення створити належні умови для
оволодіння кожним учнем рідною, державною українською мовою.
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Творчі роботи учителів у номінації «Герої - наші сучасники» - це
зворушливі розповіді про людей високої патріотичної свідомості, загостреним
почуттям вірності, любові до Батьківщини, готовності до виконання
громадянського обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності України.
Найбільш поширені педагогічні ідеї втілені у таких формах виховної роботи:
• патріотичне віче, мітинги, урочисті лінійки, естафети, вечори пам’яті,
зустрічі (Макарова О.С. - Вільненський НВК Новомосковського
району; ШаповаловаН.М. - м. Павлоград, Зш № 19; Слайковський
І.Л., Кобилюх І.В. - м. Кам’янське, СЗШ № 8; Пономаренко С.О. Просянська ЗШ Покровського району; Кухтін І.С. - Софіївська ЗОШ;
Бесценна С.М. Степовий НВК Дніпровського району;
Селезньова О.А. - Дубовиківська ЗШ Васильківського району;
Жук Л.В. - Раївський НВК Синельниківського району; Пономарьова
К.О., Васильєва Д.Є. , Бадан М.М.- м. Першотравенськ, СЗШ № 5,
СЗШ № 1 СЗШ № 4; Біліченко С.П. - м.Дніпро, СЗЗСО № 142;
Ступка Л.В. - Грушівська ЗШ Апостолівського району);
• проекти, квести, медіа-форуми (Циганок Л.О. - Вербківська ЗШ
Вербківської селищної ради; Кавалер О.В. - Кам’янська ЗШ
Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району;
Пожарська-Астрашанова О.Ю. - м. Кам’янське, СЗШ № 31 ;
Трибунська Т.А. - Миколаївська ЗШ Петропавлівського району;
Довгань Я.В., Шиховцева Ю.І. - Роздорська СЗШ Синельниківського
району);
• пошуково-дослідницькі проекти, музейна робота, участь у
Всеукраїнських іграх патріотів «Сокіл» («Джура»), в обласних
заходах патріотичного спрямування (Пастух А.Т. - м. Покров, ЗШ
№ 6; Ларченко Ю.О. -Хорошівська ЗШ Петропавлівського району;
Човрі Т.Є. - м. Вільногірськ, СЗШ № 5; Баглай Ю.А., Зімненко О.Е. Томаківська ЗШ № 1).
Обласний оргкомітет і журі Конкурсу відзначають активну участь у
виховних заходах керівників військової підготовки («Захист Вітчизни»),
представників громадських організацій, волонтерів - про це свідчать матеріали
творчих робіт, зокрема, у вищеназваній номінації (Зіненко В.І. - Веселівська ЗШ
Межівської селищної ради).
Успішність, результативність виховної роботи героїко- патріотичного
спрямування в школі, у позашкільному навчальному закладі залежить від
злагодженої роботи всього педагогічного колективу, його громадянської позиції,
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а також - від особливостей навчального закладу, умов його життєдіяльності та
від того, наскільки обрані форми, технології виховних заходів співвідносяться з
інтересами і ціннісними орієнтирами членів шкільного співтовариства.
Програмно-цільовий, інтегрований підхід, конкретно- історичний характер
зображення подій, духовний зв’язок з отчим краєм, любов до рідного дому, до
рідної школи, рідної вулиці , міста, села, глибинні почуття національної гідності
характеризують усі роботи, представлені в номінації «Ми - українці, я і ти».
Серед описаних дієвих форм і сучасних технологій - учнівські форуми,
спартакіади, шкільні учнівські об’єднання (пластові осередки), концептуальні
програми патріотичного виховання, військово-патріотичні заходи, квести й
воркшопи.
Журі відзначає належний змістовний і якісний рівень більшості конкурсних
робіт, надісланих обласному оргкомітету.
Доцільність, комплексність,
системність і перспективність використання сучасних виховних технологій
властива творчим розробкам таких авторів:
Мельникова О.Ф. - Райпільська ЗШ Межівської селищної ради;
Морозова М.О. - м. Марганець, Міський центр науково- технічної творчості;
Корнілова О.Г. - м. Павлоград, ЗШ № 7;
Скряга О.П., Соколова С.М. - Чорнявщинська ЗШ Юр’ївського району;
Черничко А.В. - Ордо-Василівська ЗШ Софійського району;
Вербицький С.А. - Зорянський ЗЗСО Чумаківської сільської ради;
Бірюк І.С. - м. Першотравенськ, ЗШ № 4;
Скиба К.О. - Магдалинівська ЗШ, Магдалинівського району;
Киричок О.П. - Привовчанська ЗШ Троїцької сільської ради;
Єрмолаєва М.В., Махинько А.П. - м. Покров, загальноосвітній ліцей;
Кібка А.С., Плоха Л.О. - Заклад дошкільної освіти «Буратіно» Чумаківської
сільської ради;
Кирюшкіна М.О. - м. Дніпро, СЗШ № 6;
Ткаченко А.Г. - Покровська ЗШ Нікопольського району.
Педагогічна наука, практична діяльність учасників конкурсу в номінації
«Немає мудріших, як народ, учителів» переконує в глибинному значенні
поняття «дитиноцентризм» і в тому, що первинний стан патріотизму,
патріотичний досвід кожна дитина здобуває спонтанно: природно і непомітно
звикає до оточуючого середовища, рідного слова, побуту і традицій свого
народу. Ці фактори у поєднанні з культурно-освітніми формують базову
психологічну прихильність людини до своєї нації, залучають до її духовних
скарбів. Рефлексивний, духовно осмислений патріотизм поєднує пристрасну
любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів.
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Сценарні розробки, майстер-класи, народознавчі збірники виховних заходів,
проекти і квести, результати дослідницько- пошукової роботи представлені на
конкурс досвідченими і молодими педагогами:
Величко А.В. (Томаківська ЗШ № 2); Курись Я.Л. (СЗШ № 29, м.
Кам’янське); Клименко Л.І. (Миколаївське НВО Новомосковського району);
Могильною Л.М. (Апостолівський Будинок дитячої творчості); Дубовиченко
Г.В. (Вишневецький НВК Синельниківського району); Онищенко А.П.
(Придніпровська ЗШ Нікопольського району); Череп Т.В., Чорнокуренко І.Л.
(м. Покров, загальноосвітній ліцей, НВК № 2); Величко Т.Ф. (Роздорська ЗШ
Синельниківського району); Цукановою Н.А. (ЗШ с.Молодіжне Царичанського
району); Ставицькою В.М., Пономаренком С.О. (Просянська ЗШ Покровського
району).
В цілому, обласний конкурс новітніх педагогічних ідей і виховних
технологій «Виховуємо патріотів України» засвідчує зростання професійної
мобільності учителів у створенні та впровадженні інноваційних методів,
прийомів, засобів патріотичного виховання юного покоління. Результативність
роботи - у діяльнісному підході, у стимулюванні розвитку самоорганізації,
самоврядування, само активності, творчості, самостійності дітей та учнівської
молоді, в усвідомленні ними патріотичних світоглядних орієнтирів як основи
життєвого вибору, громадянського самовизначення в умовах становлення Нової
української школи, сучасного українського суспільства.

Заступник директора обласного
навчально-методичного
центру
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників КЗВО
«Дніпровська академія неперервної
освіти»
Дніпропетровської
обласної ради»
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Додаток 2
до наказу комунального закладу
вищої освіти «Дніпровська академія
неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»
№ '/9 3 і_____від У£г АУТ
Список
переможців обласного конкурсу
новітніх педагогічних ідей і виховних технологій
«Виховуємо патріотів України»
Номінація «Мій край - моя історія жива»
Супрун Олександр Валерійович - заступник начальника з виховної роботи КЗО
«Криворізький ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою»
Дніпропетровської обласної ради», І місце;
Ахундова Таджия Тельман-кизи - учитель зарубіжної літератури середньої
загальноосвітньої школи № 2 - загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ
ступенів Новомосковської міської ради, II місце;
Волок Віра Валентинівна - директор КЗО «Синельниківська
загальноосвітня школа № 3» Синельниківської міської ради, II місце;

середня

Тернієвська Світлана Сергіївна - соціальний педагог, учитель географії КЗ
«Магдалинівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Магдалинівської
райдержадміністрації, II місце;
Бублейник Наталія Миколаївна - учитель історії та правознавства КЗО «Середня
загальноосвітня школа № 28», Кам’янської міської ради, III місце;
Колєсова Валентина Григорівна - педагог-організатор КЗ «Чумаківський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Чумаківської сільської ради
Дніпровського району, III місце;
Шикута Тетяна Олексіївна - учитель початкових класів КЗО «Чорнявщинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Юр’ївської райдержадміністрації, III місце.
Номінація «Слово рідне, мово рідна...»
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Криворотенко Ольга Григорівна - учитель української мови і літератури КЗ
«Ганнівський навчально-виховний комплекс - середня загальноосвітня школа дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради,І місце;
Зінченко Світлана Іванівна - учитель української мови і літератури, керівник
методичної комісії Маломихайлівського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів дошкільний
навчальний заклад
імені
І.Г.
Скакуна»
Маломихайлівської сільської ради Покровського району, II місце;
Коляда Юлія Михайлівна - учитель української мови і літератури Софіївської
опорної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Софіївської селищної ради
Софіївського району, II місце;
Полуріз Лариса Миколаївна - учитель української мови і літератури
комунального опорного закладу освіти «Юр’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені Героя Радянського Союзу Д.П. Запорожченка» Юр’ївської
селищної ради Юр’ївського району, II місце;
Багатикова Тетяна Олегівна - учитель української мови і літератури КЗО
«Навчально-виховний комплекс № 70 - середня загальноосвітня школа дошкільний навчальний заклад (ясла - садок)» Дніпровської міської ради, III
місце;
Лісовенко Ольга Олександрівна - учитель української мови і літератури
Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16» Павлоградської
міської ради, III місце;
Чернявська Анна Ігорівна - учитель української мови і літератури Вільногірської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Вільногірської міської ради, III місце.
Номінація «Герої - наші сучасники»
Макарова Олена Сергіївна - заступник директора з виховної роботи КЗ
«Вільненський НВК - «Школа - дошкільний навчальний заклад»
Новомосковської райдержадміністрації, І місце;
Пономаренко
Сергій
Олексійович - учитель
історії
Просянської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Покровської районної ради, II місце;
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Слайковський І.Л. - заступник директора школи з військово-патріотичного
виховання КЗ «Середня загальноосвітня школа № 8» Кам’янської міської ради, II
місце;
Шаповалова Наталія Миколаївна - учитель економіки Павлоградської
загальноосвітньої школи № 19 Павлоградської міської ради, II місце;
Кавалер Олена Володимирівна - педагог-організатор КЗЗСО «Кам’янська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Червоногригорівської селищної ради
Нікопольського району, III місце;
Циганок Лідія Олексіївна - заступник директора школи з виховної роботи КЗ
«Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Вербківської сільської ради
Павлоградського району, III місце;
Човрі Тетяна Євгенівна - заступник директора школи з виховної роботи
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Вільногірської міської
ради, III місце.
Номінація «Ми - українці, я і ти!»
Мельникова Олена Федорівна - директор КЗО «Райпільська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради» Межівського району, І місце;
Морозова Мар’яна Олександрівна - директор Міського центру науково-технічної
творчості Марганецької міської ради, II місце;
Черничко
Антоніна
Володимирівна
директор
Ордо-Василівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Софіївської районної держадміністрації, II
місце;
Скиба Катерина Олександрівна - педагог-організатор КЗ «Магдалинівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Магдалинівської райдержадміністрації II
місце;
Бірюк Ірина Сергіївна - заступник директора школи з навчально-виховної роботи
Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Першотравенської
міської ради, III місце;
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Киричок Ольга Павлівна - педагог-організатор КЗ «Привовчанська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Троїцької сільської ради Павлоградського
району, III місце;
Скряга Олександр Петрович - учитель предмета «Захист Вітчизни» КЗО
«Чорнявщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Юр’ївської селищної ради, III місце.
Номінація «Немає мудріших, як народ, учителів...»
Курись Яна Леонідівна - учитель початкових класів КЗ «Середня загальноосвітня
школа № 29» Кам’янської міської ради, І місце;
Клименко Лідія Іванівна - учитель початкових класів КЗО «Миколаївське
навчально-виховне об’єднання «Заклад загальної середньої освіти - заклад
дошкільної освіти» (опорний заклад) Новомосковського району, II місце;
Онищенко Анжела Павлівна - директор КЗЗСО «Придніпровька загальноосвітня
школа» Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району, II місце;
Череп Таїса Василівна - учитель трудового навчання КЗ «Загальноосвітній ліцей
м. Покров», II місце;
Величко Анастасія Василівна - учитель української мови і літератури
Томаківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Томаківської селищної
ради Томаківського району, III місце;
Дубовиченко Галина Василівна - учитель української мови і літератури КЗО
«Вишневецький навчально-виховний комплекс - «Загальноосвітній навчальний
заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» Роздорської селищної
ради Синельниківського району, III місце;
Могильна Леся Миколаївна - керівник гуртка «Рукоділля» Апостолівського
Будинку дитячої творчості Апостолівської міської ради, III місце.
Заступник директора обласного
навчально-методичного
центру
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників КЗВО
«Дніпровська академія неперервної
освіти»
Дніпропетровської
обласної ради»

С.В.ГАВРИЛЮК
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Додаток З
до наказу комунального закладу
вищої освіти «Дніпровська академія
неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради»
№
_____від
Список
учасників обласного конкурсу новітніх педагогічних ідей і виховних технологій
«Виховуємо патріотів України», нагороджених
дипломами І ступеня
Авдєєва Світлана Кіндратівна - учитель КЗО «Чорнявщинська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Юр’ївської селищної ради;
Андрушко Любов Олександрівна - учитель початкових класів КЗ «Вільногірська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Вільногірської міської ради;
Баглай Юлія Анатоліївна - учитель КЗО «Чумаківська загальноосвітня школа IIII ступенів» Томаківської селищної ради;
Бадан Марина Миколаївна - педагог-огранізатор, учитель історії, КЗ «Середня
загальноосвітня школа № 4» Першотравенської міської ради;
Бердникова Віра Федорівна - класний керівник КЗ «Кам’янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Апостолівської міської ради;
Блажеєвська Тетяна Олександрівна - заступник директора з виховної роботи КЗ
«Троїцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Троїцької сільської ради
Павлоградського району;
Бойко Лілія Валентинівна - учитель української мови і літератури, КЗ «Середня
загальноосвітня школа № 8» Кам’янської міської ради
Величко Тетяна Федорівна - КЗО «РоздОрська середня загальноосвітня школа»
Роздорської селищної ради Синельниківського району;
Вербицький Сергій Анатолійович - учитель предмета «Захист Вітчизни» КЗ
«Зорянський ЗЗСО І-ІІІ ступенів» Чумаківської сільської ради;
Дицюра Наталія Олександрівна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Середня загальноосвітня школа № 3» Синельниківської міської ради;
Дудніченко Тетяна Володимирівна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» Першотравенської
міської ради;
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Єрмолаєва Марія Василівна - вчитель української мови та літератури КЗ
«Загальноосвітній ліцей» м.Покров;
Заболотня Олена Василівна - учитель географії, Чумаківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Томаківської селищної ради;
Заскока Валентина Іванівна - керівник гуртка КЗ «Софіївський центр творчості»
Софіївської селищної ради;
Зімненко Оксана Едуардівна - Томаківський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- дошкільний навчальний заклад» № 1»
Томаківської селищної ради;
Кирюшкіна Марина Олександрівна - учитель предмета «Захист Вітчизни» КЗО
«Середня загальноосвітня школа № 6» Дніпровської міської ради;
Коваль Марина Вікторівна - учитель географії, образотворчого мистецтва
Синельниківськоїх загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Синельниківської
міської ради;
Корнілова Оксана Геннадіївна - учитель КЗ «Павлоградська загальноосвітня
школа № 7» Павлоградської міської ради;
Костиря Любов Іванівна - учитель історії Павлоградської загальноосвітньої
школи № 11 Павлоградської міської ради;
Курись Яна Леонідівна - учитель початкових
загальноосвітня школа № 29»Кам’янської міської ради;

класів,

КЗ

«Середня

Кухтін Інна Станіславівна - педагог-огранізатор Данилівська філія ОКНЗ
«Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»;
Ларченко Юлія Олександрівна - заступник директора з виховної роботи КЗ
«Хорошівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Петропавлівського району
Левада Ганна Миколаївна - Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 8 Павлоградської міської ради;
Лях Анатолій Андрійович - керівник гуртка, КЗ «Маломихайлівський
навчально-виховний комплекс» Маломихайлівської сільської ради;
Махинько Анжела Григорівна - учитель історії КЗ «Загальноосвітній ліцей»
м.Покров;
Мельникова Олена Федорівна - директор КЗО «Райпільська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради;
Мірошник Валентина Іванівна - учитель початкових класів КЗО «Вишневецький
навчально-виховний комплекс «загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ
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ступенів - дошкільний навчальний заклад» Роздорської селищної ради
Синельниківського району;
Морозова Мар’яна Олександрівна - директор Марганецького міського центру
науково-технічної творчості Марганецької міської ради;
Пожарська - Астрашанова Олександра Юріївна - учитель української мови КЗ
«Серендня загальноосвітня школа № 31 з вечірньою формою навчання»
Кам’янської міської ради;
Пономаренко Наталія Василівна - учитель технології
загальноосвітня школа № 34» Кам’янської міської ради;

КЗ

«Середня

Пономаренко Ольга Юріївна - Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 8 Павлоградської міської ради;
Пономаренко Сергій Олексійович - учитель історії, КЗ
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Прокровської районної ради;

Просянська

Пономарьова Катерина Олександрівна- педагог-огранізатор,
загальноосвітня школа № 5» Першотравенської міської ради;

КЗ«Середня

Прокопенко Ганна Миколаївна - керівник гуртка КЗ Варварівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Славгородської селищної ради;
Раєвська Ірина Юріївна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142» Дніпровської міської
ради;
Селезньова Олена Аркадіївна - учитель історії, КЗ «Дубовиківська середня
загальноосвітня школа» Миколаївської сільської ради Васильківського району;
Сокуренко Ліна Сергіївна - учитель української мови КЗ «Навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад
№ 26» Кам’янської міської ради;
Ставицька Валентина Миколаївна - заступник директора з навчально-виховної
роботи, КЗ «Просянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Прокровської
районної ради;
Ступка Лариса Валеріївна - заступник директора з навчально-виховної роботи
Грушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Грушівської сільської ради
Апостолівського району;
Ткаченко
Анатолій
Григорович
учитель
музичного
мистецтва
Покровськоїзагальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради;
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Трибунська Тетяна Анатоліївна - заступник директора з виховної роботи КЗ
«Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Миколаївської сільської
ради Петропавлівського району;
Хорбенко Людмила Григорівна - учитель початкових класів, КЗ «Вільногірська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Вільногірської міської ради;
Циганок Лідія Олексіївна - заступник директора з виховної роботи, КЗ
«Вербківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Вербківської сільської ради
Павлоградського району;
Чаманова Інна Миколаївна - учитель української мови і літератури,
Вищетарасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мирівської сільської
ради Томаківського району;
Черничко Антоніна Володимирівна - директор школи, учитель української мови
і літератури КЗ «Ордо-Василівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Софіївської районної ради;
Чорнокуренко Ірина Леонідівна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Навчально-виховний комплекс № 2 (середня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад)» Покровської міської ради.
дипломами II ступеня
Аксаріна Ольга Петрівна - учитель початкових класів КЗО «Виводівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мирівської громади Томаківського району;
Антонова Наталя Валеріївна - учитель історії КЗО «Вербуватівська ЗЗСО І-ІІ
ступенів» Варварівської сільської ради Юр’ївського району;
Безверха Вікторія Володимирівна - учитель КЗ «Миколаївська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Миколаївської сільської ради Петропавлівського району;
Бесценна Світлана Миколаївна - бібліотекар КЗ «Степовий навчально-виховний
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад» Дніпровської районної ради;
Біліченко Світлана Петрівна - учитель української мови, педагог-огранізатор, КЗ
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142» Дніпровської міської
ради;
Біловол Олена Владиславівна - КОЗО Юр’ївська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів імені Героя Радянського Союзу Д.П.Запорожченка» ЮрТвської
селищної ради;
Білоус Наталія Олександрівна - керівник гуртка
творчості» Софіївської селищної ради;

КЗ «Софіївський центр
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Босий Арсен Петрович - учитель історії КЗ «Червонотоківська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Грушівської сільської ради Апостолівського району;
Васильєва Дарина Євгеніївна - педагог-огранізатор, КЗ«Середня загальноосвітня
школа № 1» Першотравенської міської ради;
Гаркуша Софія Валеріївна - учитель англійської мови КЗ «Капулівська ЗШ І-ІІІ
ступенів» Нікопольської районної ради;
Гнатюк Світлана Степанівна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Магдалинівська загальноосвтіня школа І-ІІІ ступенів» Магдалинівської
райдержадміністрації;
Грінько Олена Володимирівна - учитель КЗ «Миколаївська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Миколаївської сільської ради Петропавлівського району;
Довбань Олена Олександрівна - учитель, керівник дослідної групи, КЗ
«Мар’ївський навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів -дошкільний навчальний заклад» Магдалинівської районної ради;
Довгань Яна Володимирівна - учитель хімії, образотворчого мистецтва КЗО
«Роздорська середня загальноосвітня школа» Роздорської селищної ради
Синельниківського району;
Дяченко Галина Леонідівна - Данилівська філія ОКНЗ
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізького району;

«Софіївська

Жук Людмила Володимирівна - учитель української мови і літератури,
Вільнянська філія І-ІІ ступенів КОЗЗСО «Раївський навчально-виховний
комплекс» Раївської сільської ради Синельниківського району;
Задворна Наталія Іванівна - заступник директора з виховної роботи КЗ
«Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 з поглибленим
трудовим і профільним навчанням» Нікопольської міської ради;
Звєрєва Євгенія Андріївна - учитель зарубіжної літератури, Гейківська філія
ОКНЗ «Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізького району;
Зіненко Віктор Іванович - вчитель предмета «Захист Вітчизни» КЗО
«Веселівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради;
Іванісік Вікторія Василівна - учитель історії КЗ «Кам’янська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Апостолівської міської ради;
Ісайкіна Євгенія Василівна - учитель музичного мистецтва КЗО «Черкаська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Новомосковської районної ради;
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Кібка Аліна Сергіївна - завідувач КЗ «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок)
загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради;
Кірієнко Олена Олександрівна - учитель географії, КЗ «Першотравенська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Першотравенської міської ради;
Коваленко Вікторія Анатоліївна - КЗ «Середня загальноосвітня школа № 2 загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів» Новомосковської міської
ради;
Крат Василь Васильович - учитель історії та правознавства КЗ «Шевченківський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Славгородської селищної ради
Синельниківського району;
Кучер Ольга Василівна - учитель початкових класів КОЗО Юр’ївська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу
Д.П.Запорожченка» Юр’ївської селищної ради;
Лісніченко Галина Анатоліївна - КЗ «Навчально-виховний комплекс № 2
(середня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад)» Покровської
міської ради;
Лукашевич Галина Володимирівна - учитель географії ,біології КЗ «Водянська
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Верхньодніпровської районної
ради;
Могила Алла Анатоліївна - учитель початкових класів, КЗ «Привовчанська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Троїцької сільської ради Павлоградського
району;
Науменко Вікторія Анатоліївна - учитель початкових класів, КЗО
«Новопідгороднянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської
селищної ради;
Панасенко Лілія Миколаївна - учитель математики КЗО «Гаврилівська ЗОШ І-ІІІ
ступенів» Покровської райдержадміністрації;
Пирогова Людмила Миколаївна - учитель КЗ «Мар’ївський начально-виховний
комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад» Магдалинівської районної ради;
Плоха Лариса Олегівна - вихователь-методист КЗ «Заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) загального розвитку «Буратіно» Чумаківської сільської ради;
Полуденко Наталія Павлівна - учитель початкових класів Гейківська філія ОКНЗ
«Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізького району;
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Польова Людмила Олександрівна - учитель початкових класів, Гейківська філія
ОКНЗ «Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізького району;
Рєзнік Маргарита Миколаївна - учитель української мови і літератури, педагогорганізатор Софіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Гейківської філії
Криворізького району;
Сапожнікова Тетяна Григорівна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Першотравенська загальноосвітня школа № 2» Першотравенської міської ради;
Сердюченко Ольга Сергіївна - учитель початкових класів КЗ «Першотравенська
загальноосвітня школа № 4» Першотравенської міської ради;
Сінгур Любов Павлівна - методист Петропавлівського районного відділу освіти;
Скиба Людмила Петрівна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Спеціалізована середня загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного
профілю» Дніпровської міської ради;
Скупинська Вікторія Сергіївна - учитель історії, КЗ «Апостолівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Апостолівської міської ради;
Суліменко Віта Василівна - учитель географії, КЗО «Томаківська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2» Томаківської селищної ради
Томаківского району;
Терещенко Лариса Федорівна - заступник директора з навчально-виховної
роботи КЗ «Жовтокам’янська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів»
Апостолівської міської ради;
Харламова Алла Григорівна - заступник директора з навчально-виховної роботи
КЗО «Циганівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Раївської сільської ради;
Харченко Марина Валеріївна - учитель початкових класів, КЗ «Привовчанська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Троїцької сільської ради Павлоградського
району;
Хижняк Ірина Василівна - учитель української мови і літератури, Томаківський
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний
навчальний заклад № 1»;
Цуканова Наталія Анатоліївна - педагог-організатор загальноосвітньої школи IIII ступенів с.Молодіжне Царичанської районної ради;
Чепурко Анжела Леонідівна - педагог-організатор, КЗ «Апостолівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Апостолівської міської ради;

21

Шикута Юлія Сергіївна - учитель української мови і літератури, КЗО
«Чорнявщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Юр’ївської селищної
ради;
Шиховцева Юлія Іванівна - учитель зарубіжної літератури КЗО «Роздорська
середня загальноосвітня школа» Роздорської селищної ради Синельниківського
району.
дипломами III ступеня
Будаква Наталія Вікторівна - учитель історії КЗО «Новогригорівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради Межівського
району;
Глубока Світлана Петрівна - учитель історії філії Васильківської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів КЗ «Миколаївська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Миколаївської сільської ради Петропавлівського району;
Горбатова Ольга Петрівна - педагог-організатор, КНЗ « Червоношахтарська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізької райдержадміністрації;
Дмитренко Григорій Павлович - учитель загальнотехнічних дисциплін,
Гейківська філія ОКНЗ «Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Криворізького району;
Довгопол Марина Іванівна - учитель КОЗО «Кислянська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Зайцівської філії І-ІІ ступенів Зайцівської сільської ради
Синельниківського району;
Дорогіна Тамара Геогріївна - учитель української мови і літератури КЗ «Середня
загальноосвітня школа № 1» Синельниківської міської ради;
Дрожак Тетяна Олександрівна - педагог-огранізатор КЗ «Григорівський
навчально-виховний комплекс ім.І.Г.Прибора «загальноосвітній навчальний
заклад - дошкільний навчальний заклад» Васильківської селищної ради
Васильківського району;
Ілюшина Оксана Вікторівна - КЗО «Межівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 1» Межівської селищної ради;
Коваль Марина Вікторівна - учитель географії, КЗ «Середня загальноосвітня
школа № 3» Синельниківської міської ради;
Ковтун Світлана Григорівна - педагог-організатор, Царичанська філія І-ІІ
ступенів КЗ «Царичанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Царичанської
селищної ради;
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Кононевич Наталія Валеріївна - учитель географії, Гейківська філія ОКНЗ
«Софіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Криворізького району;
Кричевська Віра Анатоліївна - учитель початкових класів Вільногірської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Вільногірської міської ради;
Кухар Руслана Романівна - педагог-організатор, КЗО «Середня загальноосвітня
школа № 50» Дніпровської міської ради;
Лозова Ольга Миколаївна - учитель початкових класів, філія Васильківська
ЗОШ І-И ступенів КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Петропавліського
району;
Макаренко Лариса Михайлівна - учитель української мови і літератури, КЗ
«Олексіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Нікопольської районної
ради;
Машкалова Тамара Іванівна - учитель, Васильківська філія загальноосвітня
школа І-ІІ ступенів КЗ «Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Миколаївської сільської ради Петропавілвського району;
Можлянська Ірина Г еннадіївна - заступник з виховної роботи КЗ
«Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І-ступеня колегіум № 16» Кам’янської міської ради;
Назарик Світлана Григорівна - учитель початкових класів, КЗ «Загальноосвітній
ліцей» м.Покров;
Новостройна Тамара Вікторівна - учитель української мови, КЗ «Середня
загальноосвітня школа № 31» Кам’янської міської ради
Ногаєва Валентина Миколаївна - учитель початкових класів, філія Васильківська
ЗОШ І-ІІ ступенів КЗ «Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів» Петропавліського
району;
Павук Тетяна Іванівна - учитель, Васильківська філія загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів КЗ «Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Миколаївської
сільської ради Петропавілвського району;
Переверзєва Валентина Вікторівна - учитель української мови і літератури КЗ
«Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Миколаївської сільської
ради Петропавлівського району;
Петренко Раїса Вадимівна - учитель історії, КЗ «Середня загальноосвітня школа
№ 3» Синельниківської міської ради;
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Прокопенко Варвара Порфирівна - учитель зарубіжної літератури, КЗО
«Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Раївської сільської ради
Синельниківського району;
Рахвалова Ірина Робертівна - керівник гуртка Марганецького міського центру
науково-технічної творчості Марганецької міської ради;
Родякіна Валентина Сергіївна - педагог-організатор КЗ «Котівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Магдалинівської райдержадміністрації;
Рябова Єлизавета Федорівна - учитель зарубіжної літератури КЗ «Середня
загальноосвітня школа № 1» Синельниківської міської ради;
Стріжак Людмила Миколаївна - учитель української мови, КЗ «Спеціалізована
середня загальноосвітня школа № 142 еколого-економічного профілю»
Дніпровської міської ради;
Уманська Наталія Миколаївна - учитель історії КЗ «Новоолексаднрівський
навчально-виховний комплекс «СЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний
заклад комбінованого типу» Новоолександрівської сільської ради Дніпровського
району;
Утюж Надія Петрівна - заступник директора з виховної роботи, КЗО
«Виводівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Мирівської громади
Томаківського району;
Шагарова Людмила Олександрівна - учитель початкових класів, філія
Васильківська ЗОНІ І-ІІ ступенів КЗ «Миколаївська ЗОНІ І-ІІІ ступенів»
Петропавліського району;
Шаповал Марія Миколаївна - учитель історії, КЗО «Володимирівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Межівської селищної ради.

Заступник директора обласного
навчально-методичного
центру
підвищення
кваліфікації
педагогічних працівників КЗВО
«Дніпровська академія неперервної
освіти»
Дніпропетровської
обласної ради»
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