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Про особливості проведення, 

склад оргкомітету та журі 

щорічного заочного 

обласного конкурсу з інфо- 

медійної творчості 

«Пролісок» у 2020-2021 н. р.

Відповідно до пункту 6, підпункту 13 пункту 11 Положення про 

департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 21 червня 2018 року № 257-р (зі змінами), на виконання 

наказу департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної 

адміністрації від 02 січня 2020 року № 01 «Про проведення щорічного 

заочного обласного конкурсу з інфо-медійної творчості «Пролісок», 

зареєстрованого в Південному міжрегіональному управлінні Міністерства 

юстиції (м. Одеса) від 16 січня 2020 № 2/11, із метою розвитку дитячої 

творчості та формування креативного мислення школярів у процесі освоєння 

сучасних комп’ютерних технологій під час створення художньозначущих 
робіт



НАКАЗУЮ:

1. Провести щорічний заочний обласний конкурс з інфо-медійної
творчості «Пролісок» (далі -  Конкурс) серед учнів 2-11 класів закладів 
загальної середньої освіти та інтернатів, студентів 1-2 курсів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти, вихованців закладів
позашкільної освіти Миколаївської області з 01 до 31 березня 2021 року на 
базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
за загальною тематикою «Математична мозаїка», присвячений року 
математики в Україні.

2. Директору Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти Шуляру В. L:

1) поінформувати начальників управлінь, відділів освіти міських рад, 
районних державних адміністрацій, голів об’єднаних територіальних громад 
про вимоги цього наказу;

2) забезпечити проведення Конкурсу.

3. Начальникам управлінь, відділів освіти міських рад, районних 
державних адміністрацій, головам об’єднаних територіальних громад 
забезпечити реєстрацію учасників на Конкурс через заповнення онлайн- 
анкети https ://cutt. lv/ZrsTW1V не пізніше 15 березня 2021 року.

4. Затвердити склад оргкомітету Конкурсу (додаток 1).

5. Затвердити склад журі Конкурсу (додаток 2).

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Олена УДОВИЧЕНКО

https://cutt.ly/fga4g6p



 

Додаток 1 

Склад оргкомітету  

щорічного заочного обласного конкурсу з  інфо-медійної творчості 

«Пролісок» 

 

1. Удовиченко Олена Олександрівна, директор департаменту освіти і науки 

Миколаївської обласної державної адміністрації, голова оргкомітету. 

2. Шуляр Василь Іванович, доктор педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри теорії й методики мовно-літературної та художньо-естетичної 

освіти, директор Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, заслужений учитель України, заступник голови 

оргкомітету. 

3. Трубнікова Людмила Володимирівна, заступник директора з науково-

педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

4. Захар Ольга Германівна, заступник директора з науково-педагогічної 

роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти. 

5. Богданова Ольга Олексіївна, завідувач навчально-методичної лабораторії 

інформаційно-комунікаційних технологій, медіаосвіти та системного 

адміністрування Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

6. Улиско Катерина Миколаївна, завідувач лабораторії редакційно-

видавничої діяльності Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

 

 

 

  

Директор МОІППО          Василь ШУЛЯР 

 



 

 

Додаток 2 

 

Склад журі  

щорічного заочного обласного конкурсу з  інфо-медійної творчості «Пролісок» 

 

1. Захар Ольга Германівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

голова журі. 

2. Богданова Ольга Олексіївна, завідувач навчально-методичної лабораторії 

інформаційно-комунікаційних технологій, медіаосвіти та системного 

адміністрування Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти, заступник голови журі. 

3. Андреєва Галина Петрівна, учитель інформатики Миколаївської 

спеціалізованої школи І−ІІІ ступенів № 22 з поглибленим вивченням 

англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради.  

4. Бессонов Вадим Валерійович, учитель інформатики  Коблівського закладу 

загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Коблівської сільської ради 

Березанського району. 

5. Вагіна Оксана В’ячеславівна, учитель інформатики Єланецької гуманітарної 

гімназії Єланецької районної ради. 

6. Гапиченко Галина Євгенівна, методист міської станції юних техніків        м. 

Миколаєва. 

7. Гарматюк Ірина Олександрівна, учитель інформатики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради. 

8. Герасименко Сергій Павлович, методист науково-методичного центру 

управління освіти Миколаївської міської ради. 

9. Гінкул Віктор Сергійович,  заступник директора з навчально-виховної роботи 

Мішково-Погорілівської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І–ІІІ 

ступенів Миколаївської обласної ради.   

10.  Гундяк Людмила Іванівна, учитель інформатики Єланецької 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Єланецької районної ради. 

11.  Домаскіна Марина Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

12.  Євдокимова Наталія Олександрівна, учитель інформатики Миколаївської       

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 53 Миколаївської міської ради. 

13.  Згеря Євгенія Олександрівна, учитель інформатики Мішково-Погорілівської 

загальноосвітньої школи І−ІІІ ступенів Вітовської районної ради. 

 

https://mk.isuo.org/schools/view/id/5122
https://mk.isuo.org/schools/view/id/5122


 

 

Продовження додатка 2 

 

14.  Запорожченко Максим Володимирович, методист навчально-методичної 

лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій, медіаосвіти та 

системного адміністрування Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

15.  Калабуха Ольга Віталіївна, учитель інформатики Миколаївської       

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 19 Миколаївської міської ради. 

16.  Кийко Олена Анатоліївна, учитель інформатики Вознесенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 Вознесенської міської ради. 

17.  Кириченко Сергій Олегович, методист навчально-методичної лабораторії 

інформаційно-комунікаційних технологій, медіаосвіти та системного 

адміністрування Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

18.  Климчук Клавдія Михайлівна, учитель інформатики Себинської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Новоодеської районної ради. 

19.  Крутієнко Олексій Миколайович, учитель інформатики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 42 Миколаївської міської ради. 

20.  Лук’янчук Ольга Юріївна, учитель інформатики Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 3 Южноукраїнської міської ради. 

21.  Махровська Наталя Анатоліївна, кандидат фізико-математичних наук, 

доцент кафедри теорії й методики природничо-математичної освіти та 

інформаційних технологій Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти.  

22.  Михайловська Наталія Валеріївна, учитель інформатики Миколаївського 

муніципального колегіуму ім. В. Д. Чайки Миколаївської міської ради. 

23.  Москалик Інна Вікторівна, учитель інформатики Первомайської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Вітовської районної ради. 

24.  Павлова Анна Іванівна, учитель інформатики Олександрівської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка Олександрівської 

селищної ради Вознесенського району. 

25.  Патранюк Ірина Петрівна, учитель інформатики Южноукраїнської гімназії 

№ 1 Южноукраїнської міської ради. 

26.  Пиртя Тетяна Олегівна, учитель інформатики Миколаївської гімназії № 41 

Миколаївської міської ради. 

27.  Погромська Ганна Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

педагогіки, психології та менеджменту освіти Миколаївського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. 

 



 

 

Продовження додатка 2 

 

28.  Попович Анна Михайлівна, учитель інформатики Кандибинської 

загальноосвітньої школи І−ІІІ ступенів Новоодеської районної ради. 

29.  Правило Сергій Сергійович, учитель інформатики Баштанського опорного 

закладу загальної середньої освіти І−ІІІ ступенів № 1 Баштанської міської 

ради Баштанського району. 

30.  Прозоров Роман Вікторович, учитель інформатики Троїцької 

загальноосвітньої школи І−ІІІ ступенів Новоодеської районної ради. 

31.  Рябикін Антон Павлович, учитель інформатики Первомайської гімназії 

Первомайської міської ради. 

32.  Скарлат Марія Георгіївна, учитель інформатики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 51 Миколаївської міської ради. 

33.  Свіргун Олеся Петрівна, учитель інформатики Южноукраїнської 

загальноосвітньої школи І−ІІІ ступенів № 2 Южноукраїнської міської ради. 

34.  Сіденко Наталя Вікторівна, учитель інформатики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 34 Миколаївської міської ради. 

35.  Тарасова Наталя Олексіївна, учитель інформатики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 54 Миколаївської міської ради. 

36.  Татаренко Тетяна Володимирівна, заступник директора з виховної роботи 

Новоодеської гуманітарної гімназії Новоодеської районної ради. 

37.  Терещенко Людмила Петрівна, учитель інформатики Вознесенської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 10 Вознесенської міської ради. 

38. Улюра Олена Петрівна, учитель інформатики Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 43 імені К. Ф. Ольшанського 

Миколаївської міської ради. 

39.  Шевченко Ганна Валеріївна, методист навчально-методичної лабораторії 

інформаційно-комунікаційних технологій, медіаосвіти та системного 

адміністрування Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

40.  Юрпольська Наталя Олегівна, директор Вознесенського міського центру 

дитячої та юнацької творчості Вознесенської міської ради. 

 

 

 

 

 

Директор МОІППО                                 Василь ШУЛЯР 


