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НАКАЗ 
 

від 05 вересня 2016 року              №_195___ 

 

Про підсумки обласного конкурсу  

на кращий дистанційний курс 

 

Відповідно до наказу КВНЗ «Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» від 21 квітня 2016 року № 108 «Про 

проведення обласного конкурсу на кращий дистанційний курс» протягом 

квітня-липня 2016 року було проведено обласний конкурс на кращий 

дистанційний курс (далі – Конкурс) серед педагогічних працівників закладів 

освіти області.  

На другий (обласний) етап Конкурсу було подано 51 роботу. 

Учасниками були представлені різноманітні сайти та платформи 

дистанційного навчання, серед яких Класна оцінка (29 робіт), Google 

(12 робіт), Eliademy (4 роботи), Moodle.com та moodlecloud (2 роботи), Stepic, 

vk, blogger та ucoz (по одній роботі). Найбільшу кількість конкурсних робіт 

представили педагогічні колективи Лілею нових інформаційних технологій 

м.Кам’янське (4 роботи), Середньої загальноосвітньої школи № 58 

м. Дніпропетровська (3 роботи), Технічного ліцею м.Кам’янське (3 роботи).  
На підставі засідання журі Конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити переможцями обласного конкурсу на кращий 

дистанційний курс наступних педагогічних працівників:  
І місце: 

Бондаренко Олена Олександрівна (м.Кам’янське, ліцей нових 
інформаційних технологій); 

Шпітко Вікторія Володимирівна (Криворізька гімназія №127); 
Карпенко Алла Анатоліївна (м.Дніпропетровськ, середня 

загальноосвітня школа №58). 
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ІІ місце: 
Кравчук Олександра Валентинівна (м.Кам’янське, ліцей нових 

інформаційних технологій); 
Луньова Юлія Олексіївна (м.Кам’янське, ліцей нових інформаційних 

технологій); 
Бойко Анджела Артурівна (м. Жовті Води, середня загальноосвітня 

школа № 10); 
Сидоренко Вікторія Станіславівна (смт. Солоне, середня загальноосвітня 

школа №2); 
Туз Ілля Арнольдович (Васильківський р-н, Богданівський навчально-

виховний комплекс); 
Гладкий Віталій Юрійович (м. Кривий Ріг, Криворізька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №19). 
ІІІ місце: 

Фомічова Тетяна Євгеніївна (м.Кам’янське, ліцей нових інформаційних 
технологій); 

Береда Тетяна Миколаївна (м.Дніпропетровськ, середня загальноосвітня 
школа №58); 

Лучкова Алла Сергіївна (м. Марганець, навчально-виховний комплекс 
«Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів №10»); 

Зуєва  Людмила  Олексіївна (Технічний ліцей м. Дніпродзержинська); 
Гавриліна Вікторія Вікторівна (Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня-гімназія № 11 м.Кам’янське); 
Плоскіх Дмитро Михайлович (м.Дніпропетровськ, середня 

загальноосвітня школа №58); 
Рєзнік  Оксана  Вікторівна (Технічний ліцей м.Кам’янське); 
Пиріг  Людмила  Миколаївна (Технічний ліцей м.Кам’янське); 
Горя Наталія Валеріївна (ліцей природничо-наукового навчання м.Жовті 

Води); 
Охотник Галина Григорівна (Середня загальноосвітня школа № 23 

м.Кам’янське); 
Бондаренко Світлана Володимирівна (Васильківський районний 

методичний кабінет). 
2. Нагородити переможців Конкурсу грамотами. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу 

кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами Бутурліну О.В.  

 

 

Ректор         М.І. Романенко 

 


