
 
 

У К Р А Ї Н А 
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
25022, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 41, тел./факс 24-43-80,  

Е-mail: osvita@krmr.gov.ua   
  

 

НАКАЗ 

 

 

від 04 квітня 2017 року                                                                             № 253/о                  

№ ____ 

 

Про створення  

апеляційної комісії 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 

2014 року № 1547 "Про затвердження Положення про державну підсумкову 

атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти", з метою 

забезпечення об’єктивного проведення державної підсумкової атестації  

 

НАКАЗУЮ: 

 1. Затвердити склад апеляційної комісії управління освіти 

Кіровоградської міської ради (додаток).   

 2. Членам апеляційної комісії у своїй роботі чітко дотримуватись вимог 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

 3.  Рішення апеляційної комісії вважати остаточними. 

 4.  Головному спеціалісту відділу інспектування навчальних закладів 

управління освіти Кіровоградської міської ради Гавриш С.А. даний наказ 

довести до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.  

 5. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів ознайомити з 

даним наказом педагогічні колективи, учнів, батьківську громадськість. 

 6.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 Начальник  управління освіти                                  Л. Костенко 

 

 

 

 

 

 
Гавриш 24 57 49 
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Додаток  

до наказу управління освіти  

Кіровоградської міської ради 

від 04 квітня 2017 року 

№ 253/о 

 

 

 

Склад апеляційної комісії 

управління освіти Кіровоградської міської ради 
 

Голова комісії:  

 Костенко Л.Д .-  начальник управління освіти Кіровоградської міської ради 

 
Секретар комісії:  

    Гавриш С.А. – головний спеціаліст відділу інспектування навчальних закладів 

управління освіти Кіровоградської міської ради 

 

Члени комісії: 

    початкові класи: 

    Пахолівецька М.В. – директор ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради 

    Табальчук С.В. – заступник директора з НВР НВО № 31 

    Вдовиченко Т.В. – вчитель початкових класів НВО «Гімназія імені Т.Шевченка» 

 

    українська мова та література: 

    Рацул Г.П. – вчитель української мова та літератури НВО № 16 

    Жарська Л.М. - вчитель української мова та літератури НВО № 19  

    Голик О.В. -  вчитель української мова та літератури НВО № 20 

 

    російська мова та  світова література: 

    Романовська Н.І. -  методист ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради 

    Шпаченко Т.В. – вчитель російської мови та світової літератури НВК „Кіровоградський 

колегіум” 

    Кочур В.В - вчитель російської мови та світової літератури ЗОШ № 12 

 

    історія та правознавство: 

    Белінська Н.В.–  методист ЦМСПС управління освіти  Кіровоградської міської ради 

    Скобіоале Н.В. – вчитель історії та правознавства СЗОШ № 14 

    Алєйніков І.А. -  вчитель історії та правознавства НВК № 34 

 

    фізика: 

    Шутурмінська В.В. - методист ЦМСПС управління освіти  Кіровоградської міської ради 

    Коломієць Л.А. – вчитель фізики НВО № 6 

    Сірик Г.О. - вчитель фізики НВО № 16 

 

    математика: 

    Безкоровайна О.М - методист ЦМСПС управління освіти                                

Кіровоградської міської ради 

    Горова Л.Д. – вчитель математики НВО „Гімназія імені Т. Шевченка” 

    Фетісова Л.Ф. – вчитель математики ЗОШ № 13  
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    інформатика: 

    Залевська А.А. – вчитель інформатики НВО № 6 

    Сакун О.А. – вчитель інформатики НВК „Кіровоградський колегіум” 

    Тимофієнко О.Л. – вчитель інформатики НВО „Вікторія – П” 

 

   хімія: 

   Стрюкова О.М - методист ЦМСПС управління освіти Кіровоградської міської ради 

   Іванащенко О.А. – вчитель хімії НВО № 18 

   Тикул О.А. – вчитель хімії НВО № 25 

 

   німецька мова: 

    Венцель О.А – вчитель німецької мови СЗОШ № 14 

    Воронкова Н.Р – вчитель німецької мови «Педагогічний ліцей» 

    Пустовойченко В.І. – вчитель німецької мови НВО № 32 

 

   англійська мова: 

   Радіонова З.О - вчитель англійської мови НВК «Кіровоградський колегіум» 

   Касьяненко В.О. – вчитель англійської мови СЗОШ № 14 

   Дернова І.М. – вчитель англійської мови НВО № 32 

 

   французька мова: 

   Чеховська В.М. – вчитель французької мови НВО № 6 

   Ворона Н.М. - вчитель французької мови НВО № 6 

   Герасименко В.І. - вчитель французької мови НВО № 6 

 

   біологія: 

   Прокопець Н.О.– вчитель біології НВО «Вікторія-П» 

   Сидоренко Т.Д. – вчитель  біології ЗОШ № 13 

   Ларіонова Т.І. – вчитель біології  НВО № 31 

 

   основи економіки: 

   Волошина Т.В. – вчитель економіки НВО № 6 

   Рудас Л.І - вчитель економіки НВК № 26 

   Пустовайт С.С - вчитель економіки НВО «Вікторія-П» 

 

     географія: 

   Островська А.Б. – вчитель географії НВО № 24 

    Ліщименко В.К. – вчитель географії ЗОШ № 4 

    Чернат М.М. - вчитель географії НВО № 31 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


