
 

 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  
 

від «01» березня 2016 року        № 142 
 

м. Кіровоград 

 

Про затвердження списку переможців 

III(обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

у 2015/2016 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 р. № 365 

«Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2015/2016 навчальному році»,  відповідно доУмов 

проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, 

конкурсів з навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти 

і науки облдержадміністрації  від 22.10.2012 року № 423, та на підставі 

рішень журі  III(обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

інформаційних технологій 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III(обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з  інформаційних технологій та нагородити дипломами 

I-III ступенів осіб, визначених у додатку. 

2. Оргкомітету III (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з 

інформаційних технологій подати управлінню освіти, науки, молоді та 

спортуоблдержадміністрації матеріали за підсумками олімпіади через три 

дні після її проведення. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

Дузя С.Д. 

 

 

 

Начальник управління     В. ТАБОРАНСЬКИЙ 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820


Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградськоїоблдержадміністрації 

01 .03.2016 №142 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій 

 

ДипломI ступеня 

Білий Данило - учень 7 класу Добровеличківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернатуI-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

Котенко Богдан - учень 10 класу спеціалізованої  загальноосвітньої 

школиI-III ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

Новіцький Павло - учень 11класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання №6 "Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів, центр 

естетичного виховання "Натхнення" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

 

ДипломII ступеня 

Степаненко Юлія - учениця 8 класу Добровеличківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернатуI-III ступенів Кіровоградської обласної 

ради 

Паламарюк Максим - учень 8класунавчально-виховного комплексу 

"Долинськагімназія - загальноосвітня школа I-III 

ступенів №3" 

Чижик Єлизавета - учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Амброс Всеволод - учень 10класу 

Кіровоградськогообласногонавчально-виховного 

комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) 

Голубєв Дмитро - учень 11 класу Добровеличківського навчально-

виховного комплексу "загальноосвітня школа I-III 

ступенів №2 - гімназія" Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області 



Продовження додатка 

 

ДипломIII ступеня 

Зленко Олександр - учень 8 класуБобринецької загальноосвітньої 

школиI-III ступенів №5 імені П.П. 

ШумиловаБобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

Лоточинська Марина - учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Крамаренко Владислав - Учень 6 класуКіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Олексієнко Павло - учень 7 класу навчально-виховного комплексу 

"Олександрійськийколегіум - спеціалізована школа" 

Олександрійськоїміської ради 

Кіровоградськоїобласті 

Дощенко Владислав - учень 10 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання №6 "Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів, центр 

естетичного виховання "Натхнення" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

Молчанюк Євген - учень 10класукомунального закладу 

"ПедагогічнийліцейКіровоградськоїміської ради 

Кіровоградськоїобласті" 

Перевертень Ігор - учень 10 класу 

Кіровоградськогообласногонавчально-виховного 

комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв) 

Бібік Роман - учень 10 класунавчально-виховного 

комплексу«Бобринецька гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1»Бобринецької районної 

ради Кіровоградської області 

Снєсарь Артур - учень 11 класу Компаніївськоїзагальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

 

 


