
 
 

УКРАЇНА 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від  «29» січня 2016 року        № 48 

  

м. Кіровоград 

 

Про підсумки ІІІ (обласного) етапу 

ХV Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у  

2015-2016 навчальному році 

 
 

Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України від 

02.11.2015 р. № 2.1/10-754 «Про проведення ХV Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості» та на виконання наказу директора департаменту освіти 

і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.12.2015 р.            

№ 428 «Про проведення І-ІІІ етапів ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості у 2015-2016 навчальному році» та з метою популяризації творчої 

спадщини Т.Г. Шевченка, утвердження його духовних заповідей як 

важливого чинника консолідації суспільства, актуалізації виховної та 

патріотичної роботи серед учнівської молоді в період з листопада 2015 року 

по січень 2016 року проведено І-ІІІ етапи ХV Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості на тему «Ідея соборності України: творчість Тараса 

Шевченка; народ, суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і 

майбутнє». 

На розгляд журі ІІІ етапу конкурсу подано 63 творчі роботи учнів: 

            у номінації «Література» - 48, 

            у номінації «Історія України і державотворення» - 15. 

На підставі рішення журі ІІІ (обласного) етапу конкурсу 

 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями ІІІ (обласного) етапу ХV Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, на тему 

«Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка; народ, суспільство, 

держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє» та нагородити Дипломами 

управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації: 
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1) у номінації «Література»: 

Таборанського 

Володимира 

- 

 

учня 8 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання  

«Спеціалізований загальноосвітній 

навчальний заклад І ступеня «Гармонія» -  

гімназія імені Тараса Шевченка - центр 

позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Шульгіну Марію   - ученицю 9 класу Богданівської 

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 

Петрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Кондаурову Анастасію - ученицю 10 класу Кіровоградського 

обласного навчально-виховного комплексу 

(гімназія-інтернат - школа мистецтв);  

Бондаренка Олександра  - учня 11 класу Туріянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської 

районної ради Кіровоградської області;  

Рибалко Катерину  

 

- ученицю 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад                

І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий юнацький центр 

«Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області».  

2) у номінації «Історія України і державотворення»: 

Тороп Вікторію 

 

 

 

Бібіка Романа 

 

 

 

 

Покаленко Тетяну 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

ученицю 9 класу Олексіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області;  

учня 10 класу навчально-виховного 

комплексу «Бобринецька гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області; 

ученицю 10 класу Новомиргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

Потєєву Марину 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ученицю 10 класу Клинцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 
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Омельченко Єлизавету 

 

- 

 

ученицю 11 класу навчально-виховного 

комплексу «Знам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області. 

2. Оголосити Подяку управління освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації вчителям, які підготували переможців ІІІ (обласного) 

етапу ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості:  

 

Бондаренко Олександрі 

Іванівні  

 

 

Шепель Валентині 

Олексіївні 

 

 

Голик Олені  

Валеріївні 

 

 

 

 

Завалецькій  Наталії 

Андріївні  

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

учителю української мови та літератури 

Туріянської загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

учителю української мови та літератури 

Кіровоградського обласного навчально-

виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

учителю української мови та літератури 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 20 - дитячий 

юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

учителю української мови та літератури 

Богданівської загальноосвітньої школи           

І-ІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Колот  Олені 

Володимирівні  

- учителю української мови та літератури 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» - гімназія імені Тараса      

Шевченка - центр позашкільного виховання 

«Контакт» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Гурі 

Ірині Сергіївні 

- учителю історії Олексіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області; 

Бібік  

Наталії Станіславівні 

- учителю історії навчально-виховного 

комплексу «Бобринецька гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області; 

   



 4 

 

Бабенко  

Діні Олександрівні 

 

- 

 

учителю історії Новомиргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

Гордієнку  

Олександру Майовичу 

- учителю історії Клинцівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Філіповій  

Світлані Миколаївні 

- учителю історії навчально-виховного 

комплексу «Знам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 - ліцей» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області. 

3. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»               

(Корецька Л.В.) забезпечити оформлення відповідних матеріалів для 

відзначення. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

Начальник  управління                                                   В.ТАБОРАНСЬКИЙ 


