
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «02» березня 2017 року    № 139 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про затвердження списку переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання 

у 2016/2017 н.р. 

 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2016 р.  

№ 699 «Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у 2016/2017 навчальному році», відповідно до 

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

конкурсів з навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти і 

науки облдержадміністрації  від 22.10.2012 р.№ 423, та на підставі рішення 

журі III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового 

навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівськоїолімпіади з трудового навчання та нагородити дипломами                

I-III ступенів осіб, визначених у додатку. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

Начальник управління                                               В. ТАБОРАНСЬКИЙ 

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


 

 

Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

_______ 2017    № ___ 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання 

 

Диплом I ступеня 

 

Сідаш Олександр - учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів №20 - дитячий юнацький 

центр «Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Левченко Ірина - учениця 9 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів №20 - дитячий 

юнацький центр «Сузір'я» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Нетребенко Едуард - учень 11 класу загальноосвітньої школи                    

I-III ступенів №30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Деревянко Кароліна - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №17 - центр естетичного 

виховання «Калинка» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області». 

 

Диплом IІ ступеня 

 

Саблюченко Данило - учень 9 класу гімназії №9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

Стеблина Дмитро - учень 8 класунавчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

№19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова 

казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Вощенко Богдан - учень 9 класу загальноосвітньої школи                 

ІІ-ІІІ ступенів №10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Чайковська Юлія - учениця 8 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання Загальноосвітня 



2 Продовження додатка 

 

школа I-II ступенів – ліцей №19 – позашкільний 

центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Стаднік Анастасія - учениця 9 класузагальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів №10 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Андріященко Карина - учениця 7 класу загальноосвітньої школи                    

I-III ступенів №30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Горяєва Анна - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання  

«Загальноосвітній навчальний заклад                     

I-III ступенів №20 - дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Бондар Дмитро - учень 11 класу Гайворонського міжшкільного 

навчально-виробничого комбінату; 

Яротник Ярослав - учень 10 класу гімназії №9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

Мерлиця Валерія - учениця 11 класу загальноосвітньої школи                 

I-III ступенів №30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

   

Диплом IІІ ступеня 

 

Токарський Артур - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 

позашкільного виховання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Боровський Віталій - учень 9 класу комунального закладу «Павлівське 

навчально-виховне об'єднання Світловодської 

районної ради Кіровоградськоїобласті»; 

Татаров Олександр - учень 9 класу Бережинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

Дем’янчик Станіслав - учень 9 класу Мануйлівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа                 

I-III ступенів дошкільний навчальний заклад» 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Душак Анатолій - учень 9 класу Оникіївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 
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Паскаль Віра - учениця 9 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу №2 «Загальноосвітня школа                 

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад 

«Дивоцвіт»  Благовіщенської районної ради; 

Чернова Юлія - учениця 9 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 

Піскова Катерина - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Манчук Єлизавета - учениця 9 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів №10 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Іус Ірина - учениця 9 класу комунального закладу  

«Навчально-виховне об'єднання  «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III ступенів №16 - дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Решетняк Євген - учень 11 класу Бережинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

Соловей Сергій - учень 11 класу Мар’янівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

Тихов Віктор - учень 11 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-II ступенів №17 – 

ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Макарицький Максим - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

№26 – дошкільний навчальний заклад- дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Володіна Ірина - учениця 11 класу Калинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

Єрмакова Софія - учениця 11 класу Добронадіївської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області; 
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Зінченко Наталія - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Колеснік Анастасія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад                        

I-III ступенів №19 – дошкільний навчальний заклад 

«Лісова казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 
 

 

 


