
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від «28» лютого 2018 року      № 133-од 
 

м. Кропивницький 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з трудового навчання 

у 2017/2018 н.р. 

 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05.10.2017 р.  

№ 780 «Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2017/2018 навчальному році та у жовтні 2018 року», 

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 року № 423, та на 

підставі рішення журі  III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з трудового навчання 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади 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 



 

 

Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

_28.02.2018__. 2018    № 133- од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання 
 

Диплом I ступеня 
 

Сідаш Олександр - учень 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»; 

Андріященко Карина - учениця 8 класу загальноосвітньої школи                         

I-III ступенів № 30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Татаров Олександр - учень 10 класу комунального закладу «Бережинська 

загальноосвітня школа I-III ступенів» 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської 

області; 

Левченко Ірина - 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». 
 

Диплом IІ ступеня 
 

Байрачний Владислав - учень 9 класу Володимирівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

Погрібний Назар - учень 9 класу комунального закладу «Павлівське 

навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Світловодської районної ради Кіровоградської 

області»; 

Бакун Максим - учень 9 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

Саусь Інга - 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»; 
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Продовження додатка 

Іванова Марина - учениця 9 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-II ступенів №17 – ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Золотухіна Анастасія - учениця 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»; 

Вощенко Богдан - учень 10 класу загальноосвітньої школи                              

ІІ-ІІІ ступенів №10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Кудря Сергій - учень 11 класу Маловисківської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 

Манчук Єлизавета - учениця 10 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів №10 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

Богза Тетяна - учениця 11 класу комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 
   

  Диплом IІІ ступеня 
   

Матійко Павло - учень 9 класу загальноосвітньої школи                                

I-III ступенів №30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Миронов Євгеній - учень 9 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

Цигульський 

Владислав 

- учень 9 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ  

І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Костенюк Владислав - учень 9 класу Благовіщенського навчально-виховного 

комплексу №1 «Гімназія - загальноосвітня школа                 

I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад 

«Сонечко» Благовіщенської районної ради; 

Антоненко Наталія  учениця 9 класу Маловисківської загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ступенів Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 
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Продовження додатка 

Майданюк Мілана - учениця 9 класу Благовіщенського навчально-
виховного комплексу №2 «Загальноосвітня школа                 
I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад 
«Дивоцвіт»  Благовіщенської районної ради; 

Наконечна Дарія - учениця 9 класу Гайворонського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату; 

Армінен Карина - учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-
виховний комплекс «Долинська гімназія – 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 
районної ради»; 

Бондарєва Анастасія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» 
Світловодської міської ради Кіровоградської області; 

Боровський Віталій - учень 10 класу комунального закладу «Павлівське 
навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 
школа I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Світловодської районної ради Кіровоградської 
області»; 

Цибуля Олександр - учень 11 класу комунального закладу «Ганнівська 
загальноосвітня школа I-III ступенів – центр 
позашкільної освіти» Ганнівської сільської ради 
Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

Андрусенко Ян - учень 11 класу Олександрійського навчально-
виховного комплексу (ЗНЗ I-II ступенів №17 – ліцей) 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області; 

Шаповал Євген - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання «Загальноосвітня школа  
I-III ступенів №24 – центр дитячої та юнацької 
творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради 
Кіровоградської області»; 

Кіреєва Оксана - учениця 11 класу комунального закладу «Соколівське 
навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 
школа I-III ступенів. Позашкільний центр» 
Соколівської сільської ради Кіровоградського району 
Кіровоградської області; 

Загребельна Ірина - учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання №35 «Загальноосвітня школа  
I-III ступенів, позашкільний центр Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області»; 

Кулініч Світлана - учениця 10 класу навчально-виховне об’єднання 
«Новомиргородська загальноосвітня школа  
I-III ступенів №2 – дошкільний навчальний заклад» 
Новомиргородської районної ради Кіровоградської 
області. 

 


