
 

 

 

 

 

        18     лютого            22                                                                                44-од 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з трудового навчання  

(технологій) у 2021/2022 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.10.2021 року №254-од 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні 2022 року», 

відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, затверджених наказом 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 13.09.2019 року № 665-од, та на підставі 

рішення журі III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

трудового навчання (технологій)  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з трудового навчання (технологій) та нагородити 

дипломами I-III ступенів осіб, визначених у додатку. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

 

  Директор департаменту                                                    Ельза ЛЕЩЕНКО 

 

 

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


Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

18.02.2022 №_44-од____ 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з трудового навчання (технологій) 

 

Диплом I ступеня 
 

ІВАНОВА 

Тетяна Миколаївна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітній навчальний заклад                   

І-ІІІ ступенів № 16 - дитячий юнацький центр 

"Лідер" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

БАТАРЧУК 

Володимир Ігорович 

- учень 9 класу комунального закладу «Гімназія 

«Ерудит» Кропивницької міської ради»; 

ЄФІМОВ  

Богдан Сергійович 

- учень 11 класу загальноосвітньої  школи                     

II-III ступенів №10 Кіровоградської міської  

ради Кіровоградської області; 

ПРИЛЄПОВА 

Єлизавета Євгенівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Фортечна гімназія Кропивницької міської 

ради». 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 

 

ЗАЇКА 

Марія Володимирівна 

- учениця 8 класу «Опорний заклад «Ліцей №1 

імені Героя України Березняка Євгена 

Степановича Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області»; 

ТКАЛЕНКО  

Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 8 класу «Опорний заклад «Ліцей №1 

імені Героя України Березняка Євгена 

Степановича Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області»; 

КОЛЕСНИК  

Віктор Михайлович 

- учень 9 класу комунального закладу «Фортечна 

гімназія Кропивницької міської ради»; 

ПУГАЧЕНКО 

Валентин 

Олександрович 

- учень 8 класу Мар'янівського ліцею Мар'янівської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 

ОСИПЕНКО 

Іван Станіславович 

- учень 10 класу Мар'янівського ліцею 

Мар'янівської сільської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області; 

 

 



2                                 Продовження додатка 

 

НАЗАРЕНКО 

Єлизавета Анатоліївна 

- учениця 11 класу опорного навчального закладу 

«Богданівська загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів імені І.Г. Ткаченка Суботцівської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області»; 

ПУЗИРЕВСЬКА 

Валерія Євгенівна 

- учениця 10 класу загальноосвітнього навчального 

закладу І - ІІІ ступенів № 10 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 

   

Диплом IІІ ступеня 

 

ДРОНОВА  

Анастасія Миколаївна 

- учениця 9 класу філії «Дмитрівська загальноосвітня 

школа» опорного навчального закладу 

"Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені Т.Г.Шевченка" Дмитрівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 

ВІЛЬЧИНСЬКА  

Рената Дмитрівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська  загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

БОЙКО  

Катерина Василівна 

- учениця 9 класу Протопопівського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Приютівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області; 

ЛОСЬ  

Максим Сергійович 

- учень 9 класу Володимирівської філії Ліцею "Нова 

школа" Катеринівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 

СЕРЕДА  

Леонід Вікторович 

- учень 9 класу Тарасівської філії комунального 

закладу «Новгородківський навчально-виховний 

комплекс імені заслуженого вчителя України 

П.Ф. Козуля «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області; 

ГУНЯ  

Петро Олегович 

- учень 9 класу Несватківської філії комунального 

закладу «Олександрівський ліцей №2» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області; 

КОРОБКА  

Олексій Павлович 

- учень 10 класу комунального закладу «Ганнівський 

академічний ліцей-центр позашкільної освіти» 

Ганнівської сільської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області; 
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БІЛОУС  

Ярослава 

Олександрівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської 

ради Кіровоградської області; 

ВІТІКА  

Єлизавета Валеріївна 

- учениця 11 класу Великосеверинівського ліцею 

Великосеверинівської сільської ради 

Кропивницького району; 

ЧУХРІЙ  

Антон Володимирович 

- учень 11 класу Бережинського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Первозванівської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

СТЕНЗЯ  

Богдан Сергійович 

- учень 11 класу Комишуватського ліцею 

Рівнянської сільської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області. 

 


