
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «08»  лютого 2018 року    № 74 
 

м. Кропивницький 

 

Про підсумки ІІІ (обласного) етапу 

ХVІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у  

2017/2018 навчальному році 

 
 

На виконання наказу начальника управління  освіти,  науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 10.11.2017 р.            

№ 865 «Про проведення І-ІІІ етапів ХVІІ Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості у 2017/2018 навчальному році», з метою актуалізації 

виховної роботи серед учнівської молоді проведено                                                

І-ІІІ етапи ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, що 

проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!». 

На розгляд журі ІІІ етапу конкурсу подано 53  творчі роботи учнів: 

            у номінації «Література» - 30, 

            у номінації «Історія України і державотворення» - 23. 

На підставі рішення журі ІІІ (обласного) етапу конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями ІІІ (обласного) етапу ХVІІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, що проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, 

брати мої!», і нагородити Дипломом управління освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації: 

1) у номінації «Література»: 

Кучука Віктора - учня 7 класу Новоградівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області; 

Сущенко Марину - ученицю 8 класу Листопадівської 

загальноосвітньої школи І - ІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

Сергієнко Катерину - ученицю 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально - виховного комплексу (гімназія-

інтернат – школа мистецтв); 
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Стрілець Віталіну - ученицю 9 класу Туріянської 

загальноосвітньої  школи І - ІІІ ступенів 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

Крицю Анну - ученицю 9 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»: 

Миндрул Олександру 

 

- 

 

 

 

ученицю 11 класу Липнязької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Добровеличківської районної ради  

Кіровоградської області;  

Цоток Юлію  - ученицю 11 класу Липнязької 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

Добровеличківської районної ради  

Кіровоградської області; 

Зленка Олександра - учня 10 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області; 

Бабіча Михайла -  учня 10 класу навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів №19 - дошкільний 

навчальний заклад «Лісова казка» 

Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Єрофеєву Ольгу - ученицю 10 класу Губівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені 

Д. Бєдного Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області; 

Єрофеєва Юрія 

 

 

 

-  

 

 

 

учня 8 класу Губівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного 

Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області; 

Пономар Ярославу  -  ученицю 10 класу навчально-виховного 

комплексу «Знам’янська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» 

Знам’янської міської ради Кіровоградської 

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

облдержадміністрації вчителям, які підготували переможців ІІІ (обласного) 

етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості:  

 

Бондаренко  

Олександрі Іванівні 
- учителю української мови і літератури 

Туріянської загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області;  

Варламовій Любові 

Володимирівні 
- учителю української мови і літератури 

Новоградівської загальноосвітньої школи             

І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Голик  

Олені Валеріївні 

 

- учителю української мови і літератури 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад  І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Приз Вірі  

Володимирівні 
- учителю української мови і літератури 

Листопадівської загальноосвітньої школи             

І-ІІ ступенів Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Руденко Ларисі 

Миколаївні 
- учителю української мови і літератури 

Кіровоградського обласного навчально- 

виховного комплексу (гімназія-інтернат – 

школа мистецтв); 

Мар’яновій  

Вірі Іванівні 

- учителю історії Липнязької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Добровеличківської 

районної ради  Кіровоградської області; 

Дикій Тамарі  

Дмитрівні 

- учителю історії комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської 

області; 

Гирбі Антоніні 

Володимирівні 

- учителю історії Губівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного 

Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області; 

Коліснику Юрію 

Володимировичу 

- учителю історії навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів №19 - дошкільний 

навчальний заклад «Лісова казка» 

Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
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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 покласти на заступника начальника 

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

 

 

 

 

 

Начальник  управління  В.ТАБОРАНСЬКИЙ 

 


