
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

    18.04.2018                                                                                                  № 349 
 
Про підсумки ІІІ (міського) етапу  
Всеукраїнської учнівської олімпіади  
з  фізичної культури 
в 2017/2018 навчальному році 
 
           Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, 
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-
дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси 
фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України  від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056,     
на виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 26 грудня 2017 року № 1180 «Про проведення                    
III (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 
предметів у 2017/2018 навчальному році» та згідно з протоколами журі  
 

Н А К А З У Ю: 
 
1. Нагородити дипломами Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які стали 
переможцями  ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади    
з фізичної культури згідно з додатком. 

2. Оголосити Подяку Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) педагогічному колективу  школи І-ІІІ ступеня № 292             
імені гетьмана України Івана Мазепи Деснянського району за високий 
рівень організації ІІІ (міського) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 
з фізичної культури.  

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Шкурову Т.І. 

 

Директор  Департаменту 

 

О. Фіданян 



                                                          
Додаток  
до наказу Департаменту освіти і науки, молоді  
та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 
від «18» квітня 2018 року № 349 

 
Переможці ІІІ (міського) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізичної культури  
в 2017/2018 навчальному році 

 
Диплом І ступеня 

 
1. Горбунова Валерія Михайлівна, учениця 11 класу Предславинської 

гімназії № 56 Печерського району 
2. Труш Матвій Олександрович, учень 11 класу Києво-Печерського ліцею 

№ 171 «Лідер» Печерського району 
 

Диплом ІІ ступеня 
 

3. Клипун Олександра Сергіївна, учениця 11 класу школи І-ІІІ ступенів              
№ 153 ім. М. Кирпоноса Шевченківського району  

4. Константиновський Денис Романович, учень 11 класу школи І-ІІІ 
ступенів № 153 ім. М. Кирпоноса Шевченківського району  
 

Диплом ІІІ ступеня 
 

5. Коворотний Богдан Вікторович, учень 11 класу спеціалізованої школи               
І-ІІІ ступенів № 265 з поглибленим вивченням предметів                
художньо-естетичного циклу Дніпровського району 

6. Красівська Вікторія Олександрівна, учениця 11 класу спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 274 з поглибленим вивченням 
іноземної мови Дарницького району 

7. Кумпан Ліна Олегівна, учениця 11 класу Технічного ліцею 
Дніпровського району 

8. Михайлова Софія Володимирівна, учениця 11 класу школи І-ІІІ ступенів  
№ 8 Оболонського району 

9. Сопленко Дмитро Олександрович, учень 11 класу спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 305 з поглибленим вивченням 
іноземної мови Дарницького району 

 

Заступник  директора 
Департаменту 

 

        Т. Шкурова 


