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Про підсумки проведення І 

(районного) етапу ХVІІ міської 

олімпіади випускників школи 

І ступеня «Путівка в науку» 

 

 

На виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-

2022 роки,  наказів Департаменту освіти Харківської міської ради від 18.02.2019 

№ 29 «Про проведення ХVІІ міської олімпіади випускників школи І ступеня 

«Путівка в науку» Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради від 25.02.2019 № 46 «Про проведення І (районного) 

етапу міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в науку», 

відповідно до річного плану роботи Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради на 2019 рік та з метою 

стимулювання творчого розвитку учнів початкової школи, виявлення і 

підтримки обдарованих школярів, активізації творчої діяльності вчителів, 

підвищення рівня викладання базових навчальних предметів у школі І ступеня 

14 березня 2019 року на базі Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 98 Харківської міської ради Харківської області, оргкомітетом проведено І 

(районний) етап олімпіади для випускників школи І ступеня закладів загальної 

середньої освіти Московського району. 

Відповідно до Умов проведення та на підставі протоколів журі олімпіади 

 

 

НАКАЗУЮ: 
 

 

1. Визнати переможцями та нагородити: 

1.1.Дипломами І ступеня: 
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- Остапченко Ксенію, ученицю Харківської гімназії №144 Харківської 

міської ради Харківської області, з навчального предмета «Українська мова»; 

- Рудневу Алісу, ученицю Харківської гімназії №144 Харківської міської 

ради Харківської області, з навчального предмета «Математика»; 

- Шутова Гліба, учня комунального закладу «Харківська спеціалізована 

школа І ступеню №33 Харківської міської ради Харківської обласної ради» з 

навчального предмета «Математика»; 

- Потапенкова Ігоря, учня Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №156 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмету «Природознавство»; 

- Євтеєва Іллю, учня комунального закладу «Харківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №30 Харківської міської ради Харківської області імені 

Герою Радянського союзу С.О Борзенко», з навчального предмета 

«Природознавство». 

1.2. Дипломами ІІ ступеня: 

- Купріянова Данила, учня Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів №156 Харківської міської ради Харківської області,  з навчального 

предмета «Українська мова»; 

- Драча Микиту, учня Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

№156 Харківської міської ради Харківської області, з навчального предмету 

«Математика»; 

- Ніколаєва Вадима, учня Харківської гімназії №43 Харківської міської 

ради Харківської області, з навчального предмета «Природознавство»; 

- Мартинова Іллю, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів  №156 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Природознавство»; 

- Бірюкову Марину, ученицю Харківської гімназії № 144 Харківської 

міської ради Харківської області, з навчального предмета «Природознавство». 

1.3. Дипломами ІІІ ступеня: 

- Шаблія Ігоря, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№97 Харківської міської ради Харківської області, з навчального предмета 

«Українська мова»; 

- Козачкіну Софію, ученицю Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №98 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Українська мова»; 

- Воронченко Мілану, ученицю Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №124 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Українська мова»; 

- Чернобаєва Артема, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №142 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Українська мова»; 

- Галушка Віталія, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №142 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Математика»; 
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- Ханахмедова Марата, учня Харківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №64 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Математика»; 

- Скакодуба Деміда, учня Харківської спеціалізованої школи І 

ступеня №177 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Математика»; 

- Хохлова Артема, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №124 Харківської міської ради Харківської області, з навчального 

предмета «Природознавство»; 

- Клочка Марата, учня комунального закладу «Харківський 

навчально-вихований комплекс «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» №8  Харківської міської ради Харківської області, з 

навчального предмета «Природознавство».  

2. Визнати переможцями в номінації та нагородити дипломами: 

- Догадаєву Анну, ученицю Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області, в номінації 

«Знавець рідної мови»; 

- Хандешина Максима, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області, в номінації 

«Майбутній мовознавець»; 

- Шуцьку Поліну, ученицю Харківського ліцею №141 Харківської міської 

ради Харківської області,  в номінації «Знавець рідної мови»; 

- Шалімова Григорія, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №143 Харківської міської ради Харківської області, в номінації 

«Кращій знавець граматики»; 

- Кроль Анну, ученицю Харківської спеціалізованої школи І ступеня 

№177 Харківської міської ради Харківської області, в номінації «Майбутній 

мовознавець»; 

- Корякіну Злату, ученицю Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №25 Харківської міської ради Харківської області, в номінації 

«Майбутній математик»; 

- Дербака Мирослава, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №31 Харківської міської ради Харківської області, в номінації 

«Майбутній програміст»; 

- Наместникова Єгора, учня комунального закладу «Харківський 

навчально-вихований комплекс «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок)» №8  Харківської міської ради Харківської області», в 

номінації «Майбутній математик»; 

- Гукасова Андрія, учня Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №97 Харківської міської ради Харківської області, в номінації 

«Майбутній математик»; 

- Заволка Тимура, учня комунального закладу «Харківський навчально-

вихований комплекс «школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок)» №8  Харківської міської ради Харківської області»,  в номінації 

«Найкмітливіший із кмітливих»; 
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