
УКРАЇНА 
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ   

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
                                     

                                                             

 

НАКАЗ 

08.11.2016                                                                                                              №430 

 

Про підсумки районного конкурсу  

вокалістів «Я зможу це!», присвяченого  

Року англійської мови, серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

 

       Згідно з планом управління освіти Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, з метою виявлення  талановитих та обдарованих дітей,  

сприяння подальшому  розвитку їхніх обдарувань, залучення юних аматорів до 

активної участі  в міських мистецьких заходах  8 листопада 2016 року був 

проведений районний  конкурс вокалістів «Я зможу це!», присвячений Року 

англійської мови, в якому взяли участь учні 17 навчальних закладів:  

сш№7(директор Криворучко І.О.),сш №52 (директор Шевченко В.М.), сзш №54 

(директор Ковальова О.І.), сш №64 (директор Юшко О.В.),  сзш №69 (в.о. 

директора Блажаєва В.В.), сш №74 (директор Марушевська О.О.), сзш №173 

(директор Мазаєва Л.А.), сзш №161 (директор Оробей Н.О.),  сзш№174 

(директор Койцан В.М.), гімназії біотехнологій №177 (директор Сташевська 

І.С.),  ПЛ НТУУ «КПІ» (директор Киричков Ю.В.), ЮЛ НАВС (директор Кобко 

В.А.), АКЛ НАУ (директор Земляна Г.І.), ліцей №142 (директор Боклогова 

О.Н.), ліцей №144(директор Орєхова І.В.), ліцей «Престиж» (директор Турчина 

В.В.), сзш №279(директор Дорош Л.І.) 

На підставі матеріалів, наданих  журі фестивалю,  

 

НАКАЗУЮ: 
 

    1. Нагородити дипломами управління освіти Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації переможців   конкурсу вокалістів серед учнів  

загальноосвітніх навчальних закладів (додаток 1). 

    2. Методисту  науково-методичного  центру  управління  освіти   

Підгорній О.О. довести до відома керівників навчальних закладів району та 

вчителів музики  результати  проведення  конкурсу.        

    3. Контроль за  виконанням  даного наказу  покласти на заступника 

директора  науково-методичного центру  управління освіти  Бикову Р.П. 

 

 

    В.о.начальника                                      Н.Кухарєва 



Додаток 1 

до наказу   

управління освіти 

Солом’янської районної  

в місті Києві державної  

адміністрації 

                                                                                     від 08.11.2016  №430 

 

Переможці 

конкурсу вокалістів «Я зможу це!» 

 

 

Гран-прі Дзюбак Анастасія –учениця 9 класу сзш№279 

 

І номінація «Учні 5-7 класів» 

І місце - Ремізович Єва - учениця 5 класу ліцею№144 

І місце - Григорян Софія - учениця 7 класу сзш№69 

ІІ місце - Лесик Вікторія - учениця 5 класу сзш№174 

ІІІ місце - Журавель Олександра - учениця 6 класу сш№64 

 

ІІ номінація «Учні 8-9 класів» 

І місце - Нечитайло Нікіта - учениця 9 класу сш№52 

ІІ місце - Іскендерова Севіндж Мехман Кизи - учениця 8 класу  

гімназії№177 

ІІІ місце - Магалецька Аліса - учениця 9 класу ПЛНТУУ «КПІ» 

 

ІІІ номінація «Учні 10-11 класів» 

І місце - Новицька Катерина -  учениця 11 класу ліцею «Престиж» 

І місце - Омельченко Олександра - учениця 11 класу сзш№174 

І місце - Сударик Дарина - учениця сш№7 

ІІ місце - Арцімович Ольга – учениця 11класу сзш№54 

ІІ місце - Базюк Анастасія –учениця 11 класу АКЛНАУ  

ІІ місце - Шмуляр Анна - учениця 10 класу гімназії№177 

ІІ місце - Малюжонок Поліна - учениця 10 класу сш№173 

ІІІ місце - Халіл Хана Ала Ель –Дін - учениця 10 класу АКЛНАУ 

ІІІ місце - Клімова Уляна - учениця 11 класу ЮЛНАВС 

Номінація «Глядацькі симпатії» 

Новицька Катерина -  ліцей «Престиж» 


