УКРАЇНА
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
НАКАЗ
Хмельницький
02.12.2016

№ 522-од

Про підсумки
ХVІI обласної учнівської
Інтернет-олімпіади з програмування
у 2016/2017 навчальному році
Відповідно до рішення організаційного комітету та журі XVІI обласної
учнівської Інтернет-олімпіади з програмування у 2016/2017 навчальному році,
проведеної згідно з наказом Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 02.09.2016 №382-од «Про проведення ХVІІ обласної учнівської Інтернет-олімпіади з програмування у 2016/2017 навчальному
році»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити список переможців ХVІІ обласної учнівської Інтернетолімпіади з програмування у 2016/2017 навчальному році (додаток 1) та список
учнів, яких рекомендовано до включення понад встановлений рейтинг до участі
у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (програмування)
у 2016/2017 навчальному році (додаток 2).
2. Нагородити учнів загальноосвітніх навчальних закладів області дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів згідно із затвердженим списком переможців (додаток 1).
3. Начальникам відділів/управлінь освіти районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад рекомендувати включити понад встановлений рейтинг до участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики (програмування) у 2016/2017 навчальному році учнів згідно із затвердженим списком (додаток 2).

4. Контроль за виконанням наказу покласти на А.Харчук, заступника директора – начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення.

/Директор Департаменту

О.Фасоля

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної
державної адміністрації
02.12.2016 №522-од
Переможці XVІI обласної учнівської Інтернет-олімпіади
з програмування у 2016/2017 навчальному році
Диплом І ступеня
МИРОНЮК
Костянтин Григорович

учень 10 класу Старокостянтинівського навчальновиховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області імені Героя України Сергія
Михайловича Бондарчука

МИСЕЧКО
Артемій Вікторович

учень 11 класу Старокостянтинівського ліцею Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Михайла Семеновича Рудяка

РАМСЬКИЙ
Ігор Андрійович

учень 9 класу Хмельницького ліцею № 17

Диплом ІІ ступеня
АВСІЄВИЧ
Володимир Русланович

учень 8 класу гімназії №2 м.Хмельницького

АЧІЛОВ
Андрій Віталійович

учень 10 класу Деражнянської загальноосвітньої
школа I-III ступенів №2 Деражнянської районної
ради Хмельницької області

СКРИПНИК
Денис Олександрович

учень 11 класу Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області
Диплом ІІІ ступеня

БУШОВСЬКИЙ
Олександр Юрієвич

учень 10 класу Кам’янець-Подільського навчальновиховного комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та
школи мистецтв Хмельницької області

Продовження додатку 1
ІВАНЮК
Роман Олегович

учень 9 класу Кам’янець-Подільського ліцею

ЛАВРІШИН
Дмитро Русланович

учень 10 класу Хмельницького ліцею № 17

РОМАНЕЦЬ
Андрій Степанович

учень 11 класу Шепетівського навчально-виховного
комплексу № 1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів та ліцей" імені Героя України
М.Дзявульського Хмельницької області

СИНИЦЯ
Костянтин Іванович

учень 11 класу Хмельницького спеціалізованого
ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі
науки

СТОРОЖУК
Костянтин Валерійович

учень 9 класу навчально-виховного комплексу №10
м.Хмельницького

Заступник директора – начальник управління
професійної освіти та ресурсного забезпеченя

А.Харчук

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної
державної адміністрації
02.12.2016 №522-од
Учні, яких рекомендовано до включення понад встановлений рейтинг
до участі у ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики (програмування) у 2016/2017 навчальному році
АВСІЄВИЧ
Володимир Русланович

учень 8 класу гімназії №2 м.Хмельницького

АЧІЛОВ
Андрій Віталійович

учень 10 класу Деражнянської загальноосвітньої
школа I-III ступенів №2 Деражнянської районної
ради Хмельницької області

БУШОВСЬКИЙ
Олександр Юрієвич

учень 10 класу Кам’янець-Подільського навчальновиховного комплексу №9 імені А.М.Трояна у складі
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови та
школи мистецтв Хмельницької області

ІВАНЮК
Роман Олегович

учень 9 класу Кам’янець-Подільського ліцею

МИРОНЮК
Костянтин Григорович

учень 10 класу Старокостянтинівського навчальновиховного комплексу «Спеціалізована школа І ступеня, гімназія» Старокостянтинівської міської ради
Хмельницької області імені Героя України Сергія
Михайловича Бондарчука

МИСЕЧКО
Артемій Вікторович

учень 11 класу Старокостянтинівського ліцею Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Михайла Семеновича Рудяка

РАМСЬКИЙ
Ігор Андрійович

учень 9 класу Хмельницького ліцею № 17

РОМАНЕЦЬ
Андрій Степанович

учень 11 класу Шепетівського навчально-виховного
комплексу № 1 у складі: "Загальноосвітня школа І-ІІ
ступенів
та
ліцей"
ім.
Героя
України
М.Дзявульського Хмельницької області

Продовження додатку 2
СКРИПНИК
Денис Олександрович

учень 11 класу Кам’янець-Подільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Хмельницької області

Заступник директора – начальник управління
професійної освіти та ресурсного забезпеченя

А.Харчук

Заступник директора – начальник управління
професійної освіти та ресурсного забезпечення
Департаменту освіти і науки
Головний спеціаліст-юрисконсульт
відділу організаційно-нормативного
забезпечення Департаменту освіти і науки
Головний спеціаліст відділу організаційно-нормативного
забезпечення Департаменту освіти і науки
Проректор Хмельницького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти

О.Сологуб
0682020004

А.Харчук

Т.Гойда
Н.Блажкова
О.Попик

