
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 лютого 2015 року №46 

 

 

Про затвердження результатів  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з математики 

у 2014/2015 н.р. 

 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 25.09.2014 р. № 352 «Про 

організацію та проведення І - ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів у 2014/2015 навчальному році», відповідно до Умов проведення  

І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з 

навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 22.10.2012 року № 423, та на підставі рішення журі 

III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити результати III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики (додаток ) та нагородити переможців дипломами      

I-III ступенів. 

2. Оргкомітету III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з математики до 01 квітня 2015 року підготувати аналітичні матеріали за 

підсумками олімпіади. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад проаналізувати результати I-III етапів Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з математики. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора департаменту – начальника управління дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної освіти, виховної роботи та фінансового забезпечення 

департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації 

Олійник А.В. 

 

Директор департаменту                                                     Е.Лещенко 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820


                                                                                  Додаток  

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

                    2015  № ____ 

 

 

Нагороджуються переможці III етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

 

Дипломом I ступеня 

 

Улічева Юлія  - учениця 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Ткаченко Богдан - учень 8 класу Нечаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів ім. Ю.І.Яновського  

Тимченко Лариса - учениця 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв) 

Пуляєва Анна - учениця 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв) 

Мельниченко Кирило - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

 

Дипломом II ступеня 

 

Голубенко Єлизавета - учениця 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Чорна Валерія - учениця 7 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області 

Шмалько Богдан - учень 8 класу Маловисківської загальноосвітньої 

школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської районної 

ради Кіровоградської області 

Кісіленко Олександра - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-

правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 
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Хитрук Богдан - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ульяновська гімназія –загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1» Ульяновської районної ради 

Кіровоградської області 

Гур’янова Лілія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Томишев Дмитро - учень 9 класу комунального закладу «Петрівський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів –гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області 

Васильєв Олександр - учень 9 класу Смолінського навчально-виховного 

об’єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів –

гімназія-позашкільний навчальний заклад» 

Маловисківської районної ради Кіровоградської 

області 

Маліченко Єлизавета - учениця 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв) 

Горпинко Олексій - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Дипломом III ступеня 

 

Пісарєв Тимур - учень 7 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія-загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3» 

Барабан Назар - учень 7 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія-загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3» 

Григор Олена - учениця 7 класу Жовтневої загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Устинівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

Андрєєв Антон - учень 7 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г.Шевченка-гімназія» Голованівської районної 

ради Кіровоградської області 

Супрун Ольга - учениця 7 класу Нерубайської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новоархангельської районної 

ради Кіровоградської області  

Слівко Світлана - учениця 7 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв) 
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Шишлов Нікіта - учень 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів, природничо - математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Вовченко Артем - учень 7 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-III ступенів № 2 Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області  

Шелест Дмитро - учень 8 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Клименко Єгор - учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 20- дитячий юнацький центр 

«Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Кондратьєва Юлія - учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Саєнко Катерина - учениця 8 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Бєла Діана - учениця 9 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 1 м.Гайворон Кіровоградської 

області 

Чепіжко Віра - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Гайворонська гімназія –загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів № 5» Кіровоградської області 

Кошолап Вікторія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Гриньова Анна - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу  

«Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -

ліцей імені В.О.Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

Грязнов Ростислав - учень 9 класу Ганнівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради   

Кіровоградської області 

Ласкурик Дмитро - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія-загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3» 
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Осетров Антон - учень 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Ромасько Іван - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум-спеціалізована школа» 

Олександрійської  міської ради Кіровоградської 

області 

Рябовол Антон - учень 9 класу Устинівської загальноосвітньої школи 

І-ІІ ступенів Устинівської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області  

Янакі Роман - учень 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

с.Таужне Гайворонського району Кіровоградської 

області 

Хомич Денис - учень 9 класу навчально-виховного комплексу   

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 2-ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області 

Герасимчук Ігор - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, природничо- математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Іванов Михайло - учень 10 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Татар Сніжана - учениця 10 класу Мар’янівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради  

Кіровоградської області  

Лапін Євген - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Бурковська Ольга - учениця 10 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17- ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Градобоєв Данило - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 
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Брайловський 

В’ячеслав 
- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання природничо-економіко-

правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 8 – позашкільний центр Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Фурсиков Дмитро - учень 11 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Терещенко Андрій - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія-загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3» 

Щукіна Ольга - учениця 11 класу Новгородківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа          

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів-

центр довузівської підготовки» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області  

Буряк Руслан - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв) 

   



 


