
 
УКРАЇНА 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

м. Кіровоград 
 

11.02.2016 року № 90 

 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з математики,  

географії, фізики та інформатики  

у 2015/2016 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 р. № 365 «Про 

організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів у 2015/2016 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 рішень журі  

III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, 

географії, фізики та інформатики 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з математики, географії, фізики та інформатики та 

нагородити дипломами I-III ступенів осіб, визначених у додатках 1 – 4. 

2. Оргкомітету III (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з 

математики, географії, фізики та інформатики подати управлінню освіти, 

науки, молоді та спорту облдержадміністрації матеріали за підсумками 

олімпіад через три дні після їх проведення. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

Дузя С.Д. 

 

 

 

Начальник управління                                            В. ТАБОРАНСЬКИЙ     
 

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


Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації 

                                          11.02.2016           № 90 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

 

                          Диплом I ступеня 

Лук’янець Ярослав - учень 7 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Каспрова Ярослава - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів     

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Шелест Дмитро - учень 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Кабатова Анна - учениця 10 класу загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Стрільцова Аліна - учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

 

                                Диплом II ступеня 

Згінник Олександр - учень 7 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

Снісар Руслан - учень 7 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

Улічева Юлія  - учениця 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» 

Чорна Валерія - учениця 8 класу Златопільської гімназії                     

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області 
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Соколов Михайло - учень 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 м. Гайворон Кіровоградської області 

Супрун Ольга - учениця 8 класу Нерубайської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новоархангельської районної 

ради Кіровоградської області  

Москаленко Роман - учень 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Добрянський Богдан - учень 9 класу комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Величко Євгеній - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Маліковський Руслан - учень 10 класу Межирічківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Межирічківської сільської ради  

Голованівського району Кіровоградської області 

Ципко Антон - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка - гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області 

Кондаурова Анастасія - учениця 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв) 

Амброс Всеволод - учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв) 

Ласкурик Дмитро - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3» 

Балюк Владислав - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Голоскок Олександра - учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

 

                Диплом III ступеня 

Богомольна Анастасія - учениця 7 класу Долинської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 
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Старенька Катерина - учениця 7 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Ковальов Іван - учень 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 26 - дошкільний навчальний заклад - дитячий 

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Свистунов Костянтин - учень 7 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 1 м. Гайворон Кіровоградської області 

Стеблина Дмитро - учень 7 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 19 - дошкільний навчальний заклад «Лісова 

казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області  

Андрєєв Антон - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області 

Щукіна Надія - учениця 8 класу Новгородківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа          

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів -

центр довузівської підготовки» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області 

Тістечок Аліна - учениця 8 класу Мар’янівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 

Старченко Дмитро - учень 9 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» 
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Юрків Станіслав - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Грицаєнко Катерина - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Гайворонська гімназія - загальноосвітня школа       

І-ІІІ ступенів № 5» Кіровоградської області 

Ткаченко Богдан - учень 9 класу Нечаївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів ім. Ю.І. Яновського  

Туманова Лілія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Шмалько Богдан - учень 9 класу Маловисківської загальноосвітньої 

школи № 3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області 

Зенченко Євгеній - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3» 

Богза Тетяна - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

Шевченко Олександр - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 3» 

Кондратьєва Юлія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Кошолап Вікторія - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 
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Ромасько Іван - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Саженюк Альбіна - учениця 10 класу Підвисоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області 

Нітенко Тетяна  - учениця 10 класу Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області 

Томишев Дмитро - учень 10 класу комунального закладу «Петрівський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів - гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області 

Мельник Максим - учень 10 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області 

Ковбун Павло - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Єнакі Віталій - учень 10 класу Новгородківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа          

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням предметів -

центр довузівської підготовки» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області 

Мамалига Андрій - учень 10 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-III ступенів № 3 Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області 

Осетров Антон - учень 10 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 
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Герасимчук Ігор - учень 11 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» 

Лапін Євген - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Градобоєв Данило - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Вовчок Олексій - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -  

школа мистецтв) 

Бурковська Ольга - учениця 11 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17- 

ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Пуляєва Анна - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -  

школа мистецтв) 

Курінський Ярослав - учень 11  класу навчально – виховного комплексу 

«Долинська   гімназія   –   загальноосвітня    школа 

І-ІІІ ступенів № 3» 



 

 Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації  

11.02.2016           № 90 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 

 

                             Диплом І ступеня 

Кудіна Любов - учениця 8 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

Колєснік Олена - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Шаповалов Микола - учень 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області  

Гальченко Павло - учень 11 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області  

 

                                  Диплом ІІ ступеня 

Андрєєв Антон - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області 

Чорна Валерія  - учениця 8 класу Златопільської гімназії                     

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області 

Осадча Наталія - учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

Бодюл Даниїл - учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітня школа               

I-III ступенів № 24 - центр дитячої та юнацької 

творчості «Оберіг» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Аркан Олександра  - учениця 8 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 
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Ілляшов Ілля - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Іванюра Ігор - учень 8 класу Соснівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітній навчальний заклад        

I-IIІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Олександрівської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Гриценко Єлизавета  - учениця 8  класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Буряк Валентина - учениця 9 класу Підвисоцької загальноосвітньої 

школи I-IІI ступенів ім. Т.Г. Шевченка 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області  

Жданюк Микола - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Нейман Максим - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 18 - центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»  

Бабенко Дар’я   - учениця 9 класу загальноосвітньої школи                  

I-III ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Чуніхіна Аліна - учениця 10 класу Долинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4 

Янакі Роман - учень 10 класу загальноосвітньої школи                      

I-III ступенів с. Таужне Гайворонського району 

Кіровоградської області 

Трибулько Олександр  - учень 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 8 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

Лисак Антон  - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

№ 2 – ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області 
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Марікуца Жанна - учениця 11 класу Іванковецької загальноосвітньої 

школи I-IІI ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області 

 

                     Диплом  ІІІ ступеня 

Степаненко Юлія - учениця 8 класу Добровеличківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернат I-III ступенів 

Кіровоградської обласної ради 

Безугла Світлана  - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія – загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Єрмаков Назар  - учень 8 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -   

школа мистецтв) 

Тимченко Роман  - учень 8 класу комунального закладу «Петрівський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області 

Кузьменко Анастасія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа         

I-III ступенів № 1» Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

Петрова Ольга  - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів       

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Хлань Анна - учениця 9 класу Бережинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

Скороход Михайло - учень 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Паламарчук Карина - учениця 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської районної 

ради Кіровоградської області 

Заблоцька Діана  - учениця 9 класу Йосипівської загальноосвітньої 

школи  I-II ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області 

Лоточинська Марина  - учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 
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Сімочко Віктор - учень 9 класу Червоновершської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

Шнабой Павло  - учень 9 класу Клинівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Клинівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області 

Плетенюк Владислав  - учень 9 класу Цукрозаводського навчально-

виховного комплексу Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області 

Різніченко Владислав - учень 10 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів № 6 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області 

Гриньова Анна  - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Павлиська загальноосвітня школа I-III ступенів - 

ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

Тофан Аліна - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа I-IIІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області  

Лахманюк Максим  - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Гайворонська гімназія - загальноосвітня школа       

I-III ступенів № 5» Кіровоградської області 

Кузьміна Анна  - учениця 10 класу комунального закладу 

«Петрівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради Кіровоградської області 

Лімборська Анастасія  - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

 

Ковердій Богдан - учень 10 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв) 

 

Шарков Георгій - учень 10 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 
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Бодюл Кирило   - учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

Задра Денис  - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

№ 12 - дошкільний навчальний заклад 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області» 

Кофлік Сергій  - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання № 25 «Загальноосвітня школа      

I-III ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Липкан Дмитро - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 - ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області 

Бурковська Ольга - учениця 11 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів № 17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Попов Володимир - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – 

фізико-математична школа – загальноосвітня школа 

I-III ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Старовойт Максим - учень 11 класу Новоукраїнської гімназії № 7 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області 

Заболотній Іван  - учень 11 класу Губівської загальноосвітньої школи  

I-III ступенів імені Д. Бєдного 

Орленко Валерія  - учениця 11 класу Бобринецької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 5 імені П.П. Шумилова 

Бобринецької районної ради Кіровоградської області 

Гончарук Діана - учениця 11 класу Побузької загальноосвітньої школи  

I-III ступенів Побузької селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області 

Чорний Яків  - учень 11 класу Долинської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів № 4 
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Кондратюк Крістіна  - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Бобринецька гімназія – загальноосвітня школа         

I-III ступенів № 1» Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області 

Малий Михайло - учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

Олійніченко Карина - учениця 11 класу загальноосвітньої школи                

I-III ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Сіммапхом Інна - учениця 11 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів № 6 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області 

Каркачов Олексій   
 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4»  Світловодської міської ради Кіровоградської 

області  

 

 



 

                                                                       Додаток 3 

   до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації 

 11.02.2016           № 90 

 

 

                                 Список переможців III (обласного) етапу 

 Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 

                   Диплом І ступеня 

Подлєсна Валерія - учениця 8 класу комунального закладу  «Навчально-

виховний    комплекс   загальноосвітня   школа         

І-ІІ ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Москаленко Роман - учень 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Амброс Всеволод - учень 10 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -  

школа мистецтв) 

Моторіна Анна - учениця 11 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» 

 

                         Диплом ІІ ступеня 

Барабан Назар - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Єделькіна Олена - учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Горьова Анастасія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Шевченко Олександр - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 
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Осетров Антон - учень 10 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області  

Кабатова Анна - учениця  10  класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 10  Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Кондаурова Анастасія - учениця 10 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -   

школа мистецтв) 

Пуляєва Анна - учениця 11 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -   

школа мистецтв)  

Вартік Поліна - учениця  11  класу загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів № 10  Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Стрільцова Аліна - учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

 

                  Диплом ІІІ ступеня 
Білоткач Ігор - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Логвін Євген - учень 8 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Руденко Анна - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Ткаченко Яна - учениця 8 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -   

школа мистецтв) 

Кондратьєва Юлія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Самсонов Артем - учень 9 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -  

школа мистецтв) 
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Бублик Єгор - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний   комплекс   загальноосвітня  школа                     

І-ІІ ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Завгородня Анна - учениця 10 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Коваленко Олег - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Кошолап Вікторія - учениця  10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа - 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія - П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Ласкурик Дмитро - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Решетник Віталій - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 

Шевченко Валентина - учениця 10 класу Липнязької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області 

Шкода Ляна - учениця 10 класу навчально – виховного   комплексу 

«Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

ліцей імені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

Вдовенко Владислав  - учень 11 класу комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Денисенко Карина  - учениця 11 класу Помічнянської загальноосвітньої 

щколи І-ІІІ ступенів № 3 Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області  

Делієва Руслана  - учениця 11 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -   

школа мистецтв) 
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Іванова Яна - учениця 11 класу Новоархангельського навчально-

виховного   комплексу    «загальноосвітня    школа   

І-ІІІ ступенів - гімназія» Новоархангельської 

районної ради Кіровоградської області 

Курінський Ярослав - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3» 
 

 

 



 

 Додаток 4 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

Кіровоградської облдержадміністрації  

11.02.2016           № 90 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформатики 

 

Диплом І ступеня 

Карауш  Дмитро - учень 7 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній заклад I-III  ступенів –дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного виховання» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області 

Саєнко Катерина  - учениця 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Ципко Антон - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т.Г. Шевченка - гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області 

Балюк Владислав  - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Диплом ІІ ступеня 

Баракаєв Ігор   - учень 9 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об’єднання №25 "Загальноосвітня школа I-

III ступенів, природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області" 

Коптєв Руслан  - учень 10 класу гімназії №9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області  

Стрільцова Аліна  - учениця 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

  Диплом  ІІІ ступеня 

Лук'янець Ярослав  - учень 7 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Котенко Богдан  - учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи  I-III ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 
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Молчанюк Євген  - учень 10 класу комунального закладу «Педагогічний 

ліцей  Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Малолітко  Владислав  - учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи  I-III ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області 

Яворський Вадим  - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Урсатий Олександр  - учень 11 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 
 


