
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» 

 


