
 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  

 

 
 


