
Додаток 3 

до наказу департаменту освіти і 

науки  облдержадміністрації 

11.02 2016    №  90 

 

Нагороджуються переможці III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади 

з фізики 

 

Дипломом  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» 

 

Дипломом  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» 

 



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 

   

Дипломом  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) 

 

 

 



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 Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

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 ісмені В.О. Сухомлинського» Онуфріївської 

районної ради Кіровоградської області 

Вдовенко Владислав  - учень 11 класу комунального закладу  

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Денисенко Марина  - 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) 

 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» 
 


