
 
УКРАЇНА 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

м. Кіровоград 

 

16.02.2016 року № 108 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з хімії, німецької і 

французької мов у 2015/2016 н.р. 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

            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 рішення журі       

III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, німецької і 

французької мов 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з хімії, німецької і французької мов та нагородити 

дипломами I-III ступенів осіб, визначених у додатках 1-3. 

2. Оргкомітету III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

хімії, німецької і французької мов  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 

                                                                       16.02. 2016 № 108 

 

Список переможців III (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 

 

Диплом I ступеня 
Москаленко Максим - учень 7 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 радиКіровоградської області»  

Шатня Валерія - учениця 8 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 радиКіровоградської 

області» 

Петрова Ольга - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Кісіленко Олександра - учениця 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" 

Петренко Віктор - учень 11 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів №17-

ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Диплом II ступеня 
Богомольна Анастасія - учениця 7 класу Долинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №4 

Тарасова Олена - учениця 7 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання №25 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів,  
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природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської  

міської ради Кіровоградської області»  

Слівінський Сергій - учень 8 класу Дмитрівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів №1 Знам'янської районної 

ради Кіровоградської області 

Каспрова Ярослава - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області  

Себіна Єлизавета - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Улічева Юлія - учениця 8 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання 

"Загальноосвітній навчальний заклад                     

I-III ступенів №20 - дитячий юнацький центр 

"Сузір'я" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"  

Пальчик Дар’я - учениця 9 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів №2 імені М. Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області  

Мерзлікіна Катерина - учениця 9 класу Смолінського навчально-

виховного об'єднання "Загальноосвітня школа I-

IІI ступенів - гімназія – позашкільний навчальний 

заклад" Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області 

Сергієнко Дарина - учениця 9 класу Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області  

Добрянський Богдан - учень 9 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області» 

Олійніченко Дарина - учениця 9 класу Глодоської загальноосвітньої 

школи Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області 

Кривороженко Наталія - учениця 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області  

Тикул Тетяна 

 

 

 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання №25 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр  
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позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області» 

Гальченко Павло - учень 11 Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №3 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 

Каркачов Олексій - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4" Світловодської міської ради Кіровоградської 

області 

Бакал Дар’я - учениця 11 класу загальноосвітньої школи          I-

III ступенів №1 м. Гайворон Кіровоградської 

області 

 

Диплом IІI ступеня 

Руденко Єлизавета - учениця 7 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Знам'янської міської 

ради Кіровоградської області  

Жуков Андрій - учень 7 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської 

районної ради Кіровоградської області 

Довженко Євгенія - учениця 7 класу Богданівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів №1 ім. І.Г. Ткаченка 

Знам'янської районної ради Кіровоградської 

області  

Лаврик Юлія - учениця 8 класу Підвисоцької загальноосвітньої 

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

Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області  

Вовченко Артем - учень 8 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №2 Добровеличківської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області 

Швачко Олександра - учениця 8 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Знам'янської міської 

ради Кіровоградської області 

Глухенький Сергій  - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Голованівська загальноосвітня школа                   

I-IIІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка  - гімназія" 

Голованівської районної ради Кіровоградської 

області 

Красота Артем - 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  
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міської ради Кіровоградської області» 

Мірошніченко Іван - 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» 

Москаленко Роман - учень 9 класу ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Шаповал Євген - учень 9 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Загальноосвітня школа         

I-III ступенів №24 - центр дитячої та юнацької 

творчості "Оберіг" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області"  

Старченко Дмитро - 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» 

Лімбровська Анастасія - учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу "Гімназія - загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів №4" Світловодської міської ради 

Кіровоградської області  

Друзь Данило - учень 10 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання "Загальноосвітня 

школа I-III ступенів №24 - центр дитячої та 

юнацької творчості "Оберіг" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області" 

Пефті Максим - учень 10 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» 

Соколова Любов - учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу "Кіровоградський колегіум - 

спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів - дошкільний навчальний 

заклад - центр естетичного виховання" 

Кіровоградської міської Кіровоградської області  

Тітенко Катерина - учениця 10 класу Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №8 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської  
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області 

Дорошенко Владислав - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат - школа мистецтв) 

Коровіна Діана - учениця 11 класу Новомиргородської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №3 

Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області 

Брайловський Вячеслав - учень 11 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання природничо-

економіко-правовий ліцей - спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів №8 - позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області"  

Максименко Єгор - учень 11 класу Долинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

16.02. 2016 № 108 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади  

з німецької мови 

 

Диплом I ступеня 

 

Дьобріх Хелена - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області  

Томаченко Владислав  

 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Солоніна Єва         - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Диплом IІ ступеня 

 

М’ясківська Валерія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області  

Приймак Лілія 

 

 

 

 

Громова Дарина 

 

 

Тебякіна Катерина 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

учениця 9 класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу  № 2 «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення»  

 



 

 

 

 

Криволапов 

Олександр 

 

 

Пилипенко Валерія 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Демченко Оксана - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Малородня Марія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Жежеря Роман - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Унгул Роман - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Єрмаков  Дмитро 

 

 

 

Депутатова Юлія 

- 

 

 

 

- 

 

учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

Шабані  Мерієм - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 



 

 

Гейченко Ольга 

 

 

- 
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учениця 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Ладиченко Тетяна 

 

 

 

Колонтаєва Анастасія 

- 

 

 

 

 

- 

учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Ковальчук Станіслав - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Куц Олександр - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Петришина Надія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Ковалевська Каріна - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Свищ Яна - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Покора Марія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Котюк Єлизавета - учениця 11 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Сірякова Аліна - учениця 11 класу Березівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

   



Додаток 3 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

16.02. 2016 № 108 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади  

з французької мови 

 

Диплом I ступеня 

 

Ковальчук Наталія - учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Петрова Анастасія - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Мельник Катерина - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» (виступала за 11 клас) 
 

 

Диплом IІ ступеня 

 

Романщак Дар’я - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Остапчук Юлія 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

 

 

 



 

 

Щербина Єгор 

 

 

- 
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учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа                    І-ІІІ ступенів, 

центр естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Кожанова Аліна - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Корнєєва Софія - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                      

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Іванов Іван 

 

 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

Логвіна Дар’я - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Олалейе Вікторія-

Олушола 

 

 

 

 

Гаркуша Владислав 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення»  

 

 



 

 

 

 

Банявічус Ернест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

 

 

 


