
 

 

 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «03» 02   2017 року    № 63 

 

м. Кропивницький 

 

 

 

Про затвердження списку переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики 

у 2016/2017 н.р. 

 

На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2016 р.  

№ 699 «Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2016/2017 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 р. № 423, та на підставі рішення 

журі III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики та нагородити дипломами I-III ступенів осіб, 

визначених у додатку. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

 

Начальник управління                                               В. ТАБОРАНСЬКИЙ 
  

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


 

Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

03.02. 2017    № 63 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики 

 

Диплом I ступеня 

 

Філоненко Кирило - учень 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Чорна Валерія - учениця 9 класу Златопільської гімназії 

 м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Кондратьєва Юлія - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа - 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія - П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Чугай Ярослав - учень 10 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області;  

Амброс Всеволод - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Колтунов Олександр - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв). 

 

Диплом IІ ступеня 
 

Згінник Олександр - учень 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Лук’янець Ярослав - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Вовченко Артем - учень 9 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №1 Добровеличківської 

районної державної адміністрації 

Кіровоградської області імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича; 

Барабан Назар - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Логвін Євген - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Єделькіна Олена - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Москаленко Роман - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Курило Андрій  - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Шевченко Олександр - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Бурлак Артем - учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Рябоконь Анастасія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Ласкурик Дмитро - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Петруніна Дарина - учениця 11 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

Кошолап Вікторія - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа - 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія - П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Продовження додатка 

 

Диплом ІIІ ступеня 
 

Коваленко Едуард - учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Свистунов 

Констянтин 

- учень 8 класу загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№1 м. Гайворон Кіровоградської області; 

Стародубцев Олег - учень 8 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»; 

Чітадзе Дарина - учениця 8 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів №15 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

Голубенко Єлизавета - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Подлєсна Валерія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа                

І-ІІ ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Ткаленко Яна - учениця 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Фандєєв Артем - учень 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради Кіровоградської області; 

Супрун Ольга - учениця 9 класу Нерубайської загальноосвітньої 

школи I-IІI ступенів Новоархангельської районної 

ради Кіровоградської області; 

Слівінський Сергій - учень 9 класу Дмитрівської загальноосвітньої школи 

I-IІІ ступенів №1 Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області; 

Мусулега Аліна  - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 



 

Продовження додатка 

 

Ткаченко Олександр  - 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»; 

Горохов Максим  - учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Добровольська Альона - учениця 10 класу загальноосвітньої школи                

І-ІІІ ступенів №5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Осетров Антон - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Ярошевська Ольга - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Коваль Ростислав  - учень 11 класу загальноосвітньої школи                     

I-III ступенів с. Хащувате Гайворонського району 

Кіровоградської області; 

Дементієнко Тетяна - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3 - гімназія» Знам'янської міської 

ради Кіровоградської області; 

Кабатова Анна - учениця 11 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Кондаурова Анастасія - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Орленко Олександр - учень 11 класу комунального закладу 

«Новогригорівська Перша загальноосвітня школа    

I-III ступенів Долинської районної ради; 

Коваленко Олег - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради». 
 


