
 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від 16 лютого 2017 року    № 93 

м. Кропивницький 
 

 

 

 

Про затвердження списків переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з біології та географії 

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 рішень журі 

III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології та географії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з біології та географії і нагородити дипломами I-

III ступенів осіб, визначених у додатках 1, 2. 

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 1 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

16.02.2017 № 93 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 

 

Диплом I ступеня 

 

Мироненко Анастасія - учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №4 Кіровоградської 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»; 

Михайлюта Євген - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Скібіцький Олександр - 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». 

 

Диплом IІ ступеня 

 

Грек Алла - учениця 8 класу Панчівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Філоненко Кирило - учень 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Сєрков Едуард - учень 8 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»; 

Оришечко Дмитро - учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – дитячий юнацький центр 
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«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Лівітчук Руслана - учениця 9 класу філії навчально-виховного 

комплексу «Голованівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка – гімназія» 

Голованівська загальноосвітня школа 

ім. Г.В. Міклея» Голованівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Січкар Максим - учень 9 класу Петрокорбівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Герасименко Павло - учень 9 класу Петрівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Сіда Валентина - учениця 9 класу Федірківського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Гречанюк Олена - учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів с. Солгутове Гайворонського району 

Кіровоградської області; 

Михалевич Альона - учениця 10 класу Суботцівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області; 

Бородавка Дарія - учениця 10 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»; 

Зінченко Анастасія - учениця 10 комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання природничо-економіко-

правовий ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№8 – позашкільний центр Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Гончарук Юлія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Перегонівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

– дошкільний навчальний заклад» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Ісаєнко Сергій - учень 11 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 
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Долинської районної ради»; 

Білецький Антон - учень 11 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

Кісіленко Олександра - учениця 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»; 

Пефті Максим - 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; 

Квашук Костянтин - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв). 

 

Диплом IІI ступеня 

 

Мартинюк Олександра - учениця 8 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів с. Вікнина Гайворонського району 

Кіровоградської області; 

Коваленко Едуард - учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Чернявська Ілона - учениця 8 класу Петрівського навчально-виховного 

комплексу «Дошкільний навчальний заклад – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області; 

Плахотня Єлизавета - учениця 8 класу Петрокорбівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Дильман Артур - учень 8 класу Комишуватської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

Довга Оксана - учениця 8 класу Онуфріївської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області; 

Черевко Ірина - учениця 8 класу Червонокостянтинівської 
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загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Москальова Дар’я - учениця 8 класу Павлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Світловодської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

Логвінов Олександр - учень 8 класу навчально-виховного об'єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Мороз Максим - учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Панова Анастасія - учениця 8 класу гімназії №9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

Кондратюк Ірина - учениця 9 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу №1 «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області; 

Бакал Аліна - учениця 9 класу Кетрисанівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Пустовіт Вікторія - учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів с. Могильне Гайворонського району 

Кіровоградської області; 

Безугла Світлана - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Степаненко Юлія - учениця 9 класу Добровеличківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи – інтернату І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської обласної ради; 

Півкопа Катерина - учениця 9 класу Новоархангельського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – гімназія» Новоархангельської 

районної ради Кіровоградської області; 

Вініченко Дар'я - учениця 9 класу Малопомічнянської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області; 

Тимошевська Альона - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 



5                               Продовження додатка 1 

 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Оглоб'як Анна - учениця 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Святенко Анастасія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання №32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 

центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Гузевата Юлія - учениця 9 класу гімназії №9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

Сіньова Діана - учениця 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Соловей Віктор - учень 10 класу Федіївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Бліжнікова Софія - учениця 10 класу Червоноярського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Квашук Анна - учениця 10 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 

Швець Анастасія - учениця 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Кучер Юлія - учениця 10 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

Пальчик Дар'я - учениця 10 класу загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів №2 імені М. Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Меленчук Софія - учениця 10 класу навчально-виховного об'єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 
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Заворотько Дар’я - учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Ассефа Анастасія - учениця 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Сердечна Єва - учениця 11 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу №1 «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області; 

Васильєва Карина - учениця 11 класу Веселівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Подборський Олег - учень 11 класу загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів с. Казавчин Гайворонського району 

Кіровоградської області; 

Гостра Карина - учениця 11 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Долинської районної ради»; 

Стаднік Олександра - учениця 11 класу Злинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 

Скиданова Марина - учениця 11 класу Новомиргородської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області; 

Бончук Діана - учениця 11 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Самородченко 

Олександр 

- учень 11 класу Староосотської філії комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об'єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Лімборська Анастасія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області. 
 



 

 Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

16.02.2017 № 93 

 

Список переможцівIII (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 

 

Диплом І ступеня 

 

Карповець Вадим  - учень 8 класу загальноосвітньої школи I-III ступенів 

№4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 

Чорна Валерія - учениця 9 класу Златопільської гімназії м. 

Новомиргорода Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

Колєснік Олена - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»; 

Шаповалов Микола - учень 11 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області. 

 

Диплом ІІ ступеня 

 

Гончаров Іван  - учень 8 класу Вільшанської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

Філоненко Кирило - учень 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Кочубей Віталій - учень 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

Жучкова Софія - учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Мартинюк Дар`я - учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради»; 
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Аркан Олександра  - учениця 9 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Іванюра Ігор - учень 9 класу Соснівської філії комунального 

закладу «Красносільське навчально-виховне 

об'єднання» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Гриценко Єлизавета  - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Шаповалов Єгор - учень 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шевцов Максим - учень 9 класу Тарасівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-IІI ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Степаненко Микола - учень 9 класу Вільшанської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

Калінчук Неля - учениця 9 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 

Безугла Світлана  - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради»; 

Степаненко Юлія  - учениця 9 класу Добровеличківської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступенів 

Добровеличківської районної ради; 

Шатня Валерія - учениця 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»; 
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Пономар Ярослава 

 

- 

учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

№ 2 – ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Головко Андрій  - учень 10 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

Кузьменко Анастасія - учениця 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

Кожемяка Ярослав - учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шнабой Павло  - учень 10 класу Клинівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Клинівської сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області; 

Олійник Діана  - учениця 10 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів № 17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Федотов Олесь  - учень 11 класу загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шарков Георгій - учень 11 класунавчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Ковердій Богдан - учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв); 

Різун Олександр - учень 11 класу Тарасівської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області. 

   

Диплом ІІІступеня 

Попова  Юлія - учениця 8 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховнеоб`єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

Чітадзе Дарина - учениця 8 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів №15 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 
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Гейко Дар`я  - учениця 8 класу Новопразького навчально-

виховного комплексу Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області; 

Олексієнко Павло - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Козацька Софія  - учениця 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 виконавчого комітету 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

Ватульов Святослав - учень 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №8 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Відешин Микола - учень 8 класу Верблюзького навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа I-IІI ступенів - 

дошкільний навчальний заклад -центр позашкільної 

освіти» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області; 

Мартинович 

Владислав 

- учень 8 класу Червоновершської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області; 

Єрмаков Назар  - учень 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -   

школа мистецтв); 

Ілляшов Ілля - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів № 3Долинської 

районної ради»; 

Осадча Наталія - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

БодюлДаніїл - 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»; 

Гордієнко Ірина - учениця 9 класу Буховецької загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Кудіна Любов - учениця 9 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 
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Нагорний Євгеній 

 

 

- 

            

 

учень 9 класу Суботцівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області; 

Гребенщіков Микита - учень 9 класу Знам'янської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г. Шевченка Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області; 

КолєватоваДаша - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Вініченко Дар’я - учениця 9 класу Малопомічнянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області; 

Тютенко Анастасія - учениця 10 класу Покровської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Кіровоградської районної 

державної адміністрації Кіровоградської 

області; 

Безносенко Євгеній - учень 10 класу Федіївської загальноосвітньої школи 

I-III ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Матюшенко 

Олександр 
- учень 10 класу Злинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 

Кісенко Олексій - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів №20 -дитячий юнацький центр 

«Сузір'я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Нікітенко Сергій  - учень 10 класу Торговицької загальноосвітньої 

школи I-IІI ступенів ім. Є.Ф. Маланюка 

Торговицького навчально-виховного об'єднання 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області; 

Гаршанов Денис - учень 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Бабенко Дар’я   - учениця 10 класу загальноосвітньої школи I-III 

ступенів №4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 
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Нейман Максим - учень 10 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»; 

Полтавець Катерина  - учениця 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об`єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

Жданюк Микола - учень10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школаІ-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради»; 

Скороход Михайло - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Лоточинська Марина - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Коптєв Олександр - учень 11 класу Златопільської гімназії                       

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Ковальчук Станіслав - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Холодовська Наталія - учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецькоїміської ради 

Кіровоградської області; 

Залізький Олександр  - учень 11 класу Новгородківського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа           

І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням        

предметів – центр довузівської підготовки» 

Новгородківськоїрайонної радиКіровоградської 

області; 

Стадник Олександра - учениця 11 класуЗлинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів- 

дошкільний навчальний заклад»Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 
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Кузьміна Анна  - учениця 11класукомунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

Лисак Антон  - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   

№ 2 – ліцей»Знам'янської міськоїради 

Кіровоградської області; 

Бодюл Кирило   - учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Гетьманенко 

Анастасія 
- учениця 11 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Богомолова 

Олександра 
- учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітня школа I-III 

ступенів №24 - центр дитячої таюнацької творчості 

«Оберіг» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 
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