
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «20»  лютого  2018 року    № 106 
 

м. Кропивницький 

 

 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з астрономії  

у 2017/2018 н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05.10.2017 р.  

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

олімпіад і турнірів у 2017/2018 навчальному році та у жовтні 2018 року», від 

26.12.2017 р. № 974 «Про внесення змін до наказу від 05.10.2017 р. № 780 «Про 

організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів у 2017/2018 навчальному році та у жовтні 2018 року», 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 рішень 

журі III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з астрономії 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 

20.02. 2018 р.   № 106 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономї 

 

Диплом I ступеня 

 

Чугай Ярослав 

Вікторович 

- учень11 класу гімназії №9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

Миценко Андрій 

Євгенович 

- учень 11 класу комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Паламарюк Максим 

Русланович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради». 

 

Диплом IІ ступеня 
 

Баркарь Олександр 

Олександрович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв 

№19-дошкiльний навчальний заклад «Лiсова казка» 

Олександрiйської мiської ради Кiровоградської 

областi»; 

Кузнєцов Роман  

Юрійович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Горьова Анастасія 

Едуардівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Щелконогова Марина 

Борисівна 

- учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

Грицаєнко Катерина 

Юріївна 

- учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

Гуленко Іван 

Федорович 

- учень 10 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області; 
 



 

2                           Продовження додатка 
 

Баклан Дмитро 

Володимирович 

- учень 10 класу комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

Жора Анастасія 

Станіславівна 

- учениця 11 класу Липнязької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Добровеличківської районної 

ради Кіровоградської області; 

Мусулега Аліна 

Олександрівна 

- учениця 11 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Іванченко Тетяна 

Андріївна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Семенко Дарія 

Леонідівна 

- учениця 11 класу Петрівського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа        ІІ-ІІІ ступенів 

– гімназія» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Туманова Лілія 

Вадимівна 

- учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

Резніченко Ілона 

Володимирівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Курило Андрій 

Сергійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Лозова Віолета 

Андріївна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об'єднання 

№1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Деревич Вадим 

Сергійович 

- учень 10 класу загальноосвітньої школи                    І-

ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Василиженко Марія 

Костянтинівна 

- учениця 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

Каньшина Дар’я 

Русланівна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№9 - спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 
 


