
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «07» березня  2018 року    № 158 – од 
 

м. Кропивницький 

 

Про участь команд у ІV етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад із  

навчальних предметів у 2017/2018 н.р. 

та керівників команд 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  

від  28.02.2018 р. № 213 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2017/2018 навчальному році», наказу 

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» 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити склад команд-учасників IV (фінального) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів (додаток 1) та графік 

їх відряджень (додаток 2). 

2. Відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів – учасників 

предметних олімпіад покласти на керівників команд. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських 

рад, об’єднаних територіальних громад: 

1) забезпечити участь команд та їх керівників у IV етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів; 

2) здійснити витрати на проїзд від місця проживання до м. Кропивницького 

та у зворотному напрямі, харчування в дорозі учнів – учасників IV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. 

4. Керівникам команд забезпечити наявність: 

- копій звітів та заявок на участь у IV етапі олімпіади; 

- медичних довідок на кожного члена команди про стан здоров’я та про 

відсутність контактів з інфекційними хворими, завірених печаткою лікувального 

закладу; 
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- документів із фотокарткою (паспорт або учнівський квиток) кожного 

члена команди, що засвідчують особу; 

- копій довідок членів команди про присвоєння їм ідентифікаційного 

номера; 

- білих халатів у учасників олімпіади з хімії. 

5. Фінансово-економічному відділу та централізованій бухгалтерії 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації (Гриценко С.А., 

Ляшенко Т.М.) здійснити: 

1) витрати на проїзд (в обидва кінці), харчування в дорозі, відрядження осіб, 

які супроводжують учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів (додаток 32 до наказу 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»); 

2) фінансування відряджень керівників команд (додаток 1), проїзду дітей (в 

обидва кінці) та їх харчування через осіб, які супроводжують учасників, 

відповідно до графіка відряджень команд-учасників ІV етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад (додаток 2). 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації  

Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління  В. ТАБОРАНСЬКИЙ  

 

 



  

 

Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

07.03.2018      № 158 – од  

 

Склад команд - учасників  

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

 

1. З української мови та літератури: 

Керівник команди   

Толмач Наталія 

Іванівна 

– учитель української мови і літератури 

комунального закладу «Навчально-виховний 

комплекс «Долинська гімназія - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної 

ради». 

Члени команди:   

Громко Євгенія 

Артурівна 

– учениця 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»; 

Пасічник Аліна 

Віталіївна 

– учениця 9 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Ковальчук Наталія 

Дмитрівна 

– 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»; 

Колесникова Анна 

Андріївна 

– учениця 11 класу Смолінського навчально-

виховного об’єднання «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів - гімназія-позашкільний навчальний 

заклад» Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області. 
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2. З історії: 

Керівник команди:   

Таран Тетяна 

Олексіївна 

– учитель історії навчально-виховного об’єднання  
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка -  
ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв»  
Олександрійської міської ради Кіровоградської  
області. 

Члени команди:   

Ванін Юрій 

Костянтинович 

- учень 8 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат - школа мистецтв); 

Беденко Марина 

Миколаївна  

- учениця 9 класу Знам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка 

Знам’янської міської ради Кіровоградської області; 

Коваленко Сергій 

Сергійович 

– учень 10 класу Златопільської гімназії  

м. Новомиргорода Новомиргородської районної  

ради Кіровоградської області; 

Іванюра Ігор 

Станіславович 

– учень 10 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат - школа мистецтв); 

Кісенко Олексій 

Сергійович  

– учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 20 - дитячий юнацький 

центр «Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

 

3. З англійської мови: 

Керівник команди 

Родіонова Зоя 

Олександрівна 

– учитель англійської мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум - 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

центр естетичного виховання» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області. 

Члени команди: 

Хлівна Катерина 

Олегівна 

– учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 
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Буряков Владислав 

Андрійович 

– учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Мусієнко Ірина 

Олексіївна 

– учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 

школа мистецтв). 

 

4. З німецької мови: 

Керівник команди 

Верезубенко Наталія 

Володимирівна 

– учитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Кіровоградський колегіум - 

спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - центр 

естетичного виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

Члени команди: 

Чемойдан Олександра 

В’ячеславівна 

– учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Табалова Анастасія 

Андріївна 

– учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Тебякіна Катерина 

Юріївна 

– 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». 
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5. З французької мови: 

Керівник команди 

Тищенко Людмила 

Михайлівна 

– учитель німецької мови комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

Члени команди: 

Науменко Анжеліка 

Олегівна 

– учениця 9 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Олалейе Єлизавета-

Олайнка 

– 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»; 

Гусейнова Олена 

Ельчинівна 

– 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»; 

Краснюк Владислава 

Вячеславівна 

 

– 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»; 

Логвіна Дар’я 

Олександрівна 

– 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». 
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6. З іспанської мови: 

Керівник команди 

Москаленко Вікторія 

Анатоліївна 

 

– учитель німецької мови навчально-виховного 

комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області. 

Члени команди: 

Маляр Дар’я 

Олегівна 

– учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Ніколаєв Гліб 

Максимович 

– учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Криволапов Олександр 

Дмитрович 

– учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Кулікова Юліанна 

Олегівна 

– учениця 11 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Швецова Владислава 

Ігорівна 

– учениця 11 класу  навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

7. З російської мови та літератури: 

Керівник команди 

Ціпов’яз Лариса 

Валеріївна 

– учитель зарубіжної літератури та російської мови 

навчально-виховного об’єднання  «Олександрійська  

гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

Члени команди:   

Турецька Оксана 

Василівна 

– учениця 9 класу комунального 

закладу «Соколівське навчально-виховне 

об’єднання  «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. 

Позашкільний центр» Соколівської сільської ради   

Кіровоградського району Кіровоградської області; 
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Коваль Денис 

Валентинович 

– учень 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Бережна Дар’я 

Володимирівна 

– учениця 11 класу комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області. 
 

 

8. З математики:  

Керівник команди   

Сакун Алла  

Іванівна 

– 

 

учитель математики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області». 

Члени команди:   

Петренко Ілля 

Дмитрович 

– учень 8 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Казаков Владислав 

Володимирович 

– учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Голубенко Єлизавета 

Юріївна 

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей – школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Добрянський Богдан 

Ігорович                        

– учень 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв). 

9. З хімії: 

Керівник команди   

Іванащенко Олена 

Афанасіївна 

– учитель хімії 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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Члени команди:   

Черепанова Тетяна 

Андріївна 

– учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Москаленко Максим 

Геннадійович 

– учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Шатня Валерія  

Юріївна 

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний 

ліцей - фізико-математична школа - загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №18 – центр дитячої та 

юнацької творчості «Надія» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Красота Артем 

Михайлович 

– учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів №18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

 

10. З економіки: 

Керівник команди   

Костюкевич Павло 

Петрович 

– учитель економіки комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа I-II ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» – дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 

Члени команди:   

Сотніченко Дмитро 

Євгенович 

– учень 9 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»; 
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Кушнірова Катерина 

Сергіївна 

– учениця 10 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Ткаченко Олександр 

Сергійович 

– учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа  

I-II ступенів № 34 - економіко-правовий ліцей 

«Сучасник - дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 

 

11. З фізики: 

Керівник команди   

Дробін Андрій 

Анатолійович  

– методист науково-методичної лабораторії 

природничо-математичних дисциплін 

комунального закладу «Кіровоградський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського». 

Члени команди:   

Боровик Ольга 

Станіславівна 

– учениця 8 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат - школа мистецтв); 

Стеблина Дмитро 

Владиславович 

– учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв 

№19 - дошкiльний навчальний заклад «Лiсова 

казка» Олександрiйської мiської ради 

Кіровоградської області; 

Логвін Євген 

Олександрович 

– учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа II ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Смірнов Вадим 

Васильович 

– учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області». 

12. З астрономії: 

Керівник команди   

Буряк Юрій 

Володимирович 

– учитель фізики Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат – школа мистецтв). 
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Члени команди:   

Баклан Дмитро 

Володимирович 

– учень 10 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Чугай Ярослав 

Вікторович 

– учень 11 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області. 

 

13. З біології:  

Керівники команди:   

Прокопець Наталія 

Олексіївна 

– учитель біології комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Тасенко Людмила 

Олександрівна 

– учитель біології комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

Члени команди:   

Кобзар Валерія 

Євгенівна 

– учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа II ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Куріщенко Денис 

Андрійович 

– учень 9 класу Гнатівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад Мрія» 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області;  

Сергієнко Катерина 

Павлівна 

– учениця 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-

школа мистецтв); 

Єделькіна Олена 

Володимирівна 

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей-школа-

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Оглоб’як Анна  

Ігорівна 

– учениця 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 
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Михайлюта Євген 

Едуардович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 - дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

 

14. З географії:  

Керівник команди   

Гальченко Лариса 

Володимирівна 

– учитель географії Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області. 

Члени команди:   

Бузько Юлія 

Анатоліївна 

– учениця 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Рибачук Іван 

Костянтинович 

– учень 9 класу спеціалізованої загальносвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Чорна Валерія 

Миколаївна 

– учениця 10 класу Златопільської гімназії  

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

Колеснік Олена 

Олександрівна 

– учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради». 

15. З інформатики:  

Керівник команди 

  

Книшук Анатолій 

Васильович 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Дробот Ігор  

Леонідович 

– учитель інформатики навчально-виховного 

комплексу «Ліцей інформаційних технологій-

спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 

Члени команди:   

Крамаренко Владислав 

Валерійович 

– учень 8 класу гімназії нових технологій навчання  

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 
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Огородній Богдан 

Ігорович 

– учень 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Карауш  Дмитро  

Олександрович 

– учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній заклад I-III  ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр естетичного виховання» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 

Москаленко Владислав 

Юрійович 

– учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій-спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Саєнко Катерина 

Юріївна 

– учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій-спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Балашов Олександр 

Сергійович 

– учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 
 

16. З інформаційних технологій:  

Керівник команди  

Карявка Сергій 

Сергійович 

– учитель інформатики комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради». 

Члени команди:   

Паламарюк Максим 

Русланович 

– учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія-

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради»; 

Зенченко Євгеній 

Ігорович 

– учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Запорожець Богдан 

Вадимович 

– учень 11 класу комунального закладу 

«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 

«cпеціалізована загальноосвітня школа-інтернат  

І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 

районної ради. 
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17. З правознавства: 

Керівник команди 

Філіпова Світлана 

Миколаївна 

– учитель правознавства навчально-виховного 

комплексу «Знам’янська загальноосвітня школа            

І-ІІІ ступенів № 2 – ліцей» Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області. 

Члени команди:   

Климук Ірина  

Дмитрівна 

– учениця 9 класу навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів  

№19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова 

казка» Олександрійської міської  

ради Кіровоградської області; 

Данькова Владислава 

Сергіївна 

– учениця 9 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Пономар Ярослава  

Станіславівна 

– учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Дерев’янко Діана 

Олександрівна  

– учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

18. З трудового навчання: 

Керівник команди 

Прибудченко Ганна 

Михайлівна 

– учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання Загальноосвітня 

школа І-IІ ступенів – ліцей № 19 – позашкільний 

центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області. 

Члени команди:   

Андріященко Карина 

Андріївна 

– учениця 8 класу загальноосвітньої школи                         

I-III ступенів № 30 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Сідаш Олександр 

Ігорович 

– учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 20 - дитячий юнацький центр 

«Сузір’я» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 
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Левченко Ірина 

Олегівна 

– учениця 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». 

19. З екології: 

Керівник команди: 

Хоменко Вікторія  

Олексіївна 

– учитель екології комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області імені Олени Журливої». 

Члени команди:   

Потєхін Антон 

Михайлович 

– учень 9 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області імені Олени Журливої»; 

Петренко Анна 

Григорівна 

– учениця 11 класу Куколівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Олександрійської районної ради Кіровоградської 

області. 
 

20. З польської мови та літератури: 

Керівник команди 

Зубричева Ольга 

Володимирівна 

– учитель польської мови та літератури 

комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання ліцей-школа-дошкільний навчальний 

заклад «Вікторія-П» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

Члени команди:   

Зубричева Аглая 

Андріївна 

– учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум - спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Коваленко Владислава 

Євгеніївна 

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа 

мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 



  

 

Продовження додатка 1  
14 

 

Папоян Карина 

Арменаківна 

– учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа 

мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 



  

   

Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації  

07.03.2018      № 158 – од  

 

Графік відряджень  

команд - учасників IV етапу Всеукраїнських олімпіад  

із навчальних предметів 
 

№ 

з/п 

Назва навчального 

предмета 

Місце проведення  

IV етапу олімпіад 

Дата відрядження 

1.  Українська мова та 

література 

Вінницька обл. 25 – 31 березня  

2018 року 

2.  Англійська мова Харківська обл. 24 – 31 березня  

2018 року 

3.  Іспанська мова Харківська обл. 24 – 31 березня  

2018 року 

4.  Історія Чернігівська обл. 25 – 31 березня  

2018 року 

5.  Російська мова та 

література 

м. Київ 25 – 30 березня  

2018 року 

6.  Німецька мова 

 

Львівська обл. 24 – 31 березня  

2018 року 

7.  Французька мова 

 

Львівська обл. 24 – 31 березня  

2018 року 

8.  Географія 

 

Тернопільська обл. 24 – 30 березня  

2018 року 

9.  Математика Одеська обл. 18 – 24 березня  

2018 року 

10.  Фізика Сумська обл. 24 – 31 березня  

2018 року 

11.  Хімія Полтавська обл. 25 – 31 березня 

2018 року 

12.  Біологія Черкаська обл. 26 березня – 01 квітня  

2018 року 

13.  Економіка Закарпатська обл. 24 березня – 01 квітня  

2018 року 

14.  Астрономія м. Київ 01 – 07 квітня  

2018 року 

15.  Інформатика  Миколаївська обл. 

 

01 – 07 квітня  

2018 року 

16.  Інформаційні 

технології 

Запорізька обл. 18 – 24 березня 

2018 року 



  

 

Продовження додатка 2 
2 

 

17.  Правознавство Херсонська обл. 18 – 24 березня 

2018 року 

18.  Трудове навчання 

(технології) 

Хмельницька обл. 24 – 31 березня  

2018 року 

19.  Екологія Житомирська обл. 13 – 18 березня  

2018 року 

20.  Польська мова та 

література 

Івано-Франківська обл. 24 – 30 березня  

2018 року 

 

 


