
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «03» березня 2018 року         № 147-од 

 

м. Кропивницький 

 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з хімії 

у 2017/2018 н.р. 

 

На виконання 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», 

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 Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії 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 

03.03.2018 р.    № 147-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з хімії 
 

Диплом I ступеня 

 

Голофаєв Антон - 

 

учень 7 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»; 

Черепанова Тетяна - 

 

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 ради 

Кіровоградської області»;  

Москаленко Максим - 

 

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»; 

Шатня Валерія - 

 

учениця 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»; 

Красота Артем - 

 

учень 11 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».  

Диплом IІ ступеня 
 

Семенов Андрій  учень 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітня школа-

інтернат І-ІІІ ступенів, ліцей «Сокіл», центр 
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позашкільного виховання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Лядський Дмитро  - учень 7 класу Знам’янської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №4 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Романюк Михайло - учень 7 класу Побузької загальноосвітньої школи    

I-III ступенів Голованівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Кобзар Валерія -  учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Куріщенко Денис - учень 9 класу Гнатівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Мрія» 

Добровеличківської районної ради; 

Попова Юлія - учениця 9 класу комунального закладу 

«Петрівський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської районної ради Кіровоградської області; 

Безсмольна Дарина  - учениця 9 класу загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Козаков Владислав - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Святенко Анастасія  - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання №32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа  

I-III ступенів, позашкільний центр «Школа 

мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Манастирська 

Владислава  

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Боровська Анна - учениця 10 класу загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів №5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шаповалов Єгор - учень 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Голубенко Єлизавета  - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання ліцей – школа –  
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 дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Слівінський Сергій - учень 10 класу філії «Дмитрівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу 

«Дмитрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені Т.Г. Шевченка Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області»;  

Жаданова Софія - 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». 

 
  Диплом IІІ ступеня 

 

Ломакін Олег  - учень 7 класу комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об’єднання 

№1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Горескул Марія - учениця 7 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Савченко Володимир  - учень 8 класу Михайлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів комунального закладу 

«Михайлівське  навчально-виховне об’єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Співак Руслана  - учениця 8 класу Михайлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів комунального закладу 

«Михайлівське навчально-виховне об’єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Шевченко Михайло - учень 8 класу Знам’янської загальноосвітньої школи 

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

міської ради Кіровоградської області;  

Басараб Вікторія - учениця 8 класу комунального закладу  

«Бобринецьке навчально-виховне об’єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія –

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

 Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Огородній Богдан  - учень 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 
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 ради Кіровоградської області; 

Тимбач Станіслав  - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Жуков Андрій  - учень 9 класу Новоукраїнськогонавчально-

виховного комплексу №8 «загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»  

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

Слободанюк Катерина - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів №16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Свистунов Костянтин  - учень 9 класу Гайворонського навчально-виховного 

об’єднання №1 «Загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Шевчук Дмитро - учень 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Гацан Сергій  - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Чітатзе Дарина - учениця 9 класу загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів №15 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

Довженко Євгенія  - учениця 9 класу опорного навчального закладу 

«Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені І.Г. Ткаченка Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Артеменко 

Олександра  

- учениця 10 класу Глодоської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

Каспрова Ярослава - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів      

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Мотузенко Наталія - учениця 10 класу комунального закладу «Карлівське 

навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» 

Соколівської сільської ради Кіровоградського 

району Кіровоградської області; 
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Бондар Діана  - учениця 10 класу Вільхівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Леоніда Васильовича 

Куценка Благовіщенської районної ради; 

Лаврик Юлія - учениця 10 класу Підвисоцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка 

Підвисоцького навчально-виховного об’єднання 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області; 

Дробот Ольга - учениця 10 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Савостіков Георгій - учень 10 класу комунального закладу «Петрівський 

навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 

школа ІІ-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Корень Юрій - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Кузнецова Катерина  - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Сергієнко Дарина - учениця 11 класу філії «Загальноосвітня школа №3» 

Новоукраїнської загальноосвітньої школи   

І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області; 

Старченко Дмитро  - учень 11 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»; 

Мірошніченко Іван - учень 11 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»; 

Бриков Костянтин - учень 11 класу Знам’янської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 6 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області. 

 


