
 

  

 

 

 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від 27.02.2018             № 124 
м. Кропивницький 

 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з географії 

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 рішення 

журі  III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з географії 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 

_______ 2018    № ___ 

 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії 

 

Диплом I ступеня 

 

Бузько Юлія  - учениця 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Рибачук Іван - учень 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Чорна Валерія - учениця 10 класу Златопільської гімназії                   

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Колеснік Олена - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради». 

 

Диплом IІ ступеня 

 

Кузнєцов Нікіта - учень 8 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Громко Євгенія  - 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»; 

Козацька Софія - учениця 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Кочубей Віталій - учень 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 
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Степаненко Юлія - учениця 10 класу комунального закладу 

«Добровеличківське навчально-виховне об'єднання 

«спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат      

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

дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 

районної ради; 

Шаповалов Єгор - учень 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Осадча Наталія - учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Ілляшов Ілля - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Лобуренко Михайло - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Олійник Діана  - учениця 11 класу Олександрійcького навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів №17-ліцей) 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Кожемяка Ярослав - учень 11 класу спеціалізованої загальносвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Шкабой Павло - учень 11 класу філії навчально-виховного 

комплексу «Голованівська загальноосвітня школа   

І-ІІІ ступенів ім Т.Г. Шевченка «Клинівська 

загальноосвітня школа». 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

Горбенко Роксолана - учениця 8 класу Добровеличківської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Думлер Ярослава - учениця 8 класу Буховецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 
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Возник Олег  - учень 8 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»; 

Перевізняк Ростислав - учень 8 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 

школа мистецтв); 

Нетесаний Владислав  - учень 8 класу комунального закладу "Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Калашнікова 

Анастасія  

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Воронін Станіслав - учень 8 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Кропачев Ігор - учень 8 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів – школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Каркачова Анастасія - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Філоненко Катерина  - учениця 8 класу Світловодської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Драндалуш Станіслав - учень 8 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

Цингалова Евеліна - учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Ісащенко Кароліна - учениця 8 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 
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Нікітін Віталій - учень 8 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»; 

Гончаров Іван - учень 9 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

Відешин Микола - учень 9 класу комунального закладу «Верблюзький 

навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад – центр позашкільної освіти» 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Бунін Юрій - учень 9 класу Попельнастівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області; 

Данчук Злата - учениця 9 класу Заваллівського навчально-

виховного об’єднання «Загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів» Гайворонської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області; 

Вороніченко Тетяна  - учениця 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Богомольна Анастасія  - учениця 9 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Долинської районної ради»; 

Щедріна Анастасія - 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»; 

Оришечко Дмитро  - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Попова Юлія  - учениця 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 
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Карповець Вадим  - учень 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№ 4 Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 

Чітадзе Дарина  - учениця 9 класу загальноосвітнього навчального 

закладу І-ІІІ ступенів №15 Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

Жучкова Софія  - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І -ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Кравець Юлія  - учениця 9 класу Володимирівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Гриценко Єлизавета  

 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Колєватова Дар’я  - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Горячківська 

Олександра 

- учениця 10 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

Степаненко Микола  - учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 

школа мистецтв); 

Мала Єлизавета  - учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Бабенко Дар`я  - учениця 11 класу загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Нікітенко Сергій  - учень 11 класу Торговицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів ім. Є.Ф. Маланюка 

Торговицького навчально-виховного об’єднання 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області; 

Калінка Євгеній  - учень 11 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»; 
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Матюшенко 

Олександр  

- учень 11 класу Злинського навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Маловисківської 

районної ради Кіровоградської області; 

Безносенко Євгеній - учень 11 класу Федіївської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Гаршанов Денис - учень 11 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Макар Вікторія - учениця 11 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Головко Андрій  - учень 11 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

Кузьменко Анастасія - 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. 

 


