
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «08» лютого 2019 року    № 80-од 
 

м. Кропивницький 

 

 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з математики 

у 2018/2019 н. р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.11.2018 р.       

№ 761-од «Про організацію та проведення І - ІІІ етапів Всеукраїнських  

учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році та у жовтні 

2019 року», від 17.12.2018 р. № 865-од «Про внесення змін до наказу від 

01.11.2018 р. № 761-од «Про організацію та проведення І - ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році 

та у жовтні 2019 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 р. № 423, та на підставі рішень журі          

III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики 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 

08.02.2019  № 80-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики 
 

Диплом I ступеня 
 

Паламарюк Максим - учень 11 класу комунального закладу «Навчально- 

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Свистунов Костянтин - учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

Кузнєцов  Олексій - учень 9 класу Світловодської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Мандебура Ілля - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області. 

Диплом IІ ступеня 

Вовк Владислав - учень 11 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

Корень Юрій - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№2–ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Супрун Ольга - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

Казаков Владислав 

 

 

 

- учень 10 класу  навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Москаленко 

Владислав   

 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
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Воронін Станіслав   

 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Дукай Катерина  - учениця 9 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Шепеленко Дмитро  - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-  

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Огородній Богдан   

 

- учень 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області; 

Мелешко Максим 

 

- учень 8 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Стригун Іван 

 

- учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім.Т.Г.Шевченка - гімназія» Голованівської районної 

ради Кіровоградської області; 

Каркуша В'ячеслав 

 

- учень 8 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області;  

Совгиря Анна 

 

- учениця 7 класу комунального закладу «Навчально- 

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Семенець Анастасія 

 

- учениця 7 класу Мар'янівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області;  

Кондратюк Віталій - учень 7 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв). 
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Диплом IІІ ступеня 
 

Пойченко Данило - учень 11 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області;  

Щукіна Надія - учениця 11 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Голубенко Єлизавета 

 

 

 

Стеблина Дмитро 

 

 

 

 

Безрукий Микола    

 

 

 

 

 

Руденко Єлизавета  

 

 

Турчин Софія    

 

 

Пересунько Єгор   

 

 

Козяр Катерина 

 

 

Мазуркевич 

Костянтин     

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

учень 10 класу  навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№19 – дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

учень  10  класу  «Філія №1-  загальноосвітня  школа  

І-ІІ ступенів» комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об'єднання «Навчально-виховний 

комплекс  « Гімназія - загальноосвітня             школа 

 І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області;   

учениця      10    класу       загальноосвітньої     школи  

І-ІІІ ступенів №4 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

учень 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

учениця 10 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

учень 10 класу комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об'єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області; 

 

 



 

 

 

Богомольна Анастасія 

 

 

Бублик Анастасія 

 

 

 

 

Горбенко Анастасія 

 

 

 

 

Копійка Максим 

 

 

 

Домбровська 

Анастасія 

 

Коробка Анастасія 

 

 

Кармазін Дар'я 

 

 

Петренко Ілля 

 

 

 

Босенко Яна 

 

 

 

Гайдюк Марія 

 

 

Задорожній Сергій 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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учениця 10 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Долинської 

районної ради»; 

учениця 10 класу Созонівського навчально-

виховного  комплексу   «Загальноосвітня         школа 

 І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

учениця 10 класу філії «Богданівська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» опорного навчального закладу 

«Богданівська загальноосвітня  

школа  І-ІІІ ступенів імені І.Г.Ткаченка» Знам'янської 

районної ради Кіровоградської області» 

учень 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

учениця 9 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

учениця 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

учениця 9 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

учениця 9 класу комунального закладу «Бережинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської 

області;  

учениця  9  класу    комунального    закладу  

« Гайворонський ліцей №2»  Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області; 

учень 9 класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об'єднання 

№2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 



 

 

Можаєв Валентин 

 

 

 

Груша Єлизавета 

 

 

Бардаш Мирослав 

 

 

Щербакова Тетяна 

 

 

Антонов Євгеній 

 

 

 

 

Савченко Сергій 

 

 

 

 

Бойко Дмитро 

 

 

Здохлій Ілля 

 

 

 

Шутько Дмитро 

 

 

Токарєва Ярослава 

 

 

 

Гінжелєв Андрій 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

-  
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учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей - школа - дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

учениця 8 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

учень 8 класу Покровської філії комунального 

закладу «Гайворонський ліцей №1»  Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 

учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

учень 8 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об'єднання «Навчально-виховний 

комплекс    «Гімназія  -  загальноосвітня           школа  

І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

учень 8 класу Михайлівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів комунального закладу 

«Михайлівське навчально-виховне об'єднання» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

учень 8 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради 

Кіровоградської області; 

учень 8 класу філії «Загальноосвітня школа  №3» 

Новоукраїнської             загальноосвітньої       школи  

І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської ради 

Кіровоградської області; 

учень 7 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області; 
учениця 7 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 
учень 7 класу Вершино-Кам'янської філії 
комунального закладу  «Новгородківський  
навчально-виховний комплекс «загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Новгородківської районної ради 
Кіровоградської області». 

 


