
 

 

 

 

 

     17    лютого                     20                                                                                              132-од 

 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з  

математики та біології  

у 2019/2020 н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2019 р.  

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

учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та у жовтні 

2020 року», від 19.11.2019 р. № 851-од «Про внесення змін до наказу від 

11.10.2019 р. № 742-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та 

у жовтні 2020 року», відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів, затверджених наказом начальника управління освіти, науки, молоді 

та спорту Кіровоградської  обласної державної адміністрації від 13.09.2019 року 

№ 665-од, та на підставі рішень журі III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з математики та біології 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з математики і біології та нагородити дипломами  

I-III ступенів осіб, визначених у додатках 1 – 2. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

Начальник управління                                    Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ  

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820


Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

 17.02.2020    №  132-од 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

 учнівської  олімпіади з математики 

 

Диплом I ступеня 

 

ЗАВОРІТНЯ 

Вікторія 

Олександрівна 

- учениця 8 класу Криничненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області; 

ЯГОТІН 

Назар 

Валентинович 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ЗДОРОВЕНКО 

Кирило 

Сергійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий юнацький 

центр «Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

МОСКАЛЕНКО 

Владислав 

Юрійович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІ ступеня 

КРИСАНОВА 

Поліна 

Борисівна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ТОКАРЄВА 

Ярослава 

Геннадіївна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

МЕРНОВ 

Дмитро 

Володимирович 

- учень 8 класу Знам'янської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 4 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШУТЬКО 

Дмитро 

Вікторович 

- учень 8 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ №3 Помічнянської міської ради 

Кіровоградської області; 
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БОЙКО 

Дмитро 

Васильович 

- учень 9 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

КАРЧЕВСЬКИЙ 

Володимир 

Денисович 

- учень 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей – інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ГРУША 

Єлизавета 

Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей – інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ВОРОНІН 

Станіслав 

Валентинович 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ДОМБРОВСЬКА 

Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Знам'янської загальноосвітньої 

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

Кіровоградської області; 

КОНОВАЛЕНКО 

Олександра 

Володимирівна 

- учениця 10 класу Маловисківської 

загальноосвітньої школи №3 І-ІІІ ступенів 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

ЗАЇКА 

Максим 

Олександрович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей – інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

СВИСТУНОВ 

Костянтин 

Володимирович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей – інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ЛУК'ЯНЕЦЬ 

Ярослав 

Іванович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

КОЖЕВНІКОВ 

Денис 

Євгенович 

- учень 11 класу загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів №8 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІІ ступеня 

КОВАЛЕНКО 

Михайло 

Миколайович 

- учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

РЕШКО 

Ілля 

Леонідович 

- учень 8 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 
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КОНДРАТЮК 

Віталій 

Володимирович 

- учень 8 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

КОКІШ 

Назар 

Іванович 

- учень 8 класу Білозернівської філії комунального 

закладу «Новгородківський навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області»; 

ПЛАХОТНИЙ 

Денис 

Ігорович 

- учень 8 класу комунальний заклад «Павлівське 

навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області»; 

КЛЮЧНІКОВ 

Сергій 

Олександрович 

- учень 9 класу комунального закладу  «Соколівське 

навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, Позашкільний центр» 

Соколівської сільської ради Кіровоградського 

району Кіровоградської області»; 

КАРКУША 

В'ячеслав 

Сергійович 

- учень 9 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області;  

БАРДАШ 

Мирослав 

Євгенович 

- учень 9 класу Покровської філії комунального 

закладу «Гайворонський ліцей №1» Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області;  

МАНДЕБУРА 

Ілля 

Олександрович 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв 

№19-дошкiльний навчальний заклад «Лiсова казка» 

Олександрiйської мiської ради Кiровоградської 

областi; 

ФІЛОНЕНКО 

Катерина 

Вікторівна 

- учениця 10 класу загальноосвітньої школи               

І-ІІІ ступенів №5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

СКОПЕЦЬ 

Макар 

Юрійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія- 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської  

районної ради»; 

БЕДРИК 

Владислав 

Вікторович 

- учень 10 класу Торговицької загальноосвітньої 

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

Торговицького навчально-виховного об'єднання 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області;  
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БОДІШОВА 

Вікторія 

Олегівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Долинської 

районної ради»;  

РУДЕНКО 

Єлизавета 

Юріївна 

- учениця 11 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

КАЗАКОВ 

Владислав 

Володимирович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області;  

ГАЦАН 

Сергій 

Юрійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

КОВАЛЕНКО 

Едуард 

Васильович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія- 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

НАУМЕНКО 

Анжеліка 

Олегівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області»;  

РИБНІКОВ 

Даніїл 

Юрійович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради». 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

 17.02.2020  № 132-од 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 

 

Диплом I ступеня 

ВОЛОШИН 

Максим 

Володимирович 

- учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ступенів №16 – дитячий юнацький центр 

«Лідер» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

ТІТЯНИЧЕНКО 

Микита 

Олексійович 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 

 гімназія» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

КОБЗАР 

Валерія  

Євгеніївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

КУРІЩЕНКО 

Денис 

Андрійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – 

центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 

 

Диплом IІ ступеня 

 

ШМОРГУН 

Віктор 

Русланович 

- учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання ліцей – школа –  дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

СИНИЦЯ 

Іван 

Віталійович 

- учень 8 класу Петрівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

МАШУРОВСЬКИЙ 

Богдан 

Віталійович 

- учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Марто-Іванівський загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області»; 
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КУЗЬМЕНКО 

Назар  

Володимирович 

- учень 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

ВІЛЬХОВЕЦЬКА 

Наталія 

Іванівна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Долинська  

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Долинської 

районної ради»; 

КАРПЕНКО 

Катерина 

Юріївна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія- 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  №3 

Долинської районної ради»; 

ОЛІФЕР 

Дар’я 

Сергіївна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Первозванівське навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний 

навчальний заклад» Первозванівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської області; 

ПРАДУН 

Ірина 

Анатоліївна 

- учениця 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Петрівського району Кіровоградської 

області; 

ЦИНГАЛОВА 

Евеліна 

Аркадіївна 

- учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

ЛИТВИНЕНКО 

Вікторія 

Юріївна 

- 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; 

БОДІШОВА 

Вікторія 

Олегівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Долинської 

районної ради»; 

ЖУЧКОВА 

Софія 

Ігорівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія - загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

№4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області. 

Диплом IІІ ступеня 

 

ЖУЧЕНЯ 

Ольга 

Вікторівна 

- учениця 8 класу Веселівської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

МЕЛЬНИК 

Юлія 

Вадимівна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей №1» Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області; 
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ТРИНЯК 

Лілія 

Валентинівна 

- учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

МАКАРЧУК 

Віктор 

Олександрович 

- учень 8 класу опорного навчального закладу 

«Богданівська загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів 

ім. І.Г. Ткаченка» Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»; 

ВАГІН 

Ілля 

Олександрович 

- учень 8 класу комунального закладу «Компаніївське 

навчально-виховне об’єднання» Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області; 

ПИСАРЕНКО 

Софія 

Андріївна 

 учениця 8 класу Глодоської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новоукраїнської районної ради 

Кіровоградської області; 

КАЛАБУХОВ 

Кирило 

Ігорович 

- учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

АНТОНОВ 

Євгеній 

Романович 

- учень 9 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня  

школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

БАРДАШ 

Мирослав 

Євгенович 

- учень 9 класу Покровської філії комунального 

закладу «Гайворонський ліцей №1» Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 

КУЗНЄЦОВ 

Владислав 

Олександрович 

- учень 9 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Долинської 

районної ради»; 

ЯРЮХІНА 

Катерина 

Андріївна 

- учениця 9 класу Полтавської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області; 

КЛИМЕНКО 

Анжела 

Сергіївна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області; 

ЛІСІЦЬКА 

Анастасія 

Михайлівна 

- учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

КОЖЕМ’ЯЧЕНКО 

Юлія 

Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»;  
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АНТОШКІНА 

Вікторія 

Ярославівна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання №32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 

центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

РУДНІЦЬКА 

Ліна 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Вільхівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Леоніда Васильовича 

Куценка Благовіщенської районної ради; 

БАСАРАБ 

Вікторія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об'єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

РЯБОВА 

Наталія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Побузького ліцею Голованівської 

районної ради; 

ЧАЙКА 

Вікторія 

Олегівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради»; 

БОРЯК 

Катерина 

Вікторівна 

- учениця 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

САМОРОДЧЕНКО 

Сергій 

Володимирович 

- учень 10 класу Староосотської філії комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об’єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

ВОЛКОВ 

Олександр 

Юрійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області»; 

ІВАЩЕНКО 

Кароліна 

Ігорівна 

- учениця 10 класу загальноосвітньої школи  

 І-ІІІ ступенів №4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

ХИРСА 

Олег 

Русланович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

спортивного профілю Кіровоградської обласної 

ради»; 

ЧЕРНЯВСЬКА 

Ілона 

Сергіївна 

- учениця 11 класу опорного навчального закладу 

«Петрівський навчально-виховний комплекс – 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»  Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»; 
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ПОПОВА 

Юлія 

Іванівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Петрівського району Кіровоградської 

області; 

ГОНЧАРОВА 

Єлизавета 

Сергіївна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 

гімназія» Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області; 

МЕТЕЛЕВСЬКА 

Діана 

Костянтинівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

СТРУТИНСЬКИЙ 

Богдан 

Юрійович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ДРОБИШЕВ 

Олександр 

Сергійович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ОПРЕЛЯНСЬКИЙ 

Михайло 

Олександрович 

- учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

ПОЛОНСЬКА 

Катерина 

Анатоліївна 

- учениця 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

ДРАБ 

Микола 

Іванович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

СЕРГІЄНКО 

Катерина 

Павлівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради». 
 

 

 


