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Про участь команд у ІV етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад із  
навчальних предметів у 2019/2020 н.р. 

та керівників команд 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України  
від  19.02.2020 р. № 244 «Про проведення ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2019/2020 навчальному році», наказу 
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» 

 
 

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, 

виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, 
сільських рад об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів освіти 
обласного підпорядкування: 

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; 
 



  
                                                                  2 

                                                                   
  

- медичних довідок на кожного члена команди про стан здоров’я та про 
відсутність контактів з інфекційними хворими, завірених печаткою лікувального 

закладу; 
- 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. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії управління освіти і 
науки облдержадміністрації (Ляшенко Т.М.) здійснити: 

1) оплату видатків на проїзд (в обидва кінці), відрядження осіб (додаток 1), 
які супроводжують учасників ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів згідно з додатком 32 до наказу 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»; 
2) фінансування проїзду дітей (в обидва кінці) та їх харчування в дорозі 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 і науки облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 
 

 
 

 
Начальник управління                                    Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ  

 
 

  



  

Додаток 1 

до наказу начальника управління 
освіти і науки облдержадміністрації  

10.03.2020 № 190-од 
 

 
Склад команд - учасників  

IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 
 

1. 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:   

АБРАМОВ  
Сергій Юрійович 

– учень 11 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 
ради Кіровоградської області; 

БЛІНДОВСЬКА 

Анастасія Леонідівна 

– 
учениця 10 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»; 

СЕМЕНОВ  
Андрій Андрійович 

– 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»; 

ШРАМКО  

Єлизавета Леонідівна 

– учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області. 
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2. 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:   

ПОНОМАР  

Ярослава Станіславівна 

– учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 
№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШЕЛЕСЬКО  

Єлизавета Романівна 

– учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ФІЛІПЧЕНКОВА  
Аліна Михайлівна 

– учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Знам'янська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 
Кіровоградської області. 

                    
                  3. З трудового навчання (технологій): 
 
Керівники команди   
ПРИБУДЧЕНКО  

Ганна Михайлівна 

– учитель трудового навчання комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання Загальноосвітня 
школа I-II ступенів - ліцей № 19 - позашкільний 

центр Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області»; 

ШИШКОВА  
Людмила Федорівна 

– учитель трудового навчання Помічнянської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 імені 

Героя України Березняка Євгена Степановича 
Помічнянської міської ради Кіровоградської 

області. 
Члени команди:  
АНДРІЯЩЕНКО  
Карина Андріївна 

– 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»; 
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БІЛОКОНЬ  
Анастасія Костянтинівна 

– учениця 9 класу Помічнянської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №1 імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича Помічнянської 
міської ради Кіровоградської області; 

ЗОЛОТУХІНА  

Анастасія Юріївна 

– 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»; 
КИРИЛЕСКУЛ  

Гліб Максимович 

– 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»; 

СІДАШ  
Олександр  Ігорович 

– 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»; 
ЧІБЛІС  

Вероніка Сергіївна 

– учениця 9 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс загальноосвітня 
школа I-II ступенів № 34 – економіко-правовий 

ліцей «Сучасник» - дитячо-юнацький центр 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 
 

        4. З англійської мови: 
 

Керівник команди 
 
ДМИТРАКОВА  

Ірина Володимирівна 

– учитель англійської мови комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-
інтернат Кіровоградської обласної ради». 

Члени команди: 
 
ТЕРЕНТЬЄВА  
Єлизавета Олександрівна 

– учениця 11 класу навчально-виховного 
комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської 
міської ради Кіровоградської області; 

ХОВРАК  

Олександра Олександрівна 

– учениця 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-
інтернат Кіровоградської обласної ради»; 



  
   Продовження додатка 1  

4 
 

ШУЛЬГА  
Євгенія Вадимівна 

– учениця 10 класу загальноосвітнього 
навчального закладу І-Ш ступенів № 2 імені      

М. Горького Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 

 

       5. З німецької мови: 
 

Керівник команди 
 
ВОЛКОВА  
Наталія Вадимівна 

– учитель німецької мови навчально-виховного 
комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області. 

Члени команди: 
 

БАГЯН  
Каріна Андріївна 

– учениця 10 класу навчально-виховного 
комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області; 

НИКОЛЮК  
Богдан Васильович 

– учень 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області; 

ЧЕМОЙДАН  
Олександра Вячеславівна 

– учениця 11 класу навчально-виховного 
комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області. 

          
6. 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:   
БОЙЧЕНКО  

Анна Олегівна 

– 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»; 

 



  
   Продовження додатка 1  

5 
 

 
ДАНИЛЬЧЕНКО  

Дар’я Анатоліївна 
 

– 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»; 

НАУМЕНКО 
Анжеліка Олегівна 

– учениця 11 класу комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста 
Кропивницького Кіровоградської області»; 

ЩЕДРІНА  
Анастасія Романівна 

– 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». 

       

7. З іспанської мови: 
 

Керівники команди: 
 

  

ТРИЩУК  

Микола Володимирович 

– учитель англійської мови навчально-виховного 

комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад      
І-ІІІ ступенів № 9 – спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області; 

ТУЛЬЧЕВСЬКА  

Ольга Миколаївна 

– учитель англійської мови навчально-виховного 

комплексу «Ліцей інформаційних технологій – 
спеціалізована школа ІІ ступеня» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 

Члени команди:   

КУЗНЕЦОВ  
Нікіта Сергійович 

– учень 10 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

МАЛЯР  

Дар'я Олегівна 

– учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 
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МОЦНА  
Анастасія Олександрівна 

– учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 
«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

ПОДРЄЗОВА  

Анастасія Дмитрівна 

– учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 
№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

УЗЛОВА  

Єлизавета Миколаївна 

– учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 
школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
ШИНКАРЕНКО  

Ігор Сергійович 

– учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 
 

         8. З української мови та літератури:  
 

Керівник команди   

БАЄВСЬКА  
Алла Андріївна 

– учитель української мови і літератури 
навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвiтнiй навчальний заклад                       

I-III ступенiв №19 – дошкiльний навчальний 
заклад «Лiсова казка» Олександрiйської мiської 

ради Кiровоградської областi. 
Члени команди:   

ГРЕКОВА 
Валерія Сергіївна 

– учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 
«Знам'янська  загальноосвітня школа                         

І-ІІІ ступенів №3 – гімназія» Знам'янської 
міської ради Кіровоградської області; 

ГРЕК 
Сніжана Петрівна 

– учениця 9 класу Панчівської загальноосвітньої  
школи  І-ІІІ ступенів Новомиргородської 

районної ради Кіровоградської області; 
ЗУБЕНКО 
Юлія Віталіївна 

– учениця 10 класу комунального закладу  
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад» Великоандрусівської сільської ради 

Світловодського району Кіровоградської  
області; 
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КЛИМУК 
Ірина  Дмитрівна 

– учениця 11 класу навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвiтнiй навчальний заклад 

I-III ступенiв №19 – дошкiльний навчальний 
заклад «Лiсова казка» Олександрiйської мiської 
ради Кiровоградської областi. 

        
            9. З  російської мови та літератури: 
 

Керівник команди   
ЦІПОВ’ЯЗ  

Лариса Валеріївна 

– учитель зарубіжної літератури навчально-

виховного об’єднання «Олександрійська 
гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ступенів – 

школа мистецтв» Олександрійської міської 
ради Кіровоградської області. 

 

Члени команди: 
 

  

КАЛАШНІКОВА 
Анастасія Миколаївна 

– учениця 10 класу комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 
Бобринецької міської ради Кіровоградської 
області;  

 
10. З польської мови і 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».  

КАРПЕНКО 
Олександра Олександрівна 

– учениця 11 класу комунального закладу 
«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей Міської ради міста 
Кропивницького Кіровоградської області»; 

СМИЧЕНКО 

Ольга Олегівна 

– учениця 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області. 
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Члени команди:   
ГОВОРІНА  

Валерія Олександрівна 
– учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об"єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області»; 

ЗУБРИЧЕВА  

Аглая 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; 

КОЧЕРЖЕНКО  

Владислава Юріївна 
– 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. 

      

11. З фізики: 
 

Керівник команди   

СТЕПАНОВ  
Максим Вікторович 

– учитель фізики опорного навчального закладу 
«Трепівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Знам'янської районної ради Кіровоградської 
області». 

Члени команди:   

КОРЗАВАТИХ  
Василь Володимирович 

– учень 9 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 
міської ради Кіровоградської області»; 

СВИСТУНОВ  
Костянтин Володимирович 

– учень 11 класу комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-
інтернат Кіровоградської обласної ради»; 

ПШЕНИЧНИЙ  

Нікола Богданович 

– учень 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області»; 
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ТОКАРЄВА  
Ярослава Геннадіївна 

– учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - 

спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області. 

    
12. З астрономії: 
 

Керівник команди   

БУРЯК  

Юрій Володимирович 

– учитель фізики комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-
інтернат Кіровоградської обласної ради». 

Члени команди:   

ВОРОНІН  
Станіслав Валентинович 

– учень 10 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - 

спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області; 

КИГИМ  
Владислав Андрійович 

– учень 11 класу комунального закладу 
«Центральноукраїнський науковий ліцей-

інтернат Кіровоградської обласної ради». 
           

            13. З біології:  
 

Керівники команди:    

ЛАЛО  
Галина Володимирівна 

– учитель біології спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 

Світловодської 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:  
  

БОДІШОВА  
Вікторія Олегівна 

– учениця 11 класу комунального закладу 
«Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4 Долинської районної ради»; 
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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»; 

КУЗЬМЕНКО  
Назар Володимирович 

– учень 9 класу Кіровоградської гімназії нових 
технологій навчання Кіровоградської 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»; 

ТІТЯНИЧЕНКО  
Микита Олексійович 

– учень 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 
гімназія» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ЦИНГАЛОВА  
Евеліна Аркадіївна 

– учениця 10 класу спеціалізованої 
загальноосвітньої школи I-III ступенів №7 

Світловодської міської ради Кіровоградської 
області; 

ШМОРГУН  
Віктор  Русланович 

– учень 8 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання ліцей – школа –  дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія - П» 
Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області». 
                    

                  14. 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». 
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Члени команди:   

КОВАЛЕНКО  
Едуард Васильович 

– учень 11 класу комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3 Долинської районної ради»; 

КУЗЬМЕНКО  
Анна Сергіївна 

– учениця 11 класу спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 
Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 
МАРТИНЮК  

Дар’я Павлівна 

– учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 Долинської районної ради»; 
ТОВПАШ  
Єгор Юрійович 

- учень 10 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія ім. Т.Г. Шевченка - 
ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 
області»; 

ШЕПЕЛЕНКО  
Дмитро Миколайович 

- учень 10 класу комунального закладу 
«Навчально-виховний комплекс «Долинська 
гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 Долинської районної ради». 
 

            15. З математики: 
 

Керівник команди 
 

САКУН 

Алла Іванівна 

–  вчитель 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:   

ЗАВОРІТНЯ 

Вікторія Олександрівна 

– учениця 8 класу Криничненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Устинівської районної державної адміністрації 

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»; 
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МОСКАЛЕНКО 
Владислав Юрійович 

– учень 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області; 

ЯГОТІН 
Назар Валентинович 

– учень 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області. 

  16. З екології: 
 

Керівник команди 
БОБРОВА  

Марія Сергіївна 

– учитель екології комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів 
«Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області». 

Члени команди: 
 
КОНОНЕКО  

Іван Олександрович 

– учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 
Міської ради міста Кропивницького 
Кіровоградської області»; 

МИРОНЕНКО  
Анастасія Олександрівна 

– учениця 11 класу комунального закладу 
«Навчально-виховне об'єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста 
Кропивницького Кіровоградської області». 

     
17. 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:   

КРОПАЧЕВ  
Ігор  Павлович 

– учень 10 класу навчально-виховного об’єднання 
«Олександрійська гімназія ім. Т.Г.Шевченка – ЗНЗ   
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 
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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; 

ШИКЕРА  
Анастасія Михайлівна 

– учениця 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. 
            18. З хімії: 
 
Керівник команди 

ЛЯДСЬКИЙ 
Сергій Володимирович 

–  вчитель хімії Знам’янської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області.  
Члени команди:   

КАРПЛЮК 
Таїсія Михайлівна 

– учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-
виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 
області»; 

КОБЗАР 

Валерія Євгеніївна 
 

– учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
КОЗИРЄВ 

Максим Костянтинович 

– учень 9 класу Степової філії – навчально-виховний 

комплекс «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад» комунального 

закладу «Первозванівське навчально-виховне 
об’єднання»; 

МЕРНОВ  
Дмитро Володимирович 

– учень 8 класу Знам’янської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів № 4 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області.  
 

19. З географії: 
 

Керівник команди:    

САВЛУК  
Галина Іванівна 

– учитель географії опорного навчального закладу 
«Суботцівська загальноосвітня школа                         
I-III ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області». 
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БУЗЬКО  
Юлія Анатоліївна 

– учениця 10 класу Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області; 

БУЛГАЗ  
Анна Олександрівна 

 учениця 9 класу опорного навчального закладу 
«Суботцівська загальноосвітня школа                        
I-III ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»;  
ГЕТЬМАНЕНКО  
Людмила Олександрівна 

 учениця 8 класу Новоукраїнської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 
області; 

РИБАЧУК  
Іван Костянтинович 

– учень 11 класу спеціалізованої загальносвітньої 
школи І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області. 

 

20. З інформатики 
 

Керівник команди:   

ДРОБОТ 

Ігор Леонідович 

– учитель інформатики навчально - виховного 

комплексу «Ліцей інформаційних технологій - 
спеціалізована школа ІІ ступеня» 
Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області. 
Члени команди:   

ЛУК’ЯНЕЦЬ  
Ярослав Іванович  

– учень 11 класу навчально - виховного комплексу 
«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської 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; 

ШЕВЧЕНКО  
Михайло Григорович 

– учень 10 класу Знам'янської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка 

Знам'янської міської ради Кіровоградської 
області; 

ЯГОТІН  

Назар Валентинович 

– учень 9 класу навчально - виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 
школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 
 

_____________________________________________________ 
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Графік відряджень  

команд - учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  
із навчальних предметів 

 

№ 
з/п 

Назва навчального 
предмета 

Місце проведення  
IV етапу олімпіад 

Дата відрядження 

1. Екологія Хмельницька обл. 16 – 20 березня  

2020 року 

2. Математика Миколаївська обл. 16 – 20 березня  
2020 року 

3. Астрономія Львівська обл. 16 – 20 березня  

2020 року 

4. Інформаційні 
технології 

Херсонська обл. 16 – 20 березня  
2020 року 

5. Фізика Полтавська обл. 22 – 27 березня  
2020 року 

6. Хімія Житомирська обл. 22 – 27 березня  

2020 року 

7. Трудове навчання 
(технології) 

Сумська обл. 22 – 27 березня  
2020 року 

8. Біологія Одеська обл. 22 – 27 березня  

2020 року 

9. Англійська мова Волинська обл. 22 – 27 березня  
2020 року 

10. Іспанська мова Волинська обл. 22 – 27 березня  
2020 року 

11. Німецька мова 

 

Запорізька обл. 22 – 27 березня  

2020 року 

12. Французька мова 
 

Запорізька обл. 22 – 27 березня  
2020 року 

13. Інформатика  Кіровоградська обл. 22 – 26 березня  

2020 року 

14. Польська мова та 
література 

Івано-франківська обл. 23 – 26 березня  
2020 року 

15. Російська мова та 
література 

м. Київ 23 – 26 березня  
2020 року 

16. Правознавство Тернопільська обл. 23 – 27 березня  

2020 року 
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17. Історія Вінницька обл. 23 – 27 березня  

2020 року 

18. Економіка Рівненська обл. 23 – 27 березня  
2020 року 

19. Українська мова та 

література 

Харківська обл. 23 – 27 березня  

2020 року 

20. Географія Черкаська обл. 23 – 27 березня  
2020 року 

 
 
 

_____________________________________________________________ 


