
 

 

 

 

 

від «16» березня 2020 року        № 207 – од 

м.Кропивницький 

 

 

Про затвердження списків переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з географії 

та екології 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 географії та екології 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з географії й екології та нагородити дипломами  

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

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти і науки облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління                                   Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820
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Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

_______2020    № ___ 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії 

 

Диплом I ступеня 

 

ГЕТЬМАНЕНКО  

Людмила  

Олександрівна  

- учениця 8 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»; 

БУЗЬКО  

Юлія Анатоліївна 

- учениця 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 
РИБАЧУК 

Іван 

Костянтинович 

- учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області. 

 

Диплом IІ ступеня 

 

КОБИЛІВСЬКА 

Дарія  

Олександрівна  

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 

ВАГІН  

Ілля Олександрович  
- учень 8 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області; 

ГОЛБАН 

Марія Олександрівна 
- учениця 8 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

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; 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО 

Руслан  

Олександрович 

- учень 8 класу Користівського ліцею Приютівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

ЦИБРІЄНКО 

Єлизавета 

Андріївна 

- учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Продовження додатка 1 
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КАРКАЧОВА 

Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області»; 

УС  

Артем  

Ігорович  

- учень 10 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія імені Т.Г. Шевченка – 

ЗНЗ І-ІІ ступенів–школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області»; 

ТІТОМИР  

Вікторія 

Ігорівна  

- учениця 10 класу Тишківської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 Тишківської сільської 

ради Добровеличківського району Кіровоградської 

області; 

ЦИНГАЛОВА 

Евеліна  

Аркадіївна 

- учениця 10 класу спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 7 

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

ЗАКАРІАШВІЛІ 

Павло  

Миколайович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 35 «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

ПЕРЕВІЗНЯК 

Ростислав 

Віталійович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей–інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ОСТРЯНІНА 

Аліна 

Олександрівна  

- учениця 11 класу Аджамського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Кропивницької 

районної ради; 

ЖУЧКОВА 

Софія 

Ігорівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа          І-ІІІ 

ступенів № 4» Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

ОВЕЧКІН 

Михайло 

Сергійович 

- учень 11 класу Знам'янської загальноосвітньої 

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

Кіровоградської області; 

КІСЕЛЬОВА 

Анастасія 

Володимирівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання – 

«Спеціалізований загальноосвітній навчальний 

заклад І ступенів «Гармонія»- гімназія імені 

Тараса Шевченка - центр позашкільного 

виховання «Контакт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

 

 

 

Продовження додатка 1 
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БУНІН 

Юрій 

Володимирович 

- учень 11 класу Попельнастівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Попельнастівської сільської ради 

Олександрійського району Кіровоградської 

області; 

БУДУЛАТІЙ  

Яна Русланівна 

- учениця 11 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

СЛОБОДЯНЮК 

Владислав Юрійович 

- учень 11 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1 «Гімназія - заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів - заклад 

дошкільної освіти «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради. 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

КОНДРАТЕНКО 

Максим 

Володимирович 

- учень 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей-школа-дошкільний 

навчальний заклад «Вікторія-П» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

БУХАРЄВА 

Тетяна  

Олександрівна 

- учениця 8 класу Добровеличківського закладу 

загальної середньої освіти № 2 

Добровеличківської селищної ради 

Кіровоградської області; 

СПІРІНА 

Аліса Вадимівна 

- учениця 8 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

ГРИГОРАШ  

Дмитро Олександрович  

- учениця 8 класу Голованівського ліцею                   

ім. Т.Г. Шевченка Голованівської районної ради;  

МЕРНОВ 

Дмитро 

Володимирович 

- учень 8 класу Знам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4 Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області; 

ШВОРДАК  

Анна Василівна  

-  учениця 8 класу опорного навчального закладу 

«Суботцівська загальноосвітня школа                        

I-III ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»; 

КУЧУК  

Павло Юрійович 

- учень 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО 

Богдана Ігорівна 

- учениця 9 класу загальноосвітньої школи                  

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

 

Продовження додатка 1 

 

ЛОМАКІН 

Олег Віталійович 

- учень 9 класу Олександрівської філії 

комунального закладу «Олександрівське 
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навчально-виховного об`єднання № 1» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

КОКУЛ  

Олег Олегович 

- учень 9 класу Добрянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

ОНИЩЕНКО 

Лілія Євгенівна 

- учениця 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»; 

КАЛІНІНА Анна 

Русланівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей–інтернат 

Кіровоградської обласної ради»;  

ТІТЯНИЧКО  

Микита Олександрович 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 –

гімназія» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

БАРДАШ  

Мирослав Євгенович 

- учениця 9 класу Покровської філії комунального 

закладу «Гайворонський ліцей № 1» 

Гайворонської районної ради Кіровоградської 

області; 

НИКОЛЮК Богдан 

Васильович  

- учень 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

БОЙКО Роман 

Васильович 

- учень 9 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

ЧАЛА  

Ліза Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» Новгородківської 

районної ради Кіровоградської області»;  

ХІЛЬКО Богдан 

Валерійович 

- учень 9 класу Олександрійcького навчально-

виховного комплексу (загальноосвітній заклад      

І-ІІ ступенів № 17-ліцей) Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

 

 

 

Продовження додатка 1 

 

БІРЧИН  

Владислав 

Анатолійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

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

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; 

КОХАНСЬКИЙ 

Микола  

Олександрович 

- учень 10 класу Червонокам`янського навчально-

виховного обєднання «загальноосвітня школа        

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

позашкільний центр» Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області; 

ДРАНДАЛУШ 

Станіслав  

Петрович 

- учень 10 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

ЧАЙКА  

Вікторія Олегівна  

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

ДУМЛЕР  

Ярослава Віталіївна  

- учениця 10 класу Буховецької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

ГАЙДЮК Марія 

Олександрівна  

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 

КІСІЛЬОВ Леонід 

Дмитрович  

- учень 10 класу загальноосвітньої школи                     

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

КАРМАЗІН Дар`я 

Богданівна  

- учениця 10 класу Златопільської гімназії                  

м. Новомиргорода Новомиргородської  районної 

ради Кіровоградської області 

ШИМКО Єлизавета 

Михайлівна  

- учениця 10 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка 

Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області; 

ОПРЕЛЯНСЬКИЙ 

Михайло 

Олександрович  

- учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

 

 

Продовження додатка 1 

 

АБРАМОВ Сергій 

Юрійович  

- учень 11 класу Златопільської гімназії                       

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

КЛИМУК Ірина - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
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Дмитрівна  «Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв 

№ 19 - дошкiльний навчальний заклад «Лiсова 

казка» Олександрiйської мiської ради 

Кiровоградської областi; 

ВІДЕШИН Микола 

Андрійович  

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей–інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ТРІЩЕНКО Максим 

Олегович  

- учень 11 класу Торговицької загальноосвітньої 

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

Торговицького навчально-виховного об’єднання 

Новоархангельської районної ради 

Кіровоградської області; 

КАЛІНЧУК  

Марина  

Володимирівна  

- учениця 11 класу Голованівського ліцею                

ім. Т.Г.Шевченка Голованівської районної ради; 

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; 

МАЗУРКЕВИЧ 

Костянтин  

Олексійович  

- учень 11 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області. 

 

 


