
 

 

 

 

 

          18_   березня_                22                                                                                                                 78-од 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з фізики 

у 2021/2022 н.р. 

 

На виконання наказів директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.10.2021 року №254-од 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад 

і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні 2022 року»,  

від 29.12.2021 року № 345-од «Про внесення змін до наказу від 01.10.2021 року 

№ 254-од "Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні 2022 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 рішення 

журі III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з фізики та нагородити дипломами I-III ступенів осіб, 

визначених у додатку. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної військової адміністрації ТАБОРАНСЬКОГО 

Володимира. 

 

 

 

Директор департаменту                                                       Ельза ЛЕЩЕНКО 
  

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


Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки Кіровоградської 

обласної військової адміністрації 

18 березня 2022 № 78-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з фізики 

 

Диплом I ступеня 
 

ШЕВЧЕНКО 

Вячеслав  

Ігорович 

- учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

ТАРАСОВ 

Роман  

Олександрович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-виховне 

об'єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа 

I-III ступенів, позашкільний центр "Школа мистецтв" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»; 

ШИНКАРУК  

Владислав  

Мирославович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

АНТОНОВ  

Євгеній  

Романович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради». 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 
 

БРОДИЧ  

Софія  

Михайлівна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

РЕЗНІЧЕНКО  

Даніїл  

Сергійович 

- учень 8 класу комунального закладу «Долинський 

опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія  

І-ІІІ ступенів № 3 Долинської міської ради»; 

СКІЧКО  

Михайло  

Вікторович 

- учень 9 класу комунального закладу «Ліцей "Науковий" 

Міської ради міста Кропивницького»; 

ЦАТУРЯН  

Артем  

Норайрович 

- учень 9 класу комунального закладу «Долинський 

опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія  

І-ІІІ ступенів № 3 Долинської міської ради»; 

СТЕЦИК  

Максим  

Вадимович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання природничо-економіко-правовий 

ліцей – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 – 

позашкільний центр Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 



   

2                              Продовження додатка 

 

ЧАЙКОВСЬКИЙ  

Гліб  

Вікторович 

- учень 10 класу Новоукраїнського ліцею № 4 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області; 

КАРКУША 

В’ячеслав 

Сергійович 

- учень 11 класу «Опорного закладу «Ліцей № 1 імені 

Героя України Березняка Євгена Степановича 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області»; 

ЛІСІЦЬКА  

Анастасія  

Михайлівна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області. 
 

Диплом IІІ ступеня 
 

ЄРМАКОВИЧ  

Оксана  

Валеріївна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс імені 

заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області; 

МАРМАЗА  

Крістіна  

Василівна 

- учениця 8 класу Бутівського закладу загальної середньої 

освіти I-II ступенів – закладу дошкільної освіти 

Приютівської селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

ПУЗАНКОВА  

Катерина  

Віталіївна 

- учениця 8 класу Перегонівського ліцею Перегонівської 

сільської ради Голованівського району Кіровоградської 

області; 

ГОНТА 

Тетяна  

Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального опорного закладу 

«Підвисоцький заклад загальної середньої освіти   

І-ІІІ ступенів ім. Т.Г.Шевченка» Підвисоцької сільської 

ради Голованівського району Кіровоградської області; 

КІРІЧЕНКО  

Вікторія  

Валеріївна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ЛУЦЬ  

Назарій  

Васильович 

- учень 9 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області; 

ПІДЛУБНИЙ  

Леонід  

Павлович 

- учень 10 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  № 2  

ім. А.С. Макаренка Долинської міської ради»; 

РІТЧЕНКО 

Ігор  

Вікторович 

- учень 10 класу загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

 

 

 

  



   

3                              Продовження додатка 

 

ТОКАРЄВА  

Ярослава  

Геннадіївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей 

інформаційних технологій – спеціалізована школа  

ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

БІРЧИН  

Владислав  

Анатолійович 

- учень 11 класу комунального закладу «Долинський 

опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія  

І-ІІІ ступенів № 3 Долинської міської ради»; 

БОЙКО  

Дмитро  

Васильович 

- учень 11 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської області; 

ВАСИЛЕНКО 

Злата  

Вікторівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Долинський 

опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія  

І-ІІІ ступенів № 3 Долинської міської ради». 

 
 

 


