
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  18     лютого            22                                                                                 46-од 

 

 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з інформатики   

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 інформатики 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики 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 облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

 

  Директор департаменту                                                    Ельза ЛЕЩЕНКО 

 

 



 

 

Додаток  

до наказу директора 

департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації 

18.02.2022___ №_46-од_ 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з інформатики 

 

Диплом I ступеня 

БАБІКОВ Кирил 

Олександрович 

- учень 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

ВЛАСЕНКО Захар 

Сергійович 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ОРИШИЧ Денис 

Сергійович 

- учень 7 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ЯГОТІН Назарій 

Валентинович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

Диплом IІ ступеня 

БОРЗЕНКО Дмитро 

Юрійович 

 

- учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

БУРДЮГ Іван 

Артемович  

- учень 10 класу комунального закладу «Гімназія 

«Ерудит» Кропивницької міської ради»; 

ВОЛОЩУК Дмитро 

Володимирович 

- учень 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№7 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

КАРАНДАШОВ 

Артем 

Володимирович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 - спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

СКІЧКО Михайло 

Вікторович  

- учень 9 класу комунального закладу «Ліцей 

"Науковий" Міської ради міста Кропивницького». 
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Диплом IІІ ступеня 

ГЛАЗКОВА 

Катерина Юріївна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована школа» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

ГОНЧАРУК Дар'я 

Олександрівна 

- учениця 8 класу Перегонівського ліцею 

Перегонівської сільської ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

ДОРОФЕЄВА 

Анастасія Сергіївна 

- учениця 9 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№7 Світловодської 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»; 

КОВАЛЕНКО 

Маргарита 

Владиславівна 

- учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№7 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

КОКІШ Назар 

Іванович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської селищної ради 

Кіровоградської області»; 

КУЗЕННИЙ Роман 

Олександрович 

- учень 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

МИХАЙЛИК 

Олексій 

Володимирович 

- учень 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№7 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

МІХЄЄВ Ілля 

Кирилович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

НЕНАШЕВА 

Анастасія Сергіївна 

- учениця 8 класу опорного закладу загальної середньої 

освіти «Павлиський ліцей імені В.О. Сухомлинського» 

Онуфріївської селищної ради Кіровоградської області; 

СВІНЦИЦЬКИЙ 

Власій 

Станіславович 

- учень 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

СТАНЧЕНКО 

Віталій 

Олександрович 

- учень 8 класу «Опорного закладу «Ліцей № 1 імені 

Героя України Березняка Євгена Степановича 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області»; 

СУГЛОБОВ 

Станіслав 

Олександрович 

- учень 9 класу «Козацької загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Петрівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області»; 
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ТАРНАВСЬКИЙ 

Михайло Юрійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання №6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання "Натхнення" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

ТОКАРЄВА 

Ярослава 

Геннадіївна  

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ТУПОТА Артем 

Юрійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Долинський 

опорний заклад загальної середньої освіти – гімназія  

І-ІІІ ступенів №3 Долинської міської ради». 

 


