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Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з історії   

у 2021/2022 н.р. 
 

На виконання наказу 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», 

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 

історії  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з історії 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 

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


 

 

Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

26 січня 2022 №20-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії 

 

Диплом I ступеня 
 

ВЕРЕМІЙ  

Володимир 

Сергійович 

- учень 8 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»; 

ЛУЦЬ  

Назарій Васильович 

- учень 9 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської міської 

ради Кіровоградської області; 

ШРАМКО  

Єлизавета Леонідівна 

- учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа      

І-ІІІ ступенів №4» Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

КУРКІНА 

Дар’я Олександрівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської 

міської ради Кіровоградської області. 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 
 

АБРАМОВА 

Анастасія Юріївна 

- учениця 8 класу Златопільської гімназії 

м. Новомиргорода Новомиргородської міської 

ради Кіровоградської області; 

ДІДЕНКО  

Дар’я Олександрівна 

- учениця 8 класу Новоукраїнського ліцею № 8 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

НОВІКОВА  

Олена Сергіївна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

ГОЛИШЕВА 

Катерина Гаріївна 

- учениця 9 класу спеціалізованої загальносвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 
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ТРИКУТЬКО  

Діана Вікторівна  

- учениця 9 класу Знам'янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Знам'янської міської 

ради Кіровоградської області; 

ВАГІН 

Ілля Олександрович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області; 

ЛОГВІНЕНКО 

Владислав Іванович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №2» Бобринецької міської 

ради Кіровоградської області; 

ШЕРЕМЕТЬЄВ 

Дмитро Серійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання №32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 

позашкільний центр «Школа мистецтв» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

КЛЮЧНІКОВ  

Сергій Олександрович 
- учень 11 класу Соколівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО  

Богдана Ігорівна 

- учениця 11 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

   

Диплом IІІ ступеня 

 
АЛЄКСЄЄВА  

Зоряна Сергіївна 

- учениця 8 класу Калинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів – філії комунального закладу 

«Первозванівське навчально-виховне об'єднання» 

Первозванівської сільської ради Кіровоградського 

району Кіровоградської області; 

ГОРБОНІС  

Катерина 

Олександрівна 

- учениця 8 класу комунального закладу «Губівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

Дем`яна Бєдного» Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області; 

ГОРДІЙЧУК  

Дарина Вікторівна 

- учениця 8 класу Голованівського ліцею                      

ім. Т.Г. Шевченка Голованівської селищної ради; 

КОЛТАК  

Ілля Сергійович 

- учень 8 класу навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія імені Т.Г.Шевченка - 

ЗНЗ І-ІІ ступенів - школа мистецтв» 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

КОШМАН  

Богдана Ігорівна 

- учениця 8 класу Івангородської філії комунального 

закладу «Олександрівський ліцей №2» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області; 
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ПУЗАНКОВА 

Катерина Віталіївна 

- учениця 8 класу Перегонівського ліцею 

Перегонівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області; 

СУЯРКО Юлія 

Олександрівна 

- учениця 8 класу комунального закладу «Гурівський 

опорний заклад загальної середньої освіти                  

І-ІІІ ступенів Гурівської сільської ради»; 

БУЧАЦЬКИЙ  

Андрій Русланович 

- учень 9 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської міської 

ради Кіровоградської області; 

ГОНЧАРЕНКО 

Максим Андрійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

ЄРМОЛЕНКО  

Денис Сергійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Бобринецький 

ліцей №2» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

МЕЛЬНИКОВА  

Софія Андріївна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

МОТУЗ  

Анна Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Долинський 

опорний заклад загальної середньої освіти - гімназія 

І-ІІІ ступенів №3 Долинської міської ради»; 

ЛИШЕНКО Михайло 

Володимирович 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№9 - спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

ЛІСНЕВСЬКИЙ  

Ян Станіславович 

- учень 10 класу Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 

МІНЯЙЛО  

Софія Володимирівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Верблюзький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад - центр позашкільної освіти» 

Новгородківської селищної ради Кіровоградської 

області; 

СКЛЯНІЧЕНКО 

Нікіта Костянтинович 

- учень 10 класу гімназії №9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

ЦУКАНОВ Глєб 

Миколайович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ШИРЯЄВА  

Вікторія Сергіївна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Заваллівський ліцей» Заваллівської селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області; 
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ЗАБОЛОТНІЙ  

Дмитро 

Костянтинович 

 учень 11 класу комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №2» Бобринецької міської 

ради Кіровоградської області; 

МОСКВЯК  

Олег Олегович 

- учень 11 класу Новоукраїнського ліцею № 8 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

НЕБЕЩУК  

Софія Василівна 

- учениця 11 класу Побузького ліцею Побузької 

селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

РЕШЕТНІКОВ 

Микита Михайлович 

- учень 11 класу Аджамського ліцею Аджамської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

СЕМЕНКОВА 

Вікторія Віталіївна 

- учениця 11 класу Знам'янської загальноосвітньої 

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

Кіровоградської області; 

СТРЮКОВ  

Артем Олександрович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ФЕСЕНКО  

Ярослава Андріївна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4» 

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області. 

 


