
 

 

 

 

 

          26_         січня_                23                                                                                                                 27-од 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з астрономії 

у 2022/2023 навчальному році 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної військової адміністрації від 29 грудня 2022 року 

№ 236-од «Про організацію та проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році», 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 астрономії 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

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

визначених у додатку. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Заступник директора                                               Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ 

департаменту 
  

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


 

 

Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки обласної військової 

адміністрації 

____________ №_____ 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономії 

 

Диплом I ступеня 
 

СКІЧКО  

Михайло  

Вікторович 

 

- учень 10 класу комунального закладу «Ліцей «Науковий» 

Міської ради міста Кропивницького»; 

ШИНКАРУК  

Владислав  

Мирославович 

- учень 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради». 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 
 

ГОНЧАРЕНКО 

Максим 

Андрійович 

 

- учень 10 класу Петрівського ліцею Петрівської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області; 

ЛУЦЬ  

Назарій  

Васильович 

 

- учень 10 класу Златопільського ліцею м. Новомиргорода 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області; 

САМУЙЛОВА 

Олександра 

Олексіївна 

 

- учениця 11 класу комунального закладу «Ліцей № 3 

«Лінгвіст» Світловодської міської ради»; 

УСЛИСТИЙ  

Іван 

Анатолійович 

 

- учень 11 класу «Ліцею № 3 «Гармонія» Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області»; 

ЦАТУРЯН  

Артем  

Норайрович 

 

- учень 10 класу комунального закладу «Ліцей № 1 

Долинської міської ради»; 

ШЕВЧЕНКО 

Віталій 

Романович 

- учень 11 класу комунального закладу «Ліцей «Науковий» 

Міської ради міста Кропивницького». 

 

 



 

 

2                              Продовження додатка 

 

Диплом IІІ ступеня 
 

КОЗАЧУК  

Богдан  

Юрійович 

 

- учень 10 класу Ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

МАКСИМЕЦЬ  

Ольга  

Вікторівна 

 

- учениця 10 класу «Помічнянського ліцею «Універсум» 

Помічнянської міської ради Кіровоградської області»; 

МЕРНОВ  

Дмитро 

Володимирович 

 

- учень 11 класу Ліцею «Свобода» Знам’янської міської 

ради Кіровоградської області; 

ПІДЛУБНИЙ  

Леонід 

Павлович 

 

- учень   11   класу   комунального   закладу   «Ліцей № 4  

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

ТОКАРЄВА  

Ярослава  

Геннадіївна 

 

- учениця 11 класу Ліцею інформаційних технологій 

Олександрійської міської ради Кіровоградської області; 

УЛАНОВ 

Віталій 

Павлович 

 

- учень 11 класу Петрівського ліцею Петрівської селищної 

ради Олександрійського району Кіровоградської області; 

ЧАЙКОВСЬКИЙ  

Гліб  

Вікторович 

- учень 11 класу Новоукраїнського ліцею №4 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області. 

 

 


