
 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «05» лютого  2018 року    №  67 
 

м. Кропивницький 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з історії 

у 2017/2018 н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05.10.2017 р.  

№ 780 «Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2017/2018 навчальному році та у жовтні 2018 року», 

відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних предметів, затверджених наказом 

управління освіти і науки облдержадміністрації  від 22.10.2012 року № 423, 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 даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління  В.ТАБОРАНСЬКИЙ 
  

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


 

Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

05.02.2018    № 67 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з історії  

 

Диплом I ступеня 

 

Ванін Юрій - учень 8 класу Кіровоградського обласного                

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 

школа мистецтв); 

Беденко Марина - учениця 9 класу Знам'янської загальноосвітньої 

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

Знам’янської міської ради Кіровоградської 

області; 

Іванюра Ігор - учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 

школа мистецтв); 

Коваленко Сергій - учень 10 класу Златопільської гімназії  

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Кісенко Олексій  - учень 11 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання «Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів №20 -дитячий юнацький центр 

"Сузір'я" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області». 

 

Диплом IІ ступеня 
 

Басараб Вікторія - учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Навчально-виховний комплекс 

"Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Фокша Дар’я  - учениця 8 класу Маловисківської загальноосвітньої 

школи №4 I-III ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області; 

Шелесько Єлизавета - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Лужанський 

Костянтин 

- учень 8 класу загальноосвітньої школи                            

ІI-III ступенів №10 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 
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Климук Ірина - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад I-III ступенів 

№19 - дошкільний навчальний заклад «Лісова 

казка» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Потєхін Антон - учень 9 класу комунального закладу                 

«Навчально-виховне об`єднання №3 «Спеціальна 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий 

садок» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Черткова Юлія - учениця 9 класу комунального закладу            

«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія-П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Ковальчук Наталія - учениця 10 класу комунального закладу  

«Навчально-виховне об’єднання № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради  

Кіровоградської області»; 

Паніч Олег - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

Драндалуш Станіслав - учень 8 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

Чередніченко Олег - учень 8 класу філії - Дружелюбівського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа                

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

комунального закладу «Добровеличківське 

навчально-виховне об’єднання «спеціалізована 

загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Добровеличківської районної 

ради Кіровоградської області; 

Табунець Юлія - учениця 8 класу комунального закладу 

"Бережинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів" 

Кіровоградської районної ради Кіровоградської 

області; 
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Правосудько Діана - учениця 8 класу Івангородської філії комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об’єднання № 2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Коханський Микола - учень 8 класу Червонокам'янського навчально-

виховного об'єднання «загальноосвітня школа               

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад – 

позашкільний центр» Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області; 

Калашнікова 

Анастасія 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Кобзар Валерія - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шевченко Микола - учень 8 класу Вишняківської загальноосвітньої      

філії комунального закладу «Карлівське               

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» 

Кіровоградського району Кіровоградської області; 

Пєхова Ольга - учениця 9 класу комунального закладу          

«Навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 24 - центр дитячої та 

юнацької творчості «Оберіг» Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

Корж Анастасія - учениця 9 класу Знам'янської загальноосвітньої 

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

Знам’янської міської ради Кіровоградської області; 

Волошин Анастасія - учениця 9 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Гейко Дар’я - учениця 9 класу Новопразького                            

навчально-виховного комплексу Олександрійської 

районної ради Кіровоградської області;  

Крещук Богдан - учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа I-III ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

Абрамов Сергій - учень 9 класу Златопільської гімназії  

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Коваль Анастасія - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа I-III ступенів №3  

Долинської районної ради»; 
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Єрофеєва Ольга - учениця 10 класу Губівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного 

Компаніївської районної ради Кіровоградської 

області; 

Оглоб’як Анна - учениця 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шуба Володимир - учень 11 класу комунального закладу                 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа I-III ступенів №3 

Долинської районної ради»; 

Стоноженко Віталій - учень 11 класу Кіровоградського обласного                

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 

школа мистецтв); 

Мільков Олександр - учень 11 класу комунального закладу              

«Навчально-виховне об’єднання «Багатопрофільний 

ліцей – фізико-математична школа – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 18 – центр 

дитячої та юнацької творчості «Надія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської  

області». 
 


