ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
“29” січня 2013 р.

м. Одеса

№ 25/ОД

Про підсумки ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з математики у 2012/2013 навчальному році
Відповідно до наказу управління освіти і науки Одеської обласної
державної адміністрації від 14.12.2012 р. № 493/ОД «Про проведення ІІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2012/2013 н.р.»
20. січня 2013 року на базі Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова був проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики, в якому взяли участь 189 учнів 7 – 11 класів.
На підставі протоколу спільного засідання журі та оргкомітету
ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики
Н А К А З У Ю:
1. Визнати переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики та нагородити:
дипломами І ступеня
- Ян Аліну Янівну, ученицю 7 класу Рішельєвського ліцею м. Одеси
- Москаленка Романа Вадимовича, учня 8 класу Одеського навчально виховного комплексу № 53 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей "
Одеської міської ради
- Сплошнова Кирила Дмитровича, учня 9 класу Одеської гімназії № 9
Одеської міської ради
- Чайковського Максима Андрійовича, учня 10 класу Рішельєвського ліцею
м. Одеси
- Андріяшена Владислава В’ячеславовича, учня 11 класу Рішельєвського
ліцею м. Одеси
дипломами ІІ ступеня
- Лось Анастасію Сергіївну, ученицю 7 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 82 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Солецького Романа Михайловича, учня 7 класу Рішельєвського
ліцею м. Одеси
- Натальчишина Олександра Вікторовича, учня 8 класу Одеського
навчально-виховного комплексу „Гімназія № 7 – спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської
ради
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- Євсєєву Еліну Андріївну, ученицю 8 класу Одеської спеціалізованої
школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
Одеської міської ради
- Козара Ростислава Михайловича, учня комунального закладу
«Южненська Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради
Одеської області»
- Селіхановича Даніїла Олеговича, учня 9 класу Одеської спеціалізованої
школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Пожидаєва Максима Володимировича, учня 9 класу Рішельєвського ліцею
м. Одеси
- Набойченка Сергія Андрійовича, учня 10 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Геро Романа Євгеновича, учня 10 класу Рішельєвського ліцею м. Одеси
- Бондаренко Дар’ю Дмитрівну, ученицю 11 класу, Одеської
загальноосвітньої школи №62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Гливинську Яну Сергіївну, ученицю 11 класу Рішельєвського ліцею м. Одеси
дипломами ІІІ ступеня
- Григоряна Костянтина Ашотовича, учня 7 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 79 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Кандєєва Павла Олександровича, учня 7 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Волкова Кирила Сергійовича, учня 7 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Мортузаєва Микиту Михайловича, учня 7 класу загальноосвітнього
політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
- Левчука Рустема Сергійовича, учня 7 класу навчально - виховного
комплексу "Балтська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №1 ім.О.Гончара
ліцей" Балтської районної ради Одеської області
- Дробінка Гліба Валерійовича, учня 7 класу приватної загальноосвітньої
школи «Ніка-М»
- Сергієнко Олесю Олексіївну, ученицю 7 класу Білгород-Дністровської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Одеської області
- Чебана Володимира Івановича, учня 7 класу Кілійського навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - ліцей"
Кілійської районної ради Одеської області
- Левченко Любов Сергіївну, ученицю 7 класу приватної загальноосвітньої
школи «Ніка-М»
- Станкову Марію Олександрівну, ученицю 8 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Шумейко Олену Ігорівну, ученицю 8 класу приватного підприємства
загальноосвітньої школи "Майбуття" І - ІІІ ступенів

2

- Сяо Яну, ученицю 8 класу Одеського приватного навчально-виховного
комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням
іноземних мов - дошкільний навчальний заклад "Мрія»
- Сікору Василя Михайловича, учня 8 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с. Петрівка Комінтернівського району Одеської області
- Кочуг Анну Олександрівну, ученицю 8 класу Білгород-Дністровського
навчально-виховного комплексу „загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей”
Одеської області
- Анчіфорова Іллю Володимировича, учня 8 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 9 м. Котовська
- Челака Геннадія Михайловича, учня 8 класу загальноосвітньої школи І - ІІІ
ступенів с. Виноградівка Арцизького району Одеської області
- Сбітнєва Олександра Юрійовича, учня 8 класу навчально - виховного
комплексу "Балтська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 3 - колегіум"
Балтської районної ради Одеської області
- Фірсова Тимура Олеговича, учня 8 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 85 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Юхимову Софію Єфисівну, ученицю 8 класу Одеської спеціалізованої
школи №10 І-ІІІ ступеня імені льотчиків космонавтів Г.Т. Добровольського
та Г.С. Шоніна Одеської міської ради
- Павленка Костянтина Олеговича, учня 9 класу Одеської гімназії № 8
Одеської міської ради
- Підганяк Світлану Михайлівну, ученицю 9 класу Одеської гімназії № 8
Одеської міської ради
- Марунченка Олександра Олександровича, учня 9 класу Рішельєвського
ліцею м. Одеси
- Біловола Артема Олександровича, учня 9 класу Удобненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровської районної
ради
- Соловйову Христину В’ячеславівну, ученицю 9 класу приватного
підприємства загальноосвітньої школи "Майбуття" І - ІІІ ступенів
- Рашковецького Михайла Михайловича, учня 9 класу класу Рішельєвського
ліцею м. Одеси
- Невзорова Володимира Дмитровича, учня 9 класу комунальної установи
«Навчально-виховний комплекс (школа-гімназія) №1 м.Роздільна»
- Гавриленка Юрія Дмитровича, учня 9 класу Одеської приватної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - ліцей "Чорноморський"
- Бєлякова Олега Олеговича, учня 9 класу загальноосвітнього
політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
- Єлсукова Кирила Ігоровича, учня 10 класу Одеської спеціалізованої школи
№117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Селезньову Марію Сергіївну, ученицю 10 класу загальноосвітнього
політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
- Пишненка Андрія Андрійовича, учня 10 класу Тузлівського навчально3

-

-

виховного комплексу Татарбунарського району
Мисова Костянтина Дмитровича, учня 11 класу Білгород-Дністровського
районного ліцею Білгород-Дністровської районної ради
Блажка Ігната Олеговича, учня 11 класу загальноосвітнього політехнічного
ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
Лук’янчук Тетяну Володимирівну, ученицю 11 класу БілгородДністровського навчально-виховного комплексу „загальноосвітня школа ІІ
ступеня-ліцей” Одеської області
Бикова Ростислава Геннадійовича, учня 11 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 65 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради

2. За значні успіхи в роботі з талановитою учнівською молоддю та підготовку
переможців обласної олімпіади з математики, які здобули дипломи І-го
ступеня, нагородити грамотами управління освіти і науки Одеської
обласної державної адміністрації:
- Мітельмана Ігора Михайловича, заслуженого учителя України, заступника
директора з науково-виховної роботи Рішельєвського ліцею м. Одеси
- Романчук Інну Сергіївну, викладача Одеського навчально виховного комплексу № 53 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей "
Одеської міської ради
- Лаврінову Людмилу Михайлівну, вчителя Одеської гімназії № 9
Одеської міської ради
- Маліса Сергія Ілліча, викладача Рішельєвського ліцею м. Одеси
- Кореновську Ольгу Георгіївну, викладача Рішельєвського ліцею м. Одеси
3. За ефективну роботу з обдарованими учнями оголосити подяку:
- Поляковій Валентині Василівн1, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи № 82 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Александрову Михайлу Юхимовичу, викладачу Рішельєвського ліцею
м. Одеси
- Малицькій Людмилі Василівні, вчителю Одеського навчально-виховного
комплексу „Гімназія № 7 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови» Одеської міської ради
- Столярчук Олені Михайлівні, вчителю класу Одеської спеціалізованої
школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
Одеської міської ради
- Кінді Тетяні Анатоліївні, вчителю комунального закладу
«Южненська Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради
Одеської області»
- Сидоренко Любові Миколаївні , вчителю Одеської спеціалізованої
школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
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- Верещагіній Олені Володимирівні, викладачу Рішельєвського ліцею
м. Одеси
- Щоткевич Стефанії Теодорівні, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Жарковій Олені Іванівні, вчителю Одеської
загальноосвітньої школи №62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Сідоренко Руслані Богданівні, вчителю Одеської загальноосвітньої школи
№ 79 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Мельник Ірині Георгіївні, вчителю Одеської загальноосвітньої школи
№ 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Недостоєвій Ірині Володимирівні, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи № 38 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Крачилову Іллі Петровичу, викладачу загальноосвітнього політехнічного
ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
- Куцій Аллі Олексіївні, вчителю навчально - виховного комплексу
"Балтська загальноосвітня школа І-Ш ступенів №1 ім.О.Гончара
ліцей" Балтської районної ради Одеської області
- Самковій Галині Євгенівні, викладачу приватної загальноосвітньої
школи «Ніка-М»
- Братіновій Олені Миколаївні, вчителю Білгород-Дністровської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Одеської області
- Касаткіній Валентині Миколаївні , вчителю Кілійського навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 - ліцей"
Кілійської районної ради Одеської області
- Персіановій Наталії Петрівні, вчителю Одеської загальноосвітньої школи
№ 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Некльосовій Наталії Михайлівні, вчителю приватного підприємства
загальноосвітньої школи "Майбуття" І - ІІІ ступенів
- Друзяк Олені Євгенівні, вчителю класу Одеського приватного навчальновиховного комплексу "Загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим
вивченням іноземних мов - дошкільний навчальний заклад "Мрія»
- Шевченко Ірині Олексіївні, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів с.Петрівка Комінтернівського району Одеської області
- Трохимчук Наталії Анатоліївні, викладачу Білгород-Дністровського
навчально-виховного комплексу „загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей”
Одеської області
- Пархомовій Антоніні Максимівні, вчителю загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 9 м. Котовська
- Чердакогло Вірі Степанівні, вчителю загальноосвітньої школи І - ІІІ
ступенів с. Виноградівка Арцизького району Одеської області
- Капкіній Жанні Валеріївні, вчителю навчально - виховного
комплексу "Балтська загальноосвітня школа І-Ш ступенів № 3 - колегіум"
Балтської районної ради Одеської області
- Лозинській Олені Вікторівні, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи № 85 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
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- Мрочко Олені Анатоліївні, вчителю Одеської спеціалізованої
школи №10 І-ІІІ ступеня імені льотчиків космонавтів Г.Т. Добровольського
та Г.С. Шоніна Одеської міської ради
- Богушевич Ларисі Леонідівні, вчителю Одеської гімназії № 8
Одеської міської ради
- Ровній Тетяні Андріївні, вчителю Одеської гімназії № 8 Одеської міської
Ради
- Димченко Євгенїї Сергіївні, вчителю Удобненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровської районної ради
- Панковій Олені Іванівні, вчителю комунальної установи
«Навчально-виховний комплекс (школа-гімназія) №1 м.Роздільна»
- Хромовій Лілії Олександрівні, вчителю Одеської приватної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - ліцей "Чорноморський"
- Мігову Василю Івановичу, викладачу загальноосвітнього політехнічного
ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
- Пановій Олені Леонідівні, вчителю Одеської спеціалізованої школи
№117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Іванову Олегу Миколайовичу, викладачу загальноосвітнього
політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
- Пишненко Валентині Петрівні, вчителю Тузлівського навчальновиховного комплексу Татарбунарського району
- Клименко Таїсії Миколаївні, викладачу Білгород- Дністровського
навчально-виховного комплексу „загальноосвітня школа ІІ ступеня-ліцей”
Одеської області
- Климовій Тетяні Іванівні, вчителю Одеської загальноосвітньої школи № 65
І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
4. За активну участь в організації та проведенні ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської олімпіади з математики оголосити подяку:
Покасю Сергію Михайловичу кандидату фізико-математичних наук,
доценту,
завідувачу кафедри
геометрії та топології
Одеського
національного університету імені І.І.Мечникова,
- Вартаняну Григорію Михайловичу кандидату фізико-математичних наук,
доценту, заступнику директора інституту математики, економіки і механіки,
декану механіко- математичного факультету Одеського національного
університету імені І.І.Мечникова,
- Свєтному Олександру Петровичу кандидату фізико-математичних наук,
доценту, завідувачу кафедри математики та методики її навчання
Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К.Д.Ушинського,
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5. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси
фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 22.09.2011 р. № 1099 «Про затвердження
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з
навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт,
олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 17 листопада 2011 року
за № 1318/20056 провести на базі Одеського обласного інституту
удосконалення вчителів відбірково-тренувальні збори для кандидатів у члени
команди Одеської області для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики
6. Призначити науковим керівником відбірково-тренувальних зборів
Бєлозьорову Марію Олександрівну доцента кафедри диференціальних
рівнянь Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
7. На підставі пункту 2.4.7. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади,
турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 22.09.2011 р. № 1099 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів,
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних
дисциплін та конкурси фахової майстерності», відповідно до рішення
оргкомітету і журі обласної олімпіади з математики затвердити склад кандидатів у
команду Одеської області для участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської
олімпіади з математики (додаток 1).
8. Одеському обласному інституту удосконалення вчителів (Кавалеров В.А.)
з метою визначення складу команди Одеської області для участі у IV етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики:
8.1. Організувати проведення відбірково-тренувальних зборів для кандидатів
у члени команди Одеської області з математики.
8.2. Затвердити програму проведення відбірково-тренувальних зборів.
8.3. Сформувати команду Одеської області для участі у ІV етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з матемактики за підсумками
відбіркових конкурсних турів, проведених під час зборів.
9. Начальнику правління освіти та науки Одеської
міської ради,
начальникам відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення:
9.1. Довести даний наказ до відома вчителів математики закладів освіти
району (міста).
9.2. На засіданнях районних (міських) методичних об’єднань вчителів
математики проаналізувати результати участі школярів району (міста) в
обласній олімпіаді та визначити шляхи поліпшення роботи з обдарованими
учнями.
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9.3. Забезпечити участь членів команди у відбірково-тренувальних зборах.
9.4. Проїзд і харчування учасників відбірково-тренувальних зборів та їх
супроводжуючих здійснити за рахунок місцевих бюджетів та залучених
коштів.
10.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління Малік М.В.
Начальник управління

Т.О. Лазарєва
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Додаток
до наказу управління освіти
і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від “29” січня 2013 р. № 25ОД

Список кандидатів у члени команди Одеської області
для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з математики, учасників відбірково-тренувальних зборів
1. Москаленко Роман Вадимович , учень 8 класу Одеського навчально виховного комплексу № 53 "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - ліцей"
Одеської міської ради
2. Натальчишин Олександр Вікторович, учень 8 класу Одеського
навчально-виховного комплексу „Гімназія № 7 – спеціалізована школа І
ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської
ради
3. Євсєєва Еліна Андріївна, учениця 8 класу Одеської спеціалізованої
школи № 69 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
Одеської міської ради
4. Козарь Ростислав Михайлович, учень 8 класу комунального закладу
«Южненська Авторська М.П.Гузика експериментальна спеціалізована
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів Южненської міської ради
Одеської області»
5. Станкова Марія Олександрівна, учениця 8 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
6. Шумейко Олена Ігорівна, учениця 8 класу приватного підприємства
загальноосвітньої школи "Майбуття" І - ІІІ ступенів
7. Сплошнов Кирило Дмитрович, учень 9 класу Одеської гімназії № 9
Одеської міської ради
8. Селіхановича Даніїла Олеговича, учня 9 класу Одеської пеціалізованої
школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
9. Пожидаєва Максима Володимировича, учня 9 класу Рішельєвського
ліцею м. Одеси
10. Підганяк Світлана Михайлівна, учениця 9 класу Одеської гімназії № 8
Одеської міської ради
11. Павленко Костянтин Олегович, учень 9 класу Одеської гімназії № 8
Одеської міської ради
12. Соловйова Христина В’ячеславівна, учениця 9 класу приватного
підприємства загальноосвітньої школи "Майбуття" І - ІІІ ступенів
13. Марунченко Олександр Олександрович, учень 9 класу Рішельєвського
ліцею м. Одеси
14. Біловол Артем Олександрович , учень 9 класу Удобненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровської районної
ради
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15. Чайковський Максим Андрійович , учень 10 класу Рішельєвського ліцею
м. Одеси
16. Геро Роман Євгенович, учень 10 класу Рішельєвського ліцею м. Одеси
17. Набойченко Сергій Андрійович, учень 10 класу Одеської
загальноосвітньої школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
18. Андріяшен Владислав В’ячеславович, учень 11 класу Рішельєвського
ліцею м. Одеси
19. Бондаренко Дар’я Дмитрівна, учениця 11 класу, Одеської
загальноосвітньої школи №62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
20. Гливинська Яна Сергіївна, учениця 11 класу Рішельєвського ліцею
м. Одеси
21. Мисов Костянтин Дмитрович , учень 11 класу Білгород-Дністровського
районного ліцею Білгород-Дністровської районної ради

Заступник начальника управління

М.В. Малік
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Додаток
до наказу управління освіти
і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від «25» лютого 2013 р.
№ 55/ОД

Список кандидатів у члени команди Одеської області
для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформаційних технологій, учасників відбірково-тренувальних зборів
Берхштейн Дана Шоломівна, учениця 11 класу Одеської спеціалізованої
школи
І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний тренінг»
№94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики Одеської міської
ради
Біленко Олександр Анатолійович, учень 11 класу Старокозацького
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівгімназія» Білгород-Дністровської районної ради Одеської області
Дідик Роман Андрійович, учень 11 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів №5 м. Котовська Одеської області
Євстіфеєв Микита Ігорович, учень 10 класу Котовської гімназії м.
Котовська Одеської області
Кожухар Ольга Ігорівна, учениця 10 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» м. Білгорода-Дністровського
Одеської області
Левченко В'ячеслав Ігорович, учень 11 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 33 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Мазурок Максим Ігорович, учень 10 класу комунального закладу
«Рішельєвський ліцей» м. Одеси
Найда Анна-Белла Олександрівна, учениця 10 класу Одеської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів «Освітні ресурси та технологічний
тренінг» №94 з поглибленим вивченням івриту та інформатики Одеської
міської ради
Пенко Олександр Валерійович, учень 10 класу комунального закладу
«Рішельєвський ліцей» м. Одеси
Пономарьов Костянтин Миколайович, учень 9 класу Одеської приватної
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів «Вєда» Одеської міської ради
Селезньова Марія Сергіївна, учениця 10 класу загальноосвітнього
політехнічного ліцею ІІ – ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
Степаненко Роман Ігорович, учень 10 класу Ренійської гімназії Ренійської
районної ради Одеської області
Хаджиогло Іван Євгенович, учень 11 класу загальноосвітнього
політехнічного ліцею ІІ – ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
Шоп Марія Іванівна, учениця 11 класу Червоноармійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Болградського району Одеської
області
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Юрченко Владислав Ігорович, учень 11 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №11 м. Білгорода-Дністровського Одеської області.
Заступник начальника управління

М.В. Малік
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