ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

Н А К А З
“01”

березня

2013 р.

м. Одеса

№ 63/ОД

Про підсумки ІІІ (обласного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади
з географії 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 2012/2013н.р.»
17 лютого 2013 року на базі геолого-географічного факультету Одеського національного
університету ім. І.І.Мечникова був проведений ІІІ етап Всеукраїнської учнівської
олімпіади з географії, у якому взяли участь 153 учні 8-11 класів.
На підставі протоколу спільного засідання журі та оргкомітету
ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії
Н А К А З У Ю:
1. Визнати переможцями ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з географії та нагородити:
дипломами І ступеня
- Волкова
Максима
Сергійовича,
учня
9
класу
Одеської
гімназії №1 ім. А.П. Бистріної Одеської міської ради
- Глущенка Владислава Сергійовича, учня 8 класу Татарбунарського навчальновиховного комплексу «Школа-гімназія» Татарбунарського району
- Мещерякова Віталія Сергійовича, учня 11 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Мітіч Кристину Миколаївну, ученицю 10 класу спеціалізованої
школи №1 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
ім. О.В.Суворова Ізмаїльської міської ради
дипломами ІІ ступеня
- Воротнюк Юлію Сергіївну, ученицю 11 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. Білгорода-Дністровського
- Голдаєву Юліану Андріївну, ученицю 11 класу Іллічівської загальноосвітньої
школи № 4 І-ІІІ ступенів Іллічівської міської ради
- Жамбей Тетяну Віталіївну, ученицю 9 класу Трудівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кілійського району
- Лук’янову Олену Олександрівну, ученицю 9 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 82 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Мазепу
Карину
Володимирівну,
ученицю
9
класу
Одеського
навчально-виховного
комплексу
«Гімназія
№2
–
спеціалізована

школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»
Одеської міської ради
- Терновського
Даниїла
Андрійовича,
учня
10
класу
Одеського
навчально-виховного
комплексу
«Гімназія
№2
–
спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови»
Одеської міської ради
- Уварову Вероніку Юріївну, ученицю 8 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Якубенка Станіслава Вікторовича, учня 8 класу Котовської загальноосвітньої
школи № 3 І-ІІІ ступенів Котовської міської ради
дипломами ІІІ ступеня
- Бархоткіну Катерину Володимирівну, ученицю 10 класу навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. БілгородаДністровського
- Біловола
Артема
Олександровича,
учня
9
класу
Удобненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району
- Вєлкова Степана Анатолійовича, учня 8 класу Виноградівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Арцизького району
- Вербицького Олега Вікторовича, учня 8 класу навчально-виховного комплексу
«Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 – гімназія» Балтського
району
- Гайдаржі Віктора Дмитровича, учня 10 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1– гімназія» м. Арциза
- Гілку Олену Олексіївну, ученицю 11 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Дубенка Антона Миколайовича, учня 10 класу Одеської гімназії №1
ім. А.П. Бистріної Одеської міської ради
- Євстіфеєва Микиту Ігоровича, учня 10 класу Котовської гімназії
м. Котовська
- Жигайла Дем’яна Сергійовича, учня 9 класу Одеської загальноосвітньої
школи № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Заєць
Карину
Сергіївну,
ученицю
10
класу
спеціалізованої
школи № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
ім. О.В.Суворова Ізмаїльської міської ради
- Іванчихіна Андрія Андрійовича, учня 11 класу Одеської спеціалізованої
школи № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Карапостол Ганну Сергіївну, ученицю Ренійського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Ренійського району
- Козара Ростислава Михайловича, учня 8 класу комунального закладу
«Южненська авторська М.П. Гузика експериментальна спеціалізована
загальноосвітня школа-комплекс І-ІІІ ступенів» Южненської міської ради
- Кожухаря Павла Віталійовича, учня 8 класу Теплодарської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради
- Кученка Богдана Вікторовича, учня 10 класу комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів села Загнітків» Кодимського району
- Мазурика Михайла Володимировича, учня 9 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Конопляне Іванівського району

- Мисик Євгенію Вікторівну, ученицю 11 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. Білгорода-Дністровського
- Молчанова Олега Борисовича, учня 10 класу Одеського навчально-виховного
комплексу № 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням іноземних мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської
міської ради
- Моренка Олександра Олександровича, учня 8 класу навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. БілгородаДністровського
- Ніколаєва
Микиту
Сергійовича,
учня
9
класу
спеціалізованої
школи № 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови
ім. О.В.Суворова Ізмаїльської міської ради
- Попазова Дмитра Івановича, учня 9 класу Городненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Болградського району
- Рудого Дмитра Олексійовича, учня 11 класу Одеської гімназії №5 Одеської
міської ради
- Розум Анну Юріївну, ученицю 8 класу Одеського навчально-виховного
комплексу № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської
міської ради
- Соловйову Христину В’ячеславівну, ученицю 9 класу приватного
підприємства «Загальноосвітня школа «Майбуття» І - ІІІ ступенів» м. Одеси
- Степаненка Романа Ігоровича, учня 10 класу Ренійської гімназії Ренійського
району
- Стрельцова Олександра Степановича, учня 11 класу Іллічівської гімназії
№1 Іллічівської міської ради
- Тодорова Дмитра Віталійовича, учня 8 класу загальноосвітнього
політехнічного ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла Одеської області
- Тишевича Дениса Валерійовича, учня 11 класу Плахтіївського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів -гімназія»
Саратського району
- Тюха Микиту Олександровича, учня 8 класу Одеської спеціалізованої школи
№117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Узунову
Анну
Володимирівну,
ученицю
11
класу
Іллічівської
загальноосвітньої школи № 4 І-ІІІ ступенів Іллічівської міської ради
- Ухова Іллю Романовича, учня 8 класу Одеської загальноосвітньої
школи №92 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Хлікей Вікторію Миколаївну, ученицю 8 класу комунальної установи
«Навчально-виховний комплекс (школа-гімназія) №1» м. Роздільна
- Цивінського Романа Сергійовича, учня 11 класу Одеського ліцею
«Приморський» Одеської міської ради
- Чеботарьову Анастасію Олександрівну, ученицю 10 класу комунального
закладу «Загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів» Южненської міської ради
- Чекала Степана Івановича, учня 8 класу Одеської загальноосвітньої школи
№30 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Черешенко Тетяну Михайлівну, ученицю 10 класу комунального закладу
«Тузлівський навчально-виховний
комплекс (загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів -школа-інтернат-ліцей)» Тататарбунарської районної ради

- Шалаумова Юрія Миколайовича, учня 9 класу Одеської загальноосвітньої
школи №5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Ширімова Станіслава Ігоровича, учня 9 класу загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №6 м. Білгорода-Дністровського
2. За значні успіхи в роботі з талановитою учнівською молоддю та підготовку
переможців обласної олімпіади з географії, які здобули дипломи І-го ступеня,
нагородити грамотами управління освіти і науки Одеської обласної державної
адміністрації:
- Дерменжи Надію Гнатівну, вчителя спеціалізованої школи №1 І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням англійської мови ім. О.В.Суворова Ізмаїльської
міської ради Одеської області
- Панасюк
Надію
Йосипівну,
вчителя
Одеської
загальноосвітньої
школи №72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Просенюка Віктора Семеновича, вчителя Одеської гімназії №1 ім. А.П. Бистріної
Одеської міської ради
- Халіну Наталю Віталіївну, вчителя Татарбунарського навчально-виховного
комплексу «Школа-гімназія» Татарбунарського району.
3. За ефективну роботу з обдарованими учнями оголосити подяку:
- Артюх Надії Григорівні, вчителю Одеського навчально-виховного комплексу
№ 84 «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних
мов - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Одеської міської ради
- Бурдейному Івану Савовичу, вчителю загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
с. Конопляне Іванівського району
- Бурденюк Тетяні Михайлівні, вчителю комунального закладу «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів села Загнітків» Кодимського району
- Гайдею
Сергію
Петровичу,
вчителю
Одеської
загальноосвітньої
школи № 63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Гайнуліній Олені Миколаївні, вчителю навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. Білгорода-Дністровського
- Григор’євій Ларисі Михайлівні, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи № 15 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Гриценко Любові Миколаївні, вчителю Одеського навчально-виховного
комплексу № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Одеської
міської ради
- Гулі Вікторії Олександрівні, вчителю Іллічівської
загальноосвітньої
школи № 4 І-ІІІ ступенів Іллічівської міської ради
- Гулько Вірі Іванівні, вчителю Ренійської гімназії Ренійської районної ради
Одеської області
- Дімовій Марії Афанасіївні, вчителю загальноосвітньої школи №6 І-ІІІ ступенів
м. Білгорода-Дністровського
- Дмітрієвій
Ользі
Костянтинівні,
вчителю
комунального
закладу
«Загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Южненської міської ради»
- Іващенко Олені Василівні, вчителю Котовської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №3 Котовської міської ради
- Карпенко Інні Володимирівні, вчителю комунального закладу «Тузлівський
навчально-виховний комплекс(загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-школаінтернат-ліцей)» Тататарбунарського району

- Кірєєвій Людмилі Василівні, вчителю навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. Білгорода-Дністровського
- Кічук
Оксані
Петрівні,
вчителю
Одеської
загальноосвітньої
школи №30 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Козловій
Олені
Георгіївні,
вчителю
Одеської
спеціалізованої
школи №117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Коломієць Галині Олександрівні, вчителю Трудівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кілійського району
- Маркович Лесі Борисівні, вчителю комунального закладу «Южненська
авторська М.П. Гузика експериментальна спеціалізована загальноосвітня
школа-комплекс І-ІІІ ступенів» Южненської міської ради
- Мінчозі Лідії Федорівні, вчителю Ренійського навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Ренійського району
- Михайленко Олександрі Богданівні, вчителю Одеського навчально-виховного
комплексу «Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня з поглибленим
вивченням англійської мови» Одеської міської ради
- Назаренко Наталі Валеріївні, вчителю Плахтіївського навчально-виховного
комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2-гімназія» Саратського
району
- Недобельській Євгенії Олегівні, вчителю Іллічівської гімназії №1 Іллічівської
міської ради
- Онищенко Любові Володимирівні, вчителю загальноосвітнього політехнічного
ліцею ІІ-ІІІ ступенів м. Ізмаїла
- Пастуховій Тетяні Вікторівні, вчителю комунальної установи «Навчальновиховний комплекс (школа-гімназія) №1» м. Роздільна
- Петкович Ларисі Станіславівні, вчителю приватного підприємства
«Загальноосвітня школа «Майбуття» І - ІІІ ступенів» м. Одеси
- Просенюку
Віктору Петровичу, вчителю Одеської гімназії №1
ім. А.П. Бистріної Одеської міської ради
- Радченко Олені Віталіївні, вчителю Одеського ліцею «Приморський» Одеської
міської ради
- Семеновій Ганні Вікторівні, вчителю навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1– гімназія» м. Арциза
- Скалецькій Світлані Іванівні, вчителю Одеської гімназії №5 Одеської міської
ради
- Хотенко Юлії Павлівні, вчителю Теплодарської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради
- Шевченко Лідії Григорівні, вчителю
Удобненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району
- Шендриченко Людмилі Іванівні, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи №92 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Шумушковій Олені Георгіївні, вчителю Городненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Болградського району
- Юзвак
Аллі
Семенівні,
вчителю
Одеської
загальноосвітньої
школи №5 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
- Янченковій
Наталі Геннадіївні, вчителю Одеської загальноосвітньої
школи № 82 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради.

4. За активну участь в організації та проведенні ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії оголосити подяку:
- Черкезу Євгену Анатолійовичу, заступнику голови оргкомітету, доктору
геологічних наук, професору геолого-географічного факультету Одеського
національного університету ім. І.І.Мечникова
- Топчієву Олександру Григоровичу, голові журі, доктору географічних наук,
професору
геолого-географічного
факультету
Одеського
національного
університету ім. І.І.Мечникова
- Яворській Вікторії Олександрівні, заступнику голови журі, кандидату
географічних наук, доценту геолого-географічного факультету Одеського
національного університету ім. І.І.Мечникова
- Дадикіній Валентині Костянтинівні, члену журі, викладачу геолого-географічного
факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
- Куделіній Світлані Борисівні, члену журі, викладачу геолого-географічного
факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
- Пилипенко Галині Павлівні, кандидату
географічних наук, доценту геологогеографічного факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
- Роскос Наталії Олександрівні, члену журі, асистенту геолого-географічного
факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
- Тітенко Зої Володимирівні, члену журі, кандидату географічних наук, доценту
геолого-географічного факультету Одеського національного університету
ім. І.І.Мечникова
- Тортику Миколі Йосиповичу, члену журі, кандидату географічних наук, доценту
геолого-географічного факультету Одеського національного університету
ім. І.І.Мечникова
- Хомутову Віктору Анатолійовичу, члену журі, асистенту геолого-географічного
факультету Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова
- Цуркан Оксані Іванівні, члену журі, кандидату географічних наук, доценту геологогеографічного факультету Одеського національного університу ім. І.І.Мечникова.
5. Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри,
конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких 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 науководослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової
майстерності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011
року
за № 1318/20056,
провести
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 географії.
6. Призначити науковим керівником відбірково-тренувальних зборів доцента
геолого-географічного факультету Одеського національного університету
ім. І.І. Мечникова Яворську Вікторію Вікторівну (за згодою).

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 географії затвердити склад кандидатів у команду
Одеської області для участі у ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
географії (додаток).
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 географії:
8.1.Організувати проведення відбірково-тренувальних зборів для кандидатів у члени
команди Одеської області з географії.
8.2. Затвердити програму проведення відбірково-тренувальних зборів.
8.3. Сформувати команду Одеської області для участі у ІV етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії за підсумками 2-х відбіркових конкурсних турів,
проведених під час зборів.
Начальнику управління 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 географії закладів освіти району (міста).
9.2. На засіданнях районних методичних об’єднань вчителів географії
проаналізувати результати участі школярів району (міста) в обласній олімпіаді
та визначити шляхи поліпшення роботи з обдарованими учнями.
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.
9.

Начальник управління

Т.О. Лазарєва

Додаток
до наказу управління освіти
і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від “01” бернезня 2013 р. № 63/ОД

Список кандидатів у члени команди Одеської області
для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з географії , учасників відбірково-тренувальних зборів
Біловол Артем Олександрович, учень 9 класу Удобненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району
Волков Максим Сергійович, учень 9 класу Одеської гімназії №1ім.А.П.Бистріної
Одеської міської ради
Воротнюк Юлія Сергіївна, учениця 11 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. Білгорода-Дністровського
Глущенко Владислав Сергійович, учень 8 класу Татарбунарського навчальновиховного комплексу «Школа-гімназія» Татарбунарського району
Голдаєва Юліана Андріївна, учениця 11 класу Іллічівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 Іллічівської міської ради
Жамбей Тетяна Віталіївна, учениця 10 класу Трудівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кілійського району
Мазепа
Карина
Володимирівна,
учениця
9
класу
Одеського
навчально-виховного комплексу «Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня
з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради
Мазурик Михайло Володимирович, учень 9 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Конопляне Іванівського району
Мещеряков Віталій Сергійович, учень 11 класу Одеської загальноосвітньої
школи №72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Мітіч Кристина Миколаївна, учениця 10 класу спеціалізованої школи
№ 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови ім. О.В.Суворова
Ізмаїльської міської ради
Терновський Даниїл Андрійович, учень 10 класу «Гімназія №2 – спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської
ради
Уварова Вероніка Юріївна, учениця 8 класу Одеської загальноосвітньої школи
№63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Хлікей Вікторія Миколаївна, учениця 8 класу комунальної установи
«Навчально-виховний комплекс (школа-гімназія) №1» м. Роздільна
Лук’янова Олена Олександрівна, учениця 9 класу Одеської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Якубенко Станіслав Вікторович, учень 8 класу Котовської загальноосвітньої
школи № 3 І-ІІІ ступенів Котовської міської ради
Заступник начальника управління

М.В. Малік

Додаток
до наказу управління освіти
і науки Одеської обласної
державної адміністрації
від “01” бернезня 2013 р. № 63/ОД

Список кандидатів у члени команди Одеської області
для участі у IV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади
з географії , учасників відбірково-тренувальних зборів
Біловол Артем Олександрович, учень 9 класу Удобненської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Білгород-Дністровського району
Волков Максим Сергійович, учень 9 класу Одеської гімназії №1ім.А.П.Бистріної
Одеської міської ради
Воротнюк Юлія Сергіївна, учениця 11 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа ІІ ступеня – ліцей» м. Білгорода-Дністровського
Глущенко Владислав Сергійович, учень 8 класу Татарбунарського навчальновиховного комплексу «Школа-гімназія» Татарбунарського району
Голдаєва Юліана Андріївна, учениця 11 класу Іллічівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №4 Іллічівської міської ради
Жамбей Тетяна Віталіївна, учениця 10 класу Трудівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Кілійського району
Мазепа
Карина
Володимирівна,
учениця
9
класу
Одеського
навчально-виховного комплексу «Гімназія №2 – спеціалізована школа І ступеня
з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської ради
Мазурик Михайло Володимирович, учень 9 класу загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів с. Конопляне Іванівського району
Мещеряков Віталій Сергійович, учень 11 класу Одеської загальноосвітньої
школи №72 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Мітіч Кристина Миколаївна, учениця 10 класу спеціалізованої школи
№ 1 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови ім. О.В.Суворова
Ізмаїльської міської ради
Терновський Даниїл Андрійович, учень 10 класу «Гімназія №2 – спеціалізована
школа І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови» Одеської міської
ради
Уварова Вероніка Юріївна, учениця 8 класу Одеської загальноосвітньої школи
№63 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Хлікей Вікторія Миколаївна, учениця 8 класу комунальної установи
«Навчально-виховний комплекс (школа-гімназія) №1» м. Роздільна
Лук’янова Олена Олександрівна, учениця 9 класу Одеської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Одеської міської ради
Якубенко Станіслав Вікторович, учень 8 класу Котовської загальноосвітньої
школи № 3 І-ІІІ ступенів Котовської міської ради
Заступник начальника управління

М.В. Малік

