
 Згідно наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 07.03.2017 р. № 58, на основі спільних рішень 

оргкомітету та журі III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів та відповідно підсумкових протоколів 

результатів, затверджених директором НМЦ ПТО у Харківській області, 

заступником Голови оргкомітету Руслановою Т.О., було визначено: 

 1). В олімпіаді з української мови та літератури взяла участь учениця 

групи Пк-19 Ніколаєва Анастасія (викладачі Чиркіна В.О. та Костюк Т.І.). 

Вона набрала за свої відповіді на другому рівні 20 б. з можливих 28, на 

третьому – 23,1 б. із 25 можливих, на четвертому рівні 9,5 б. із 12 можливих. 

Загальна кількість балів – 52,6 дала можливість Анастасії посісти III місце. 

 2). В олімпіаді з історії України взяв участь учень групи Ст-33 Бондар 

Віталій (викладач Нечволод Н.А.). Він набрав на другому рівні 13 б. із 15 

можливих, на третьому – 13 б. із 20 можливих, на четвертому – 3 б. із 25 

можливих. Загальна кількість балів складає 29 із 60 можливих, рейтинг – 9. 

 3). В олімпіаді з інформатики взяв участь учень групи Ас-16 Сизонов 

Євген (викладач Ковальова Я.А.). Він на другому рівні набрав 32 бал із 60 

можливих, на третьому рівні – 12 балів із 15 можливих, на четвертому – 17 

балів із 25 можливих. Загальна кількість балів складає 61 із 100 можливих, 

рейтинг – 20. 

 4). В олімпіаді з математики взяв участь учень групи Ас-15 Агафонов 

Микита (викладач Мірошніченко О.С.). Він набрав на другому рівні 15 б. з 

можливих 30, на третьому 5 б. із 20 можливих, на четвертому – 1 бал з 

можливих 20. Загальна кількість балів становить 21 б., рейтинг – 12. 

 5). В олімпіаді з хімії взяла участь учениця групи Пк-20 Мірошниченко 

Юлія (викладач Волкодав В.І.). Вона на другому рівні набрала 8,7 балів із 20 

можливих, на третьому рівні – 2 балів із 20 можливих, на четвертому – 1 бал 

із 20 можливих. Загальна кількість балів складає11,7 із 60 можливих, рейтинг 

– 16. 

 6). В олімпіаді з іноземної мови (англійська) взяла участь учениця 

групи Пм-11 Удовік Владислава (викладач Абашник Л.А.). Владислава на 

другому рівні набрала 18 балів із 24 можливих, на третьому рівні – 18 балів із 

56 можливих, на четвертому – 4 бали із 20 можливих. Загальна кількість 

балів складає 40 із 100 можливих, рейтинг – 19. 

 7). В олімпіаді з біології взяла участь учениця групи Пм-10 Ткачова 

Катерина (викладач Волкодав В.І.). Вона на другому рівні набрала12,2 бали 

із 20 можливих, на третьому рівні –8,5 балів із 20 можливих, на четвертому – 

10,5 балів із 20 можливих. Загальна кількість балів складає 31,2 із 60 

можливих, що дало можливість Катерині посісти II місце. 

 8). В олімпіаді з правознавства взяла участь учениця групи Пк-20 

Пархоменко Анна (викладач Чиркіна В.О.). Анна на другому рівні набрала 8 

б. із 15 можливих, на третьому – 13 б. із 20 можливих, на четвертому – 5 б. із 

20 можливих. Загальна кількість балів складає 26 із 55 можливих, рейтинг – 

8. 



 9). В олімпіаді з фізики взяв участь учень групи Ст-32 Лебединський 

Володимир (викладач Зеленкова Т.Г.). Володимир на другому рівні набрав 

12,5 балів із 30 можливих, на третьому рівні – 1 бал із 20 можливих, на 

четвертому – 2 бали із 20 можливих. Загальна кількість балів складає 15,5 із 

70 можливих, рейтинг – 19. 

 Командний рейтинг – 14. 


