
Додаток 

до наказу директора Департаменту 

науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації 

17.03.2020 № 49 
 

СПИСОК УЧНІВ, 

які посіли І-ІІІ місця у ІІІ (обласному) етапі  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти 

у 2019/2020 навчальному році 
 

З української мови та літератури: 

І місце КЛЕЩЕВА 

Аліна 

Юріївна 

 

Державний навчальний заклад «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» 

 

ІІ місце ПУГАЧ 

Катерина 

Олександрівна 

Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр професійної освіти 

будівельних технологій Харківської області» 

 

ІІІ місце БРОДСЬКА 

Олександра 

Олександрівна 

Регіональний центр професійної освіти 

електротехнічних, машинобудівних та 

сервісних технологій Харківської області 
 

З іноземної мови (англійської): 
 

І місце ГОЛОВАНЬ  

Павло 

Вікторович 
 

Державний навчальний заклад «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» 
 

ІІ місце ЗЛАТОГУРСЬКА 

Анастасія 

Олександрівна 
 

Державний навчальний заклад «Харківське 

вище професійне училище №6» 
 

ІІІ місце ЯХНИЦЯ  

Павло 

Миколайович 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Регіональний центр 

професійної освіти ресторанно-готельного, 

комунального господарства, торгівлі та 

дизайну» 
 

ІІІ місце ДЖАІАНІ  

Данііл 

Таріелович 

Регіональний центр професійної освіти 

ресторанного, будівельного та 

автотранспортного сервісу Харківської 

області 
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З історії: 

 

І місце ОРЛОВА  

Каміла 

Володимирівна 

Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр професійної освіти 

будівельних технологій Харківської області» 

 

ІІ місце КУЗНІЧЕНКО 

Максим 

Олександрович 

 

Державний навчальний заклад «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» 

ІІІ місце ТИМОШЕНКО  

Юлія  

Сергіївна 

Державний заклад професійної (професійно-

технічної) освіти «Харківське вище 

професійне училище швейного виробництва 

та побуту» 

 

ІІІ місце ФІТІСОВ  

Іван  

Владиславович 

Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр професійної освіти 

інноваційних технологій будівництва та 

промисловості» 

 

З інформатики: 

 

І місце ГАЙДАМАКА  

Ігор  

Євгенійович 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Центр професійно-

технічної освіти № 3 м. Харкова» 

 

ІІ місце КРЮЧКОВ  

Денис  

Олегович 
 

Люботинський професійний ліцей 

залізничного транспорту 

ІІІ місце МЕЛЬНИЧУК  

Аміна 

Іллівна 
 

Шевченківський професійний аграрний 

ліцей 

З математики: 
 

І місце ЧЕРНИШОВ  

Дмитро  

Юрійович 
 

Люботинський професійний ліцей 

залізничного транспорту 

 

ІІ місце ВОЛКОВА  

Аделіна  

Вітальївна 

 

                       

Чугуївський професійний ліцей 
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ІІІ місце ЛЮТЕНКО  

Микола  

Михайлович 

Державний навчальний заклад 

«Регіональний центр професійної освіти 

інноваційних технологій будівництва та 

промисловості» 

 

З фізики: 

 

І місце КАЛЬНІЦЬКИЙ 

Олексій  

Сергійович 

 

Люботинський професійний ліцей 

залізничного транспорту 

 

ІІ місце ЗАРВА  

Едуард  

Ігорович 

 

Державний навчальний заклад «Куп’янський 

регіональний центр професійної освіти» 

 

ІІІ місце СКЛЯНЧУК 

Анастасія 

Григорівна 

 

Первомайський професійний ліцей 

З хімії: 

 

І місце ЛІТВІНОВА 

Валерія 

Андріївна 

 

Державний навчальний заклад «Ізюмський 

регіональний центр професійної освіти» 

 

ІІ місце ФАДЄЄВА 

Світлана 

Олександрівна 

 

Чугуївський професійний ліцей 

ІІІ місце БЕСТЕЛЕСНА 

Марія 

Володимирівна 

Державний професійно-технічний 

навчальний заклад «Регіональний центр 

професійної освіти ресторанно-готельного, 

комунального господарства, торгівлі та 

дизайну» 

 

З біології: 

 

І місце РИБАЛКА  

Євгенія 

Володимирівна 

 

Чугуївський професійний ліцей 

ІІ місце ДУЛКАЙ  

Василь  

Іванович  

Шевченківський професійний аграрний 

ліцей 
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ІІІ місце ТОКАР  

Ірина  

Володимирівна 

 

Краснокутський професійний аграрний ліцей 

ІІІ місце БРОДСЬКА 

Олександра 

Олександрівна 

Регіональний центр професійної освіти 

електротехнічних, машинобудівних та 

сервісних технологій Харківської області. 

 

 

Директор Департаменту     Лариса КАРПОВА 


