
Додаток 2  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

16.02. 2016 № 108 

 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади  

з німецької мови 

 

Диплом I ступеня 

 

Дьобріх Хелена - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області  

Томаченко Владислав  

 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Солоніна Єва         - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

 

Диплом IІ ступеня 
 

М’ясківська Валерія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області  

Приймак Лілія 

 

 

 

 

Громова Дарина 

 

 

Тебякіна Катерина 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 
 

 

- 
 

 

 

учениця 9 класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу  № 2 «загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Олександрівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 

учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення»  



 

 

 

 

Криволапов 

Олександр 

 

 

Пилипенко Валерія 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 
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Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Демченко Оксана - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Малородня Марія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Жежеря Роман - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Унгул Роман - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Єрмаков  Дмитро 

 

 

 

Депутатова Юлія 

- 

 

 

 

- 
 

учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

 

Диплом IІІ ступеня 

 

Шабані  Мерієм - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 



 

 

Гейченко Ольга 

 

 

- 
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учениця 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Ладиченко Тетяна 

 

 

 

Колонтаєва Анастасія 

- 

 

 

 

 

- 

учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання – «Загальноосвітня школа         

І-ІІІ ступенів № 31 з гімназійними класами, центр 

дитячої та юнацької творчості «Сузір’я» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області» 

Ковальчук Станіслав - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Куц Олександр - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Петришина Надія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Ковалевська Каріна - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Свищ Яна - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Покора Марія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Котюк Єлизавета - учениця 11 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області» 

Сірякова Аліна - учениця 11 класу Березівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Устинівської районної 

державної адміністрації Кіровоградської області 
 


