
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «17» березня 2017 року    № 216 
 

м. Кропивницький 

 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з англійської та  

іспанської мов у 2016/2017 н. р. 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

            На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2016 р.  

№ 699 «Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2016/2017 навчальному році», відповідно до Умов 

проведення І, ІІ, ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, 

конкурсів з навчальних предметів, затверджених наказом управління освіти і 

науки облдержадміністрації  від 22.10.2012 р. № 423, та на підставі рішень журі   

III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з англійської та 

іспанської мов 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з англійської та іспанської мов і нагородити дипломами   

I-III ступенів осіб, визначених у додатках 1, 2. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

Начальник управління                                            В. ТАБОРАНСЬКИЙ   

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/11820


Додаток  1 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

 17.03.2017  №  216 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з англійської мови 

 

Диплом I ступеня 

 

Подлєсна Валерія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс загальноосвітня школа                   

І-ІІ ступенів № 34 – економіко-правовий ліцей 

«Сучасник» – дитячо-юнацький центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Тебякіна Катерина - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання  № 6 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                     

І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання 

«Натхнення» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Савченко Кароліна - 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 IІ ступеня 
Демченко Єлизавета - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Чорна Валерія - учениця 9 класу Златопільської гімназії                     

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Гузевата Юлія - учениця 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

Христонько Софія - учениця 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат  

– школа мистецтв); 
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Святенко Анастасія 

 

 

 

 

Басуріна Світлана 

- 

 

 

 

 

- 

учениця 9 класу  комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання  № 32 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, позашкільний 

центр «Школа мистецтв» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Косєвич Єлизавета - учениця 9 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 2  «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III  ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області; 

Ковальчук Наталія - учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання  № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Бригадир Світлана - учениця 9 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1 «Гімназія-

загальноосвітня школа  I-III ступенів – дошкільний  

навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області; 

Волошко Ілля - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Лебідь Дмитро 

 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Баракаєв Ігор - учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 25 «Загальноосвітня школа    

І-ІІІ ступенів, природничо-математичний ліцей, 

центр позашкільного виховання «Ліра» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 
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Дудар Ольга - учениця 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради           

Кіровоградської області;            

Кривороженко Наталія - 

 
 

учениця 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Рибнікова Софія 

 

 

Анісімова Софія 

- 

 

 

- 

 

 

учениця 10 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

учениця 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат  

– школа мистецтв); 

Добрянський Богдан - учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат   

– школа мистецтв); 

Кучеренко Руслана - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів  

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий  

юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»;     

Вінтенко Юлія - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – 

центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Єрошенко Владислава - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів      

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Ковчак Карина - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів     

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Баланенко Максим - учень 11 класу Знам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Демидова Юлія - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів  

№ 26 – дошкільний навчальний заклад – дитячий   
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юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»;             

Абдула Юлія - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат  

– школа мистецтв); 

Журавльова Дар’я - учениця 11 класу комунального закладу 

«Педагогічний ліцей Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Котенко Богдан 

 

- учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Джулай Єлизавета - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16 – дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Маслова Анастасія - учениця 11 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області;  

Решетник Віталій - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради». 

   

Диплом IІІ ступеня 
Тіщенко Вікторія - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 

Левендюк Антон - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Гайворонська гімназія – загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів № 5» Кіровоградської області; 

Капша Анастасія - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Макарченко Марія - учениця 9 класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу № 2 «Олександрівське 

навчально-виховне об’єднання № 2» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської 

області; 

Олар Єлизавета - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
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Бухтяр Анастасія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Голованівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

ім. Т. Г. Шевченка – гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Буряков Владислав - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Островська Вікторія - учениця 9 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат  

– школа мистецтв); 

Письменна Софія - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 

Письменна Анастасія - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 

Терентьєва Єлизавета - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Мірзахмедова 

Маргарита 

- учениця 9 класу Побузької загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів Побузької селищної ради 

Голованівського району Кіровоградської області; 

Дудник Катерина - учениця 9 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1  «Гімназія –

загальноосвітня  школа  I-III ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області; 

Паіцика Альона - учениця 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Левчук Максим - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Ярешко Марія - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання  природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа   

І-ІІІ ступенів  № 8 – позашкільний центр 
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Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»;            

Нагорна Владислава - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Мирошниченко 

Дарина 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Архіпов Дмитро - учень 10 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1  «Гімназія – 

загальноосвітня школа  I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області; 

Кравчук Катерина - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Саламашенко Каріна - учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 

Антоненко Оксана - учениця 10 класу Кіровоградського обласного  

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат  

– школа мистецтв);  

Пишна Анастасія - учениця 10 класу Тарасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Макар Вікторія - учениця 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Суржко Юлія - учениця 10 класу Новоархангельського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа           

І-ІІІ ступенів – гімназія» Новоархангельської 

районної ради Кіровоградської області; 

Маковійчук Євгеній - учень 10 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1  «Гімназія –

загальноосвітня  школа  I-III ступенів – дошкільний 
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навчальний заклад «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області;                

Таран Максим - учень 10 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Вільшанської районної ради 

Кіровоградської області; 

Кузьмович Богдан - учень 10 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Турчанова Наталія - учениця 10 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

Стець Юлія - учениця 11 класу Червонокостянтинівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Григор’єв Роман  - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей – 

фізико-математична школа – загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 18 – центр дитячої та юнацької 

творчості «Надія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

Бібік Роман - учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області;  

Ковальчук Аліна - 

 
 

учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня 

«Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – 

центр позашкільного виховання «Контакт» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Лімборська Анастасія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів     

№ 4» Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

Гришин Ілля - учень 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Волкова Поліна 

 

- 

 

учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання  природничо-

економіко-правовий ліцей – спеціалізована школа    

І-ІІІ ступенів  № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 
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Канцедал Дарина - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – 

школа мистецтв);  

Юрченко Олена 

 

 

Іванова Вікторія  

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

учениця 11 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 2  «Загальноосвітній 

навчальний заклад I-III  ступенів - дошкільний 

навчальний заклад «Дивоцвіт» Благовіщенської 

районної ради Кіровоградської області; 

учениця 11 класу Світловодської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області. 

 



Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

17.03.2017  №  216 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з іспанської мови 

 

Диплом I ступеня 

 

Грабовська Анна - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Криволапов 

Олександр 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Коршенко Анастасія 

 

- учениця 11 класу  спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області. 

 

Диплом II ступеня 

 

Маляр Дар’я - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Швецова Владислава - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Сінокоп Вікторія 

 

- учениця 11 класу  навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області.  

 

Диплом III ступеня 

 

Ніколаєв Гліб 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

 



 

 

Линник Юліанна 

 

 

 

Савенко Влада 

 

 

- 

 

 

 

- 
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учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 
 

 


