НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від «05» лютого 2018 року

№ 66
м. Кропивницький

Про затвердження списку
переможців III (обласного) етапу
Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови
і літератури у 2017/2018 н.р.
На виконання наказу начальника управління освіти, науки, молоді та
спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 05.10.2017 р.
№ 780 «Про організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських
учнівських олімпіад і турнірів у 2017/2018 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 рішення
журі III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української
мови і літератури
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови і літератури й нагородити дипломами
I-III ступенів осіб, визначених у додатку.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф.

Начальник управління

В.ТАБОРАНСЬКИЙ

Додаток
до наказу начальника
управління освіти, науки,
молоді та спорту
облдержадміністрації
05.02.2018 № 66
Список переможців III (обласного) етапу
Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури
Диплом I ступеня
Громко Євгенія

-

Пасічник Аліна

-

Ковальчук Наталія -

Колесникова Анна

-

учениця 8 класу комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 26 - дошкільний
навчальний заклад - дитячий юнацький центр «Зорецвіт»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
учениця 9 класу комунального закладу «Навчальновиховний комплекс «Долинська гімназія - загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської районної ради»;
учениця 10 класу комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання
«Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»;
учениця 11 класу Смолінського навчально-виховного
об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназіяпозашкільний
навчальний
заклад»
Маловисківської
районної ради Кіровоградської області.
Диплом II ступеня

Зубенко Юлія

-

учениця 8 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради
Світловодського району Кіровоградської області;

Кармазін Дар’я

-

учениця 8 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області;

Кононенко Мелана -

учениця 8 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв №19дошкiльний
навчальний
заклад
«Лiсова
казка»
Олександрiйської мiської ради Кiровоградської областi;
учениця 8 класу Гайворонського навчально-виховного
об’єднання №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Гайворонської
районної
державної
адміністрації
Кіровоградської області;

Романова Ольга

-
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Ножнова Аліса

-

Услиста Олеся

-

Хлівна Катерина

-

Климук Ірина

-

Холявінська Анна
Червоненко Аліна

учениця 8 класу комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання «Багатопрофільний ліцей - фізикоматематична школа – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№18 – центр дитячої та юнацької творчості «Надія»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
учениця 9 класу Маловисківської гімназії Маловисківської
міської ради Кіровоградської області;

-

-

Осадча Наталія

Продовження додатка

-

учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської ради
Кіровоградської області;
учениця 9 класу навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв № 19 дошкiльний
навчальний
заклад
«Лiсова
казка»
Олександрiйської мiської ради Кiровоградської областi;
учениця 9 класу Знам'янської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №1 ім.Т.Г.Шевченка Знам'янської міської
ради Кіровоградської області;
учениця 9 класу Олександрівської філії комунального
закладу «Олександрівське навчально-виховне об’єднання
№1» Олександрівської районної ради Кіровоградської
області;
учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
№7 Світловодської
міської ради
Кіровоградської області;

Калінчук Неля

-

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчальновиховного
комплексу
(гімназія-інтернат
–
школа мистецтв);

Тарасенко
Олександра

-

учениця 10 класу Кіровоградської гімназії нових
технологій
навчання Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області;

Макаринська
Марина

-

учениця
10
класу
навчально-виховного
комплексу «Голованівська
загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка - гімназія» Голованівської
районної ради Кіровоградської області;

Яковлєва Іванна

-

Бакал Аліна

-

учениця
10
класу
Новоукраїнського
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа
І ступеня з поглибленим вивченням англійської мови гімназія
«Лідер»
Новоукраїнської
міської
ради
Кіровоградської області;
учениця 10
класу
Кетрисанівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Бобринецької
районної ради Кіровоградської області;

Продовження додатка
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Руденко Анна-Марія -

учениця 10
класу навчально-виховного комплексу
«Олександрійський
колегіум
–
спеціалізована
школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської
області;

Єременко
Владислава

-

учениця 11
класу навчально-виховного комплексу
«Гімназія – загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №4»
Світловодської міської ради Кіровоградської області;

Квашук
Анна

-

учениця 11
класу
комунального
закладу
«Компаніївське
навчально-виховне
об’єднання»
Компаніївської районної ради Кіровоградської області;

Кузьмович Богдан

-

учень
11
класу Новоукраїнської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області;

Кривороженко
Наталія

-

учениця 11
класу Кіровоградської
технологій навчання Кіровоградської
Кіровоградської області;

Дордюк Анастасія

-

учениця 11
класу опорного навчального закладу
«Петрівський
навчально
виховний
комплекс
«Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» Знам'янської районної ради Кіровоградської
області»;
учениця 11
класу
загальноосвітньої
школи
ІІ-ІІІ ступенів № 10 Кіровоградської міської ради
Кіровоградської області;

Середня Карина

-

Буряк Валентина

-

Кожемяка Ярослав

-

Колісник Алла

-

гімназії нових
міської ради

учениця 11 класу Підвисоцької загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів імені Т.Г. Шевченка Підвисоцького
навчально-виховного
об’єднання
Новоархангельської
районної ради Кіровоградської області;
учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради
Кіровоградської області;
учениця 11 класу Кіровоградського обласного навчальновиховного
комплексу
(гімназія-інтернат
–
школа мистецтв).
Диплом III ступеня

Безугла Маргарита -

учениця 8
класу комунального закладу «Долинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Долинської районної
ради»;
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Кобзар Валерія

Продовження додатка

-

учениця 8
класу навчально-виховного
комплексу
«Ліцей
інформаційних
технологій - спеціалізована
школа ІІ ступеня»
Олександрійської міської ради
Кіровоградської області;

Шатоха Єлизавета -

учениця 8
класу Камбурліївської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Онуфріївської районної ради
Кіровоградської області;
учениця 8
класу Знам'янської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 6 Знам'янської міської ради Кіровоградської
області;
учениця 8
класу Тарасівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської
області;
учениця 8
класу
комунального
закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької
міської ради Кіровоградської області;
учениця 8 класу Побузької загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів Голованівської районної ради Кіровоградської
області;

Домбровська
Анастасія

-

Трембич Марина

-

Калашнікова
Анастасія

-

Перепелиця
Вероніка

-

Цінівська Ольга

-

Кравченко
Вікторія

-

Ільїна Олександра -

Іллюк Анастасія

-

Попова Юлія

-

Кривенко Валерія

-

Гейко Дар’я

-

учениця 8 класу комунального закладу «Новгородківський
навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа
I-III
ступенів
дошкільний
навчальний
заклад»
Новгородківської районної ради Кіровоградської області»;
учениця 8 класу Рівнянської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів №5 Новоукраїнської районної ради
Кіровоградської області;
учениця 8 класу Смолінського навчально-виховного
об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназіяпозашкільний навчальний заклад» Маловисківської районної
ради Кіровоградської області;
учениця 8 класу комунального закладу «Петрівське
навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради
Кіровоградської області;
учениця 9 класу комунального закладу «Петрівське
навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради
Кіровоградської області;
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»;
учениця 9 класу Новопразького навчально-виховного
комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської
області;
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Москальова Дарія

Продовження додатка

-

учениця 9 класу комунального закладу «Павлівське
навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня
школа
І-ІІІ
ступенів
дошкільний
навчальний
заклад»
Світловодської районної ради Кіровоградської області»;

Конюшенко Софія -

учениця 9 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей
інформаційних
технологій – спеціалізована школа
ІІ ступеня» Олександрійської міської ради Кіровоградської
області;

Сливюк Юлія

-

учениця 9 класу навчально-виховного комплексу
«Олександрійський
колегіум –
спеціалізована
школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської
області;

Гулян Марк

-

Богомольна
Анастасія

-

учень
9
класу
навчально-виховного
об’єднання
«Олександрійська
гімназія
ім. Т.Г. Шевченка – ЗНЗ
І-ІІ ступенів – школа мистецтв» Олександрійської міської
ради Кіровоградської області;
учениця 9 класу комунального закладу «Долинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Долинської
районної ради»;

Куріщенко Денис

-

Луценко Юлія

-

Когатько Катерина

-

Гук Юлія

-

Щербатко
Анастасія

-

Савчук
Володимир

-

учень 9 класу Гнатівського навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад Мрія» Добровеличківської районної ради
Кіровоградської області;
учениця 9 класу Новоукраїнської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської ради
Кіровоградської області;

учениця 9 класу комунального закладу «Навчальновиховне об'єднання «Спеціалізований загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня «Гармонія» - гімназія імені
Тараса Шевченка - центр позашкільного виховання
«Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»;
учениця 9 класу Благовіщенського навчально-виховного
комплексу № 1
«Гімназія - загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад «Сонечко»
Благовіщенської районної ради Кіровоградської області;
учениця 9 класу навчально-виховного комплексу
«Загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів - дошкільний
навчальний заклад» Великоандрусівської сільської ради
Світловодського району Кіровоградської області;
учень 9 класу філії «Загальноосвітня школа №3»
Новоукраїнської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів
№ 6 Новоукраїнської міської ради Кіровоградської області;
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Продовження додатка

Вінніченко Дар’я

-

Гниляк Вікторія

-

Голубенко
Єлизавета

-

Монастирська
Владислава

-

Єрофеєва Ольга

-

учениця 10 класу Губівської загальноосвітньої
школи
І-ІІІ ступенів імені Д. Бєдного Компаніївської районної ради
Кіровоградської області;

Трень Тетяна

-

учениця 10 класу комунального закладу «Компаніївське
навчально-виховне об’єднання» Компаніївської районної
ради Кіровоградської області;

Табалова Анатасія

-

Тістечок Аліна

-

Чорна Валерія

-

Череп’яна
Вікторія

-

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;
учениця 10 класу Мар’янівської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради Кіровоградської
області;
учениця 10 класу Златопільської гімназії м. Новомиргорода
Новомиргородської районної ради Кіровоградської області;
учениця 10 класу комунального закладу «Педагогічний ліцей
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;

Черепова Наталія

-

Жадан Едуард

-

Ратушна Анастасія Калінка Євгеній

-

учениця 10 класу Кіровоградського обласного навчальновиховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв);
учениця 10 класу комунального закладу «Долинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Долинської районної
ради»;
учениця 10 класу комунального закладу «Навчально-виховне
об'єднання ліцей – школа - дошкільний навчальний заклад
«Вікторія-П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської
області»;
учениця 10 класу навчально-виховного комплексу «Ліцей
інформаційних технологій - спеціалізована школа ІІ ступеня»
Олександрійської міської ради Кіровоградської області;

учениця 11 класу Родниківської філії комунального закладу
«Красносілківське
навчально-виховне
об’єднання»
Олександрівської районної ради Кіровоградської області;
учень 11 класу Івангородської філії комунального закладу
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання № 2»
Олександрівської районної ради Кіровоградської області;
учениця
11
класу навчально-виховного
комплексу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – гімназія»
Знам'янської міської ради Кіровоградської області;
учень 11 класу комунального закладу «Навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітній
навчальний
заклад
І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний
навчальний заклад дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»;
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Тебякіна Катерина

-

учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-виховне
об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;

Бородавка Дар’я

-

Пахолюк Влада

-

Пальчик Дар’я

-

учениця 11 класу комунального
закладу «Навчальновиховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад
І-ІІІ ступенів №26 - дошкільний
навчальний заклад дитячий юнацький центр «Зорецвіт» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області»;
учениця
11
класу
навчально-виховного
комплексу
«Голованівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів
ім. Т.Г. Шевченка - гімназія» Голованівської районної ради
Кіровоградської області;
учениця 11 класу загальноосвітнього навчального закладу
І-ІІІ ступенів № 2 імені М.Горького Олександрійської міської
ради Кіровоградської області;

Шаповал Яна

-

учениця 11 класу комунального закладу «Молодіжненська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної
ради».

