
 

 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

від        23.02.  2018 року                                                                                                № 116 
м. Кропивницький 

 
 
 

 

Про затвердження списку 

переможців III (обласного) етапу 

Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської  

 мови  та 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 російської 

мови  та  літератури 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської  мови та 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 

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


Додаток 

до наказу начальника 

управління освіти, науки, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації  

___________________ 

 
Список переможців III (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської  мови та літератури 

 

Диплом  I ступеня 

 
Літвінова Юлія  - учениця 9 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Коваль Денис - учень 10 класу комунального  закладу   «Петрівське 

навчально-виховне  об'єднання   «загальноосвітня   школа 

І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Назаренко Вікторія - учениця    11   класу  комунального       закладу 

«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів №5» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області. 

Диплом II ступеня 

 
Попова Юлія - учениця 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне  об'єднання   «загальноосвітня   школа 

І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

   Шебанов Руслан 

 

- учень 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне  об'єднання   «загальноосвітня   школа 

І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Бережна Дар’я - учениця 9 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

  
 

                 Диплом III ступеня 

 

Безугла Маргарита - учениця     9       класу  комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Долинської 

районної ради»; 
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    Заїка Максим   - учень 9 класу Інгуло-Кам'янської філії комунального закладу 
«Новгородківський навчально-виховний комплекс імені 
заслуженого вчителя України П.Ф. Козуля «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 
Новгородківської районної ради Кіровоградської області»; 

Зленко Антоніна - учениця   9   класу комунального           закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької 

міської     ради     Кіровоградської    області; 

Кісс Єгор - учень 9 класу навчально-виховного комплексу  

«Знам'янська   загальноосвітня     школа    І-ІІІ ступенів   

№3 – гімназія» Знам'янської міської ради Кіровоградської 

області; 

Климук Ірина - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв № 19 - 

дошкiльний навчальний заклад «Лiсова казка» 

Олександрiйської мiської ради Кiровоградської областi; 

Мелешко 

Анастасія 
- учениця 9 класу Гайворонської філії №1 

Гайворонського навчально-виховного об"єднання   №2   

«Загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів» 

Гайворонської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Печонкіна  Дар’я - 
учениця 9 класу навчально-виховного комплексу  
«Знам'янська   загальноосвітня     школа    І-ІІІ ступенів       
№3 – гімназія» Знам'янської міської ради Кіровоградської 
області; 

Рибачук Іван - учень  9  класу спеціалізованої загальноосвітньої школи     

І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Турецька Оксана - учениця 9 класу комунального закладу «Соколівське 

навчально-виховне   обєднання  «Загальноосвітня  школа   

І-ІІІ ступенів. Позашкільний центр» Соколівської сільської 

ради   Кіровоградського району Кіровоградської області; 

Хлівна Катерина - учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи    

І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 
Швидкий 
Станіслав 

- учень     9      класу Мар’янівської загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської  області; 

   Яценко Юлія  - 
учениця 9 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Драган  Поліна 

 

 

 

 

- учениця 10 класу Катеринівської загальноосвітньої школи 

 І-ІІІ ступенів Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області;                              
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Калєватова Дарія - учениця 10 класу   навчально-виховного   комплексу 

«Олександрійський   колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

Капустинський 

Євген 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької 

міської ради Кіровоградської області; 

Ковальова Анна - учениця 10 класу Витязівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області; 

Кубрак  Аліна - учениця 10 класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу  комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 

Олександрівської районної ради Кіровоградської області; 

Лівінська Ксенія - учениця 10 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об’єднання «Навчально-виховний 

комплекс  «Гімназія – загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  

№ 1 Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

Пономар Ярослава - учениця  10 класу   навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська   загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів            

№ 2- ліцей» Знам'янської міської ради Кіровоградської 

області; 
Репа Вікторія - учениця 10 класу  комунального закладу «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №5» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

   Сербіна Єлизавета - учениця 10        класу      навчально-виховного  комплексу 
«Гімназія – загальноосвітня школа   І-ІІІ ступенів №4» 

Світловодської  міської  ради  Кіровоградської  області; 

Старенченко Назар  

 

 

 

Халілова Діана 

- 

 

 

 

- 

учень 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 Олексіївської  загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 
області; 

Цимбалюк Аліна  
 

   Делюрман Марія 

- 
 

 
 - 
 
 
 

учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№10   Світловодської міської ради Кіровоградської області;  

учениця 11 класу  опорного навчального закладу 

«Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені 

І.Г. Ткаченка Знам’янської районної ради Кіровоградської 

області»; 

Дуженкова 

Катерина 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 
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Колесникова Анна - учениця 11 класу Смолінського навчально-виховного 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія- 

позашкільний        навчальний   заклад»  Маловисківської 
районної ради Кіровоградської області; 

Крейтор Вероніка - учениця 11 класу  комунального закладу «Педагогічний 

ліцей Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Парфьонова 

Анастасія 

- учениця 11 класу Новоукраїнського навчально-виховного  

комплексу      «Загальноосвітня       школа       І        ступеня  

з поглибленим вивченням англійської мови - гімназія 

«Лідер» Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 
Пишна Анастасія -    учениця   11   класу     Тарасівської    загальноосвітньої   

школи  І-ІІІ ступенів  Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

Полтавець 
Катерина 

- учениця 11 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне    об'єднання     «загальноосвітня     

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Ткач Данил - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №9 - 

спеціалізована школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шаповал Яна - учениця 11 класу комунального закладу «Молодіжненська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Долинської районної 

ради»; 

Ярмошенко 

Андрій 
- учень 11 класу Василівської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради Кіровоградської 

області. 

 

 
 


