
 
УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від 12 березня 2019 року    № 164-од 
 

м. Кропивницький 

 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з англійської та  

іспанської мов у 2018/2019 н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.11.2018 р.  

№ 761-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році та у жовтні       

2019 року», від 17.12.2018 р. № 865-од «Про внесення змін до наказу від        

01.11.2018 р. № 761-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році та 

у жовтні 2019 року», 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 року № 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 

12.03.2019  № 164-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з англійської мови 

 

Диплом I ступеня 

Степаненко Іван - учень 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»; 

Шихматова Марина - учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 

Басуріна Світлана  - учениця 11 класу комунального закладу 

«Кіровоградський колегіум – спеціалізований  

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад – центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІ ступеня 

Крижановська Юлія - 

 

учениця 9 класу Голованівського ліцею                    

ім. Т.Г.Шевченка Голованівської районної ради; 

Штивола Давид - 

 

учень 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

Медик Богдан - 

 

учень 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв); 

Хлівна Катерина - учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 

Сливюк Юлія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Шевчук Дмитро - учень 10 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради           

Кіровоградської області; 
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Бублик Анастасія - учениця 10 класу Созонівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа          

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад» 

Кіровоградської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області; 

Чорна Валерія - учениця 11 класу Златопільської гімназії                     

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Буряков Владислав - учень 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; 

Любушко Марія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 – гімназія» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Волошко Ілля - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Бригадир Світлана - учениця 10 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1 «Гімназія – заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради; 

Тішенко Вікторія - учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради  Кіровоградської області; 

Анісімова Софія - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - 

школа мистецтв). 

   

Диплом IІІ ступеня 

Пожар Ксенія - учениця 9 класу Знам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 6 Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області;          

Комашко Анна - учениця 9 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1 «Гімназія – заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради; 
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Кармазін Дар’я - учениця 9 класу Златопільської гімназія                     

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

Фоміна Лілія - учениця 9 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Героя України 

Березняка Євгена Степановича Помічнянської 

міської ради Кіровоградської області; 

Іванова Олександра - 

 

учениця 9 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2                   

ім. А .С. Макаренка Долинської районної ради»; 

Овсяннікова Софія - 

 

учениця 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об’єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Зубенко Юлія - учениця 9 класу комунального закладу навчально-

виховний комплекс «загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Великоандрусівської сільської ради 

Світловодського району Кіровоградської області; 

Драндалуш Станіслав - учень 9 класу Вільшанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів (опорний навчальний заклад) 

Вільшанської районної ради Кіровоградської 

області; 

Ровний Максим - учень 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Услиста Олеся - учениця 10 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

Глоба Богдана - учениця 10 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально – виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної 

ради Кіровоградської області; 

Куріщенко Денис - учень 10 класу Гнатівського навчально-виховного 

комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад Мрія» 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області; 
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Терентьєва Єлизавета - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована              

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Закревська Анна - учениця 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат 

- школа мистецтв); 

Вороніченко Анастасія  - учениця 10 класу Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа             

І ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови - гімназія «Лідер» Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

Нечепоренко Данило - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Макарченко Марія - учениця 11 класу Олександрівського навчально-

виховного комплексу комунального закладу 

«Олександрівське навчально-виховне об’єднання    

№ 2» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Федорова Олена - учениця 11 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

Левендюк Антон - учень 11 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 

Бухтяр Анастасія - учениця 11 класу Голованівського ліцею                 

ім. Т.Г. Шевченка Голованівської районної ради; 

Старенченко Назар - учень 11 класу Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа             

І ступеня з поглибленим вивченням англійської 

мови – гімназія «Лідер» Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області. 



 

 

Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

12.03.2019  № 164-од 

 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з іспанської мови 

 

Диплом I ступеня 

 

Моцна Анастасія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Маляр Дар’я - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Грабовська Анна - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 
 

 

Диплом IІ ступеня 

 

Кузнєцов Нікіта - учень 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Соловйова Софія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Крамаренко Софія - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Демченко Єлизавета - учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 
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Диплом IІІ ступеня 

 

Подрєзова Анастасія - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

Усманов Ілля - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


