
 

 

Про затвердження списку переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української  мови 

 і літератури у 2019/2020н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту  Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11.10.2019 р.  

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

учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та у жовтні      

2020 року», від 19.11.2019 р. №851-од «Про внесення змін до наказу від 

11.10.2019 № 742-од «Про організацію та проведення І-ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2019/2020 навчальному році та 

у жовтні 2020 року», відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів, затверджених наказом начальника управління освіти, науки, молоді 

та спорту Кіровоградської  обласної державної адміністрації  від         

13.09.2019 року №665-од,  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 та 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                                   Володимир  ТАБОРАНСЬКИЙ 

  

« 06 »  лютого          2020 87- од 

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


 

Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

06.02.2020    № 87-од 

 

Список переможцівIII (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади  

з української мови і літератури 

 

Диплом I ступеня 

 

ГРЕКОВА 

Валерія 

Сергіївна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№3 – гімназія» Знам'янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ГРЕК 

Сніжана 

Петрівна 

- учениця 9 класу Панчівської загальноосвітньої  

школи  І-ІІІ ступенів Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

ЗУБЕНКО 

Юлія 

Віталіївна 

- учениця 10 класу комунального закладу  

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів - дошкільний заклад» 

Великоандрусівської сільської ради 

Світловодського району Кіровоградської  області; 

КЛИМУК 

Ірина  

Дмитрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв 

№19 - дошкiльний навчальний заклад «Лiсова 

казка» Олександрiйської мiської ради 

Кiровоградської областi. 

 

 

Диплом IІ ступеня 
 

ЛИСЕНКО 

Аліна 

Едуардівна  

- учениця  8 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»; 

МАРТИНЕНКО  

Софія 

Володимирівна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 
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ПИЛИПЕНКО  

Анна 

Олександрівна 

- учениця 8 класу гімназії №9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

СЕРГЕЄВА 

Вікторія 

Романівна 

- учениця 8 класу Тарасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

ЗІНОВАТНА 

Поліна 

Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

СМАГЛЮК 

Марія 

Сергіївна 

- учениця 9 класу комунального  закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 20 – дитячий 

юнацький  центр «Сузір’я»  Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

БУЗЬКО 

Юлія  

Анатоліївна 

- учениця 10 класу Новоукраїнської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

КОНОНЕНКО 

Мелана  

Юріївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв 

№19 - дошкiльний навчальний заклад «Лiсова 

казка» Олександрiйської мiської ради 

Кiровоградської областi; 

РОМАНОВА 

Ольга  

Олександрівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей № 1» Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 

ГУК 

Юлія  

Володимирівна 

- учениця 11 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу №1 «Гімназія – заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад 

дошкільної освіти «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради; 

СЕРГІЄНКО 

Катерина  

Павлівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ТАБУНЧЕНКО 

Марія  

Валеріївна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №3 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

ХЛІВНА 

Катерина  

Олегівна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів №3 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області. 
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Диплом IІІ ступеня 

 

БОНДАРЧУК  

Вікторія 

Вікторівна  

- учениця 8 класу Новомиргородської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів №1 Новомиргородської районої 

ради Кіровоградської області; 

ГЕТЬМАНЕНКО 

Людмила  

Олександрівна 

- учениця 8 класу Новоукраїнської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів № 6 Новоукраїнської міської 

ради Кіровоградської області; 

ДМИТРІЄВА 

Антоніна 

Русланівна 

- учениця 8 класу Олександрівської філії  комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об'єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської  області; 

ЄРЬОМЕНКО 

Вікторія 

Вікторівна 

- учениця 8 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»; 

КОСТАШ  

Даша 

Сергіївна 

- учениця 8 класу Мар'янівської загальноосвітньої 

школи  І-ІІІ ступенів Маловисківської районної ради 

Кіровоградської області; 

СПІРІНА  

Аліса 

Вадимівна 

- учениця 8 класу  спеціалізованої загальноосвітньої 

школи  І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО  

Ольга 

Вікторівна 

- учениця 8 класу Вишняківської загальноосвітньої філії 

комунального закладу «Карлівське навчально-виховне 

об'єднання» Соколівської сільської ради 

Кіровоградського району Кіровоградської  області; 

БЕГЕР  

Ірина  

Віталіївна 

- учениця 9 класу Лозуватської  загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Компаніївської районної ради 

Кіровоградської області; 

ВДОВИЧЕНКО  

Ашот 

Хачатурович 

- учень 9 класу загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів 

№ 2 Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 

ГУРОВСЬКА   

Ірина 

Юріївна 

- учениця 9 класу Олександрівської  філії  комунального 

закладу «Олександрівське навчально-виховне 

об'єднання №1» Олександрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

ПІСКУН  

Олександра 

Сергіївна  

- учениця 9 класу комунального  закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-гімназія» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 
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СІРАК  

Вікторія  

Сергіївна  

- учениця  9 класу комунального закладу 

«Гайворонский ліцей № 1» Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області; 

СУШКО  

Руслана 

Вікторівна  

- учениця 9 класу Кетрисанівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Бобринецької районної ради 

Кіровоградської області; 

ТУРОК  

Дар’я  

Олегівна 

- учениця 9 класу  навчально-виховного об’єднання 

«Олександрійська гімназія ім.Т.Г.Шевченка – ЗНЗ      

І-ІІ ступенів - школа мистецтв» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

ФЕСЕНКО  

Ярослава  

Андріївна  

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів№ 4» 

Світловодської міської  ради Кіровоградської області; 

ЦИБРІЄНКО 

Єлизавета 

Андріївна  

- учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи  І - ІІІ ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО  

Богдана  

Ігорівна 

- учениця 9 класу загальноосвітньої  школи                    

І-ІІІ ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

ДОМБРОВСЬКА 

Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Знам'янської загальноосвітньої 

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

Кіровоградської області; 

ІЛІЄНКО  

Анна  

Сергіївна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

КАЛАШНІКОВА 

Анастасія 

Миколаївна 

- учениця 10 класу комунального  закладу 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 

КАРМАЗІН   

Дар’я  

Богданівна 

- учениця 10 класу Златопільської гімназії                      

м. Новомиргорода Новомиргородської районної ради  

Кіровоградської області; 

КОХАНСЬКИЙ 

Микола 

Олександрович 

- учень 10 класу Червонокам'янського навчально-

виховного об'єднання «загальноосвітня школа             

І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад - 

позашкільний центр»  Олександрійської районної ради 

Кіровоградської області; 

МАТКОВСЬКА 

Віталіна 

Олександрівна 

- учениця 10 класу Добровеличківської  

загальноосвітньої  школи I-III ступенів №1 

Добровеличківської селищної ради Кіровоградської 

області; 
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СТЕПАНЕНКО  

Іван 

Володимирович 

- учень 10 класу комунального  закладу «Навчально-

виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 

області»; 

ФІЛОНЕНКО 

Катерина  

Вікторівна 

- учениця 10 класу загальноосвітньої  школи                  

І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

ФОКША   

Дар’я  

Дмитрівна 

- учениця 10 класу Маловисківської загальноосвітньої  

школи  №4  І-ІІІ ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області; 

ХИРСА  

Олег  

Русланович 

- учень 10 класу комунального  закладу  

«Центральноукраїнський ліцей-інтернат спортивного 

профілю Кіровоградської обласної ради»; 

ГЕЙКО  

Дар'я 

- учениця 11 класу Новопразького навчально-виховного 

комплексу Новопразької селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області; 

ЖИВОТОВСЬКА 

Маргарита 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу №1 «Гімназія – заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної 

освіти «Сонечко» Благовіщенської районної ради; 

ЗАБОЛОТНЯ  

Марія 

Олександрівна 

- учениця 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

КІСЕЛЬОВА 

Анастасія 

Володимирівна 

- 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»; 

ЛІТВІНОВА  

Юлія  

Дмитрівна 

- учениця 11 класу комунального закладу«Бобринецьке 

навчально-виховне об'єднання «Навчально-виховний 

комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа                 

І-ІІІ ступенів № 1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

ПАСІЧНИК  

Аліна  

Віталіївна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

районної ради»; 

ПОПОВА  

Юлія  

Іванівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів-гімназія» Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 
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ПОТАПЧУК  

Катерина  

Дмитрівна 

- учениця 11 класу 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; 

ТАРАНЕЦЬ  

Валентин 

Валерійович 

- учень 11 класу Знам'янської загальноосвітньої  школи  

І-ІІІ ступенів № 1 ім. Т.Г. Шевченка Знам'янської 

міської ради Кіровоградської області; 

ЧЕРВОНЕНКО  

Аліна  

Дмитрівна 

- учениця 11 класу Олександрівської  філії 

комунального закладу «Олександрівське навчально-

виховне об'єднання №1» Олександрівської районної 

ради Кіровоградської області; 

ШТУКА  

Софія  

Русланівна 

- учениця 11 класу Голованівського ліцею                     

ім. Т.Г.Шевченка Голованівської районної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


