
 
 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з німецької  

та французької мов 

у 2019/2020 н.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 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», 

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 рішень журі  

III (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької та 

французької мов 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити списки переможців III (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з німецької та французької мов і нагородити дипломами   I-

III ступенів осіб, визначених у додатках 1, 2. 

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти і науки Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління                                    Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ     

  

25 лютого 20 
 

155-од 

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


Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

25.02.2020    № 155-од__ 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької мови 

 

Диплом I ступеня 

 

НИКОЛЮК 

Богдан  

Васильович 

- учень 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 

БАГЯН 

Каріна  

Андріївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ЧЕМОЙДАН  

Олександра  

Вячеславівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІ ступеня 
 

ОЛЕКСІЄНКО 

Поліна 

Валентинівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ІВАНЧУК 

Катерина 

Олександрівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

ВОЛОЩЕНКО 

Аліна 

Валеріївна 

- 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; 

КЛЮЄВА 

Ясміна  

Тоніївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

НАСТАСІЄНКО 

Владислав 

Андрійович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр  
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естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

РОМАНЕНКО 

Анатолій 

Дмитрович 

- учень 10 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Долинської 

районної ради»; 

ПАНЧЕНКО 

Гліб 

Леонідович 

- учень 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 

області»; 

ЯНОВСЬКА 

Валерія 

Сергіївна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

НІКОЛАЄВ 

Гліб 

Максимович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІІ ступеня 
 

МАЛАМУРА 

Артем 

Олексійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

БУГРІМОВА 

Анна  

Сергіївна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

районної ради»; 

ХАРЧЕНКО 

Мілана 

Олексіївна 

- 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»; 

ВАЩЕНКОВА 

Анастасія 

Олександрівна 

 

- учениця 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 

області»;  

БАКАЄВА  

Анастасія 

Дмитрівна 

- учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 
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ШАРАЄВСЬКА 

Катерина  

Сергіївна 

- 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; 

КОЧУБЕЙ 

Віталій 

Вячеславович 

- учень 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 14 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області. 
 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

25.02.2020    № 155-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з французької мови 

 

Диплом I ступеня 

 

ПЕРЕВЕРТЕНЬ  

Геннадій 

Геннадійович 

- учень 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

БОЙЧЕНКО  

Анна 

Олегівна 

- 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»; 

ЩЕДРІНА  

Анастасія 

Романівна 

- 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». 

 

Диплом IІ ступеня 
 

БЕРЕСТ  

Євгенія  

Вячеславівна 

- 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»; 

МОТОРНА  

Тетяна 

Юріївна 

- 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»; 
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НАУМЕНКО 

Анжеліка 

Олегівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської 

області». 

 

Диплом IІІ ступеня 
 

ДАНИЛЬЧЕНКО  

Дар’я  

Анатоліївна  

- 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»;  

ГУДОМАРОВА 

Єлизавета 

Миколаївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ГУСЕЙНОВА 

Олена 

Ельчинівна 

- 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». 

 

 


