
 

 

 

 

 

 

                  

16   березня              20                                                                                     209-од 

 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з англійської  

та іспанської 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 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 і науки Шатну Л.Ф. 

 

 

 

Начальник управління                                    Володимир ТАБОРАНСЬКИЙ     
  

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


Додаток 1 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

16.03.2020   № 209-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з англійської мови 

 

Диплом I ступеня 

 

ХОВРАК  

Олександра 

Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ШУЛЬГА  

Євгенія Вадимівна 

- учениця 10 класу загальноосвітнього навчального 

закладу І-Ш ступенів № 2 імені М. Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 

ТЕРЕНТЬЄВА 

Єлизавета 

Олександрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІ ступеня 
 

САІТОВ 

Нікіта Олександрович 

- 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»; 

БЕСЕДА  

Владислава Сергіївна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області»; 

БУГРІМОВА  

Анна Сергіївна 

- учениця 9 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

БАЛАН  

Софія Дмитрівна 

- учениця 9 класу Смолінського навчально-виховного 

об'єднання «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

гімназія – позашкільний навчальний заклад» 

Смолінської селищної ради Маловисківського 

району Кіровоградської області; 

НИКОЛЮК 

Богдан Васильович 

- учень 9 класу гімназії № 9 Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області; 
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КУЗНЕЦОВ 

Нікіта Сергійович 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

СИБІРЦЕВА 

Маргарита 

Володимирівна 

- учениця 10 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області; 

КАРМАЗІН 

Дар’я Богданівна 

- учениця 10 класу Златопільської гімназії                   

м. Новомиргорода Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області; 

МЕДИК 

Богдан 

Володимирович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

СТЕПАНЕНКО  

Іван Володимирович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького 

Кіровоградської області»; 

БОНДАРЕНКО 

Ольга Сергіївна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об'єднання № 32 

«Спеціалізована загальноосвітня школа                    

І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа 

мистецтв» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

КОПЕЦЬКА 

Тетяна Русланівна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШЕВЧУК 

Дмитро Анатолійович 

- учень 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

РИБАЧУК  

Іван Костянтинович 

- учень 11 класу спеціалізованої загальносвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

УСЛИСТА  

Олеся Володимирівна 

- учениця 11 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

ХЛІВНА 

Катерина Олегівна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

ЧКАЛОВЕЦЬ 

Яна Євгенівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Науковий ліцей Міської ради міста 

Кропивницького Кіровоградської області»; 
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ШИХМАТОВА 

Марина 

Олександрівна 

- учениця 11 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

ТЄРЄХОВ 

Максим Олегович 

- 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; 

СЛИВЮК  

Юлія Олександрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області. 

   

 

Диплом IІІ ступеня 
 

КОБЕЦЬ 

Тетяна Олександрівна 

- учениця 8 класу опорного навчального закладу 

«Петрівський навчально-виховний комплекс 

«Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів» Знам’янської районної ради 

Кіровоградської області; 

ЛУКАНІЧЕВА  

Дар’я Олександрівна 

- учениця 9 класу Помічнянської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 3 Помічнянської міської 

ради Кіровоградської області; 

ЄПІФАНОВА 

Анастасія Сергіївна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

ТЕЛИЧКО  

Аміна Геннадіївна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

СОВА 

Ірина Олегівна 

- учениця 9 класу Новоархангельського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа          

І-ІІІ ступенів – гімназія» Новоархангельського 

навчально-виховного об'єднання № 1 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області; 

ПЕЛЮХОВСЬКА  

Анастасія Романівна 

- учениця 9 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 3 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 
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ЛІСІЦЬКА 

Анастасія Михайлівна 

- учениця 9 класу спеціалізованої загальносвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

ШТИВОЛА 

Давид Олександрович 

- учень 10 класу спеціалізованої загальносвітньої 

школи І - ІІІ ступенів № 7 Світловодської міської 

ради Кіровоградської області; 

НІКІТІНА 

Анастасія Миколаївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів    

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ОВДЄЙЧУК 

Силивестр Олегович 

- учень 10 класу Войнівського закладу загальної 

середньої освіти І - ІІІ ступенів Приютівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

ШЕСТАКОВСЬКА 

Яна Вікторівна 

- учениця 10 класу комунального закладу  

«Гайворонський ліцей № 2» Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області; 

ШЕВЧЕНКО 

Тетяна Олександрівна 

- учениця 10 класу Новоархангельського навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа          

І-ІІІ ступенів – гімназія» Новоархангельського 

навчально-виховного об'єднання № 1 

Новоархангельської районної ради Кіровоградської 

області; 

ФАЮК 

Юлія Олександрівна 

- учениця 10 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1 «Гімназія – заклад  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад  

дошкільної освіти «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради; 

КОМАШКО 

Анна Романівна 

- учениця 10 класу Благовіщенського навчально-

виховного комплексу № 1 «Гімназія – заклад  

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – заклад  

дошкільної освіти «Сонечко» Благовіщенської 

районної ради; 

КРИЖАНОВСЬКА 

Юлія Михайлівна 

- учениця 10 класу Голованівського ліцею                  

ім. Т.Г.Шевченка Голованівської районної ради; 

ОВСЯННІКОВА 

Софія Ігорівна 

- учениця 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Петрівського району Кіровоградської 

області; 

ШТУНДЕР  

Ірина Вікторівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області; 
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ПОНОМАР 

Ярослава 

Станіславівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ДУБОК 

Валерія Віталіївна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 – ліцей» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

ОЛІЙНИК 

Єлизавета 

Володимирівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

ЗАКРЕВСЬКА 

 Анна Сергіївна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

КОМИШОВА 

Олександра 

Владиславівна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Петрівського району Кіровоградської 

області; 

БУБЛИК  

Анастасія Сергіївна 

- учениця 11 класу Созонівського навчально-

виховного комплексу «заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – заклад дошкільної освіти» 

Кропивницької районної ради Кіровоградської 

області. 
 

 

 

 

 

  



Додаток 2 

до наказу начальника управління 

освіти і науки облдержадміністрації 

16.03.2020   № 209-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з іспанської мови 

 

Диплом I ступеня 

 

УЗЛОВА  

Єлизавета Миколаївна 

- учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

КУЗНЕЦОВ  

Нікіта Сергійович 

- учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

МАЛЯР  

Дар'я Олегівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 

 

Диплом IІ ступеня 
 

ТЕЛИЧКО  

Аміна Геннадіївна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області; 

МОЦНА  

Анастасія 

Олександрівна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ПОДРЄЗОВА 

Анастасія Дмитрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – 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. 
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Диплом IІІ ступеня 
 

НОСОВА 

Анастасія Ігорівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області;  

ШИНКАРЕНКО  

Ігор Сергійович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

СОЛОВЙОВА  

Софія Олегівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

№ 9 – спеціалізована школа» Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області. 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погоджено: 

 
Заступник начальника  

управління  освіти і науки  

облдержадміністрації                    __________       Лідія ШАТНА           _________ 

                                                                підпис                                                     Дата 
 

Головний спеціаліст-юрисконсульт  

відділу управління персоналом та  

юридичного забезпечення управління 

освіти і науки  

облдержадміністрації                              _________  Олена ДЕЙКУН           ________ 

                                                                 підпис                                                  Дата 

 

Директор КЗ «КОІППО  

імені Василя Сухомлинського»             __________ Людмила КОРЕЦЬКА ________ 

                                                                     підпис                                                   Дата 
 

Розробники: 

Методист науково-методичної лабораторії  

іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів 

КЗ «КОІППО імені Василя  

Сухомлинського»              __________ Юлія ЗАДУБНЯК        ________ 

                                                                          підпис                                                 Дата 

 

 

  


