
 
 

 

Про затвердження списків переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнських  

учнівських олімпіад з німецької та  

французької мов у 2021/2022 н.р. 

 

На виконання наказів директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.10.2021 року №254-од 

«Про організацію та проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні 2022 року», від 

29.12.2021 року № 345-од «Про внесення змін до наказу від 01.10.2021 року 

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

учнівських олімпіад і турнірів у 2021/2022 навчальному році та у жовтні    

2022 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 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 директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

 

Директор департаменту                                                       Ельза ЛЕЩЕНКО 

лютого 11 22 40-од 

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


 

Додаток 1 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

11.02.2022  №  40-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької мови 

 

Диплом I ступеня 
 

ЄРМОЛЮК  

Марина  

Юріївна 

- 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; 

УЗЛОВА 

Єлизавета  

Миколаївна 

- учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу «Олександрійський колегіум – 

спеціалізована школа» Олександрійської міської 

ради Кіровоградської області; 

НИКОЛЮК 

Богдан Васильович 

- учень 11 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області. 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 
 

ТИНДЮК  

Дар’я  

Ігорівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШУЛІКА  

Ангеліна  

Григорівна 

- учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

МАЛАМУРА 

Артем  

Олексійович 

- учень 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 IІІ ступеня 
 

ГРИЦАКОВА 

Олександра 

Володимирівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

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

Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 



 

2                              Продовження додатка 1 

 

ФУРДУЙ 

Уляна  

Антонівна 

- учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання № 25 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничо-

математичний ліцей, центр позашкільного 

виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 

МАЛИШЕВА  

Катерина  

Дмитрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум – спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ВАСИЛЕНКО  

Злата  

Вікторівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Долинський опорний заклад загальної середньої 

освіти - гімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

міської ради». 

 

 

 



 

 

Додаток 2 

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

11.02.2022   №  40-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з французької мови 

 

Диплом I ступеня 
 

ТАРАСОВА 

Марія  

Олексіївна 

 

- 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»; 

ЛАВРЕНЮК 

Валерія  

Вячеславівна 

 

- 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»; 

КОСТЕНКО  

Ярослава  

Ярославівна 

- 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». 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 
 

ПОХИЛКО  

Анастасія  

Романівна 

- 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»; 

БЕРЕСТ 

Євгенія  

Вячеславівна 

 

- 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». 
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Диплом IІІ ступеня 
 

ЧУБАР 

Софія  

Василівна 

- учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об’єднання № 6 «Спеціалізована 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

КИЧАК 

Дар’я  

Петрівна 

 

- 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». 

 


