
 
 

 

Про затвердження списку переможців 

III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської 

мови  та літератури 

у 2021/2022 н.р. 
 

На виконання наказу 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», 

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 

російської мови та літератури 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з російської мови та літератури і  нагородити 

дипломами I-III ступенів осіб, визначених у додатку. 

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 

від «18»  березня   2022 року         № 76-од 

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


Додаток 

  до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації  

18.03.2022  №  76-од 

 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з російської мови та літератури 

 

Диплом I ступеня 

 

ТАТАРЧУК 
Анна 

Василівна 

- учениця 9 класу спеціалізованої 
загальносвітньої  школи І - ІІІ ступенів №7 

Світловодської міської ради Кіровоградської 
області; 

СЬОГІНА  
Світлана  
Максимівна  

- учениця  10 класу  комунального закладу «Ліцей 
«Науковий» Міської ради міста 

Кропивницького»; 
ВДОВІЧЕНКО  
Ашот Хачатурович 

- учень   11    класу         загальноосвітньої   школи 

І-ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради 
Кіровоградської області. 

 

 

Диплом IІ ступеня 

 

САГАН  

Лілія  

Ігорівна 

- учениця  9 класу  комунального закладу 

«Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» 

Компаніївської селищної ради  Кіровоградської 

області; 

ЩЕРБІНА  
Єлизавета  
Сергіївна 

- учениця 10 класу Бережинського закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Первозванівської сільської ради  Кропивницького 
району Кіровоградської області; 

ІВАНЧУК  
Катерина 
Олександрівна 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній   навчальний    заклад       

І-ІІІ ступенів №9 -  спеціалізована школа» 
Олександрійської  міської ради Кіровоградської 

області. 

   

 

Диплом IІІ ступеня 

 
КОВАЛЕНКО 

Олександра  

Костянтинівна 

- учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній               навчальний       заклад 
І-ІІІ ступенів №9 - спеціалізована школа» 
Олександрійської  міської ради Кіровоградської 
області; 
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 Продовження додатка 

  

КУЛИК  
Руслана 
Дмитрівна 

- учениця 1 0  класу спеціалізованої 

загальносвітньої школи І - ІІІ ступенів №7 
Світловодської міської ради Кіровоградської 

області; 
СМИЧЕНКО 
 Ольга  
Олегівна 

- учениця 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської області. 

 

 
   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


