
 
 

 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади  

з української  мови й 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 

української мови й літератури 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови й літератури та 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         № 79-од 

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


 

 

Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облдержадміністрації 

18.03.2022  №  79-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української  мови й літератури  

 

 

Диплом I ступеня 

 

БУЗІНОВА  

Валерія Андріївна 

– учениця 8 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ЦИМБАЛ  

Валерія 

Олександрівна 

– учениця 9 класу Олександрівської філії 

комунального закладу «Олександрівський ліцей» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області; 

ЧЕТВЕРТАК  

Марія Ігорівна 

– учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад-центр естетичного 

виховання» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

СЕМЕНОВ  

Андрій Андрійович 

– учень 11 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». 

 

Диплом IІ ступеня 

 

СМОЛЯНИК 

Ангеліна Олегівна         

– учениця 8 класу Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

ГЛАЗКОВА  

Катерина Юріївна   

– учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

ДОМБРОВСЬКА 

Вікторія Романівна 

– учениця 9 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 
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ВОЛОДІНА  

Ксенія Сергіївна 

– учениця 9 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

БАСАРАБ  

Олена  Вадимівна 

  

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Петрівське навчально-виховне об'єднання 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області; 

КІРЄЄВА  

Анастасія 

Олександрівна 

– учениця 10 класу загальноосвітньої школи                 

І-ІІІ ступенів №10 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

 

МАНДЕБУРА 

Ілля Олександрович  

– учень 11 класу  навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвiтнiй навчальний заклад I-III ступенiв 

№19-дошкiльний навчальний заклад «Лiсова казка» 

Олександрiйської мiської ради Кiровоградської 

областi; 

ВДОВИЧЕНКО  

Ашот Хачатурович  

– учень 11 класу загальноосвітньої школи                    

І-ІІІ ступенів № 2 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області. 

 

Диплом IІІ ступеня 
 

ПОПАЧ  

Василина Юріївна  

– учениця 8 класу  комунального закладу 

«Долинський опорний заклад загальної середньої 

освіти - гімназія І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

міської ради»; 

ПАЛІЙ  

Дарія Василівна 

 

– учениця 8 класу навчально-виховного об’єднання 

«Новомиргородська загальноосвітня школа             

I-III ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад» 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області; 

ЗАЇКІНА   

Вікторія Вікторівна 

 

– учениця 8 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області; 

ЮНГ  

Олександр 

Олександрович 

– учень 9 класу Созонівського ліцею 

Великосеверинівської сільської ради 

Кропивницького району; 

ГОРБАНЕЦЬ  

Поліна Геннадіївна 

– учениця 9 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 
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РУДЕНКО  

Дарина Петрівна  

– учениця 9 класу Косівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів - закладу 

позашкільної освіти Приютівської селищної ради 

Олександрійського району Кіровоградської області; 

КУЛИНИЧ  

Анна  Сергіївна  

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Долинський опорний заклад загальної середньої 

освіти - гімназія І-ІІІ ступенів №3 Долинської 

міської ради»; 

ПИСАРЕНКО  

Софія Андріївна   

– учениця 10 класу Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 

МЕЛЬНИК  

Юлія Вадимівна  

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ЗІНОВАТНА  

Поліна Олександрівна  

– учениця 11 класу комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 

ПІСКУН  

Олександра Сергіївна   

– учениця 11 класу комунального закладу 

«Петрівське навчально-виховне об'єднання 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області; 

ГУРОВСЬКА  

Ірина Юріївна   

– учениця 11 класу Олександрівської філії 

комунального закладу «Олександрівський ліцей» 

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області. 

 

 
 

 

 


