
 
                  

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади  

з української  мови й літератури    

у 2022/2023 н.р. 

 

На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної військової адміністрації від 29.12.2022 року №236-од 

«Про організацію та проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад у 2022/2023 навчальному році»,  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 облвійськадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

Директор департаменту                                                     Ельза ЛЕЩЕНКО 

від «28» лютого 2023 року  №  61-од 

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


                                                                           

                                                                          Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки 

облвійськадміністрації 

28.02.2023  № 61-од 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з української  мови й літератури  

 

Диплом I ступеня 

РУДЕНКО  

Софія Сергіївна 

– учениця 8 класу Ліцею імені Т.Г. Шевченка 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

СМОЛЯНИК 

Ангеліна Олегівна 

– учениця 9 класу Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

ДОМБРОВСЬКА 

Вікторія Романівна 

– учениця 10 класу комунального закладу «Ліцей №7 

«Перспектива» Світловодської міської ради»; 
 

САВЕНКО 

Олександра 

Миколаївна 

– учениця 11 класу комунального закладу 

«Червоновершський ліцей» зі структурними 

підрозділами гімназія, початкова школа та 

Гарманівською гімназією-філією Компаніївської 

селищної ради Кіровоградської області. 
 

Диплом IІ ступеня 

КАМІНСЬКА  

Аліна Сергіївна 

 

– учениця 8 класу  комунального закладу 

«Гайворонський ліцей №1» Гайворонської міської 

ради Кіровоградської області;  
 

ШИРШИНА 

Валентина 

Олександрівна 

– учениця 8 класу  Користівського ліцею 

Приютівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області; 
 

БУЗІНОВА  

Валерія Андріївна 

– учениця 9 класу  комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 
 

ГНЄЗДІЛОВА  

Діана Володимирівна 

– учениця 9 класу комунального закладу 

«Хащуватський ліцей» Гайворонської міської ради 

Кіровоградської області;  
 

ПІВЕНЬ  

Тетяна Євгенівна 

– учениця 9 класу  Грузьківської гімназії 

Катеринівської сільської ради Кропивницького 

району Кіровоградської області; 
  

ПОДУФАЛИЙ  

Артем Станіславович 

– учень 9 класу  комунального закладу 

«Таужненський ліцей» Заваллівської селищної 

ради  Голованівського району Кіровоградської 

області; 
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ШВЕЦЬ  

Ірина Віталіївна 

– учениця 9 класу  комунального закладу «Ліцей №3 

«Лінгвіст» Світловодської міської ради»; 
 

АКАР Еліз – учениця 10 класу  Богданівського ліцею імені 

І.Г.Ткаченка Суботцівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 
 

АСКЕРОВА  

Дар'я Андріївна 

– учениця 10 класу  Новоукраїнського ліцею «Лідер» 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 
  

ДАЦЕНКО  

Карина Анатоліївна 

– учениця 10 класу  Підвисоцького ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка Підвисоцької сільської ради 

Голованівського району Кіровоградської області; 
 

ПЛЮЩ  

Аліна Дмитрівна 

– учениця 10 класу  комунального закладу 

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 
 

ПРОКОПЕНКО 

Світлана Сергіївна 

– учениця 10 класу комунального закладу «Ліцей №2 

Долинської міської ради»; 
 

ЦИМБАЛ  

Валерія 

Олександрівна 

– учениця 10 класу  Олександрівської філії 

комунального закладу  «Олександрівський ліцей 

№1»  Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 
 

КУЗЬМОВИЧ  

Марина 

Володимирівна 

– учениця 11 класу  Новоукраїнського ліцею № 6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

ПІМЕНОВ  

Владислав Вікторович  

– учень 11 класу  Новопразького ліцею №1 

Новопразької селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області. 
 

Диплом IІІ ступеня 

АНІСЕВИЧ  

Злата Янівна 

– учениця 8 класу  комунального закладу 

«Верблюзький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів - 

дошкільний навчальний заклад - центр 

позашкільної освіти» Новгородківської селищної 

ради Кіровоградської області; 
 

АРКАН  

Уляна Станіславівна 

– учениця 8 класу  Новоукраїнського ліцею №6 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

БЕРБЕР  

Вікторія 

Олександрівна 

– учениця 8 класу  Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної   

ради;                                          
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ГРЕЧАНА  

Ангеліна Андріївна 

– учениця 8 класу  комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання І-ІІІ ступенів «Мрія» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської  

області»; 
 

КІРКІЛЕВСЬКА 

Владислава 

Леонідівна 

 

– учениця   8    класу       Попельнастівського     ліцею  

Попельнастівської сільської ради  

Олександрійського району Кіровоградської області; 
 

КОВАЛЕНКО  

Глєб Олександрович 

 

– учень 8 класу  комунального закладу 

«Новоархангельський  ліцей «Лідер» 

Новоархангельської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області; 
 

КРАВЧЕНКО  

Анна Юріївна 

– учениця 8 класу  комунального закладу «Ліцей №5 

«Нове місто» Світловодської міської ради»; 
 

КРУТОВ  

Ярослав Андрійович 

 

– учень 8 класу  Первозванівського ліцею 

Первозванівської сільської ради 

 Кропивницького району Кіровоградської області; 
 

ЛИТВИН  

Єлизавета Юріївна 

– учениця 8 класу  Благовіщенського академічного 

ліцею «Лідер» Благовіщенської міської ради; 
 

МОЗГОВИЙ   

Нікіта Олександрович 

– учень 8 класу  ліцею «Інтелект» Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області; 
 

НЕГРУ  

Дар’я Сергіївна 

 

– учениця 8 класу  комунального закладу 

«Витязівський ліцей» Кетрисанівської сільської 

ради; 
 

ПОРТЯНКО  

Влада Русланівна 

– учениця 8 класу  комунального закладу 

«Лозуватський ліцей» Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області; 
 

ТРЕТЯК  

Валерія 

Олександрівна 

– учениця 8 класу  Олексіївської філії Ліцею «Нова 

школа» Катеринівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 
 

ШВЕДЧИКОВА 

Вікторія Дмитрівна 

– учениця 8 класу  Дмитрівської філії Дмитрівського 

ліцею імені Т.Г. Шевченка Дмитрівської сільської 

ради Кропивницького району Кіровоградської 

області; 
 

БАБАК  

Анастасія Олегівна 

 

– учениця 9 класу   комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №1» Бобринецької міської 

ради Кіровоградської області; 
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ГЛАЗКОВА  

Катерина Юріївна  

– учениця 9 класу   Мультипрофільного ліцею 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

ГОНЧАРУК  

Дар’я Олександрівна 

– учениця 9 класу  Перегонівського ліцею 

Перегонівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області; 
 

ДЄЛЬЦОВА  

Альона Євгенівна 

– учениця 9 класу комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Великоандрусівської сільської ради 

Олександрійського району Кіровоградської 

області»; 
 

ДУДЕНКО  

Катерина Ігорівна  

– учениця 9 класу   Новомиргородського ліцею №3 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області;  
 

ІЛЯЩЕТ  

Альбіна 

Олександрівна 

– учениця 9 класу Куколівського ліцею 

Попельнастівської сільської ради 

Олександрійського району Кіровоградської області; 
 

КІСІЛЬ Тетяна 

Юріївна 

– учениця 9 класу  Козацького ліцею  Петрівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 
 

КОШМАН  

Богдана Ігорівна 

– учениця 9 класу Івангородської філії   комунального 

закладу «Олександрівський ліцей №2»  

Олександрівської селищної ради Кропивницького 

району Кіровоградської області; 
 

КРАСОВСЬКА  

Катерина Сергіївна 

– учениця 9 класу  ліцею №3 «Гармонія» 

Помічнянської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

ЛОГІНОВА  

Ксенія Андріївна 

– учениця 9 класу  Малопомічнянської філії 

Комишуватського ліцею Рівнянської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 
 

САНЖАКОВА  

Мілана Олександрівна 

– учениця 9 класу  комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів 

«Мрія» Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області»; 
 

СОЛОВЙОВА  

Марина Юріївна 

– учениця 9 класу  комунального закладу 

«Новоградівський ліцей» Кетрисанівської  

сільської ради; 
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ТАРАНЕНКО  

Дар'я Сергіївна  

– учениця 9 класу  Вільненського ліцею Соколівської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області;  
 

ЧЕРНИШ  

Цвєтана Ярославівна 

– учениця  9 класу  комунального закладу «Ліцей №2 

Долинської міської ради»; 
 

БАРБІР  

Вікторія Юріївна 

– учениця 10 класу  Мультипрофільного ліцею 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

БУЦИК  

Антоніна Миколаївна 

– учениця 10 класу  комунального закладу 

Добровеличківський ліцей «ІНТЕЛЕКТ» 

Добровеличківської селищної ради Кіровоградської 

області; 
 

ГОЛУБОВА   

Дар'я Михайлівна 

– учениця 10 класу  Луганського ліцею Петрівської 

селищної ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 
 

ДОЛІНСЬКА 

Анастасія Василівна 

– учениця 10 класу  комунального закладу 

«Кетрисанівський ліцей» Кетрисанівської сільської 

ради; 
 

ЖЕСАН  

Аліса Русланівна 

– учениця 10 класу  комунального закладу  «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»; 
 

КОВАЛЕНКО  

Дарія Юріївна  

– учениця 10 класу  комунального закладу  

«Боківський ліцей Гурівської сільської ради»; 
 

КОЗЛОВА  

Юлія Олександрівна 

– учениця 10 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей №2» Гайворонської міської 

ради Кіровоградської області;  
 

КОМАХА  

Іванна Володимирівна 

– учениця 10 класу  Голованівського ліцею 

ім.Т.Г.Шевченка Голованівської селищної ради; 
 

КУЦЕРДА  

Дмитро Андрійович 

– учень 10 класу  Благовіщенського академічного 

ліцею «Лідер» Благовіщенської міської ради; 
 

МЕЛЬНИЧЕНКО  

Дар'я Сергіївна  

– учениця 10 класу  опорного закладу «Тишківський 

ліцей» Тишківської сільської ради; 
 

НАЗАРКО  

Анастасія Сергіївна 

– учениця 10 класу  Глодоського ліцею Глодоської 

сільської ради Новоукраїнського району 

Кіровоградської області; 
 

ПОТІХА  

Анастасія Петрівна 

– учениця 10 класу  комунального закладу 

«Голубієвицький ліцей» Компаніївської селищної 

ради Кіровоградської області; 
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ШЕВЧЕНКО  

Віолетта Вячеславівна  

– учениця 10 класу  Новопразького ліцею №1 

Новопразької селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області; 
 

ШИМЧЕНКО 

Анастасії Романівни 

– учениця 10 класу  Павлиського ліцею імені 

В.О.Сухомлинського Онуфріївської селищної ради 

Кіровоградської області; 
 

БОНДАРЕНКО 

Анастасія 

Олександрівна 

– учениця 11 класу  Добровеличківського ліцею 

«Гармонія» Добровеличківської селищної ради 

Кіровоградської області; 
 

БОНДАРЧУК 

Вікторія Вікторівна 

– учениця 11 класу  Новомиргородського ліцею №1 

Новомиргородської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

ВАЛІЦЬКА  

Юлія Богданівна 

– учениця 11 класу  Новоселицького ліцею 

Благовіщенської міської ради; 
 

ВОРОНКОВА 

Мирослава Олегівна 

– учениця 11 класу  комунального закладу 

«Торговицький ліцей імені Є.Ф.Маланюка» 

Новоархангельської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області; 
 

ДМИТРІЄВА  

Антоніна Русланівна 

– учениця 11 класу  Олександрівської філії 

комунального закладу «Олександрівський ліцей 

№1» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 
 

ЗАЄЦЬ  

Антон Віталійович 

– учень 11 класу  Великовисківського ліцею 

Мар’янівської сільської ради Новоукраїнського 

району Кіровоградської області; 
 

КАТРУК  

Яна Євгеніївна 

– учениця 11 класу  Червонокостянтинівського ліцею 

Петрівської селищної ради Олександрійського 

району Кіровоградської області; 
 

КІРЄЄВА  

Анастасія 

Олександрівна  

– учениця 11 класу  комунального закладу  «Ліцей 

№10 «Престиж» Світловодської міської ради»; 

КОЛПАК  

Дарія Олександрівна 

– учениця 11 класу  комунального закладу 

«Бобринецький ліцей №2» Бобринецької міської 

ради Кіровоградської області; 
 

ЛАСТАБЕЖЕНКО 

Дарина Іванівна 

– учениця 11 класу  комунального закладу 

«Великоандрусівський ліцей Великоандрусівської 

сільської ради Олександрійського району 

Кіровоградської області»; 
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ЛИТВИНЧУК  

Дарія Артемівна 

– учениця 11 класу  Богданівського ліцею імені 

І.Г.Ткаченка Суботцівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 
 

ЛЯХ  

Софія Олексіївна 

– учениця 11 класу  комунального закладу «Ліцей 

«Науковий» Міської ради міста Кропивницького»; 
 

МАРТИНЕНКО 

Софія Володимирівна 

– учениця 11 класу Мультипрофільного ліцею 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області; 
 

МЕЛЬНИК  

Юлія Вадимівна 

– учениця 11 класу  комунального закладу  

«Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат 

Кіровоградської обласної ради»; 
 

МОЙСЕЄВИЧ  

Артем Ігорович 

– учень 11 класу  Соколівського ліцею Соколівської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області;  

 

ШУРПИЛО  

Анна Євгенівна 

– учениця 11 класу  комунального закладу 

«Верблюзький навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад – центр позашкільної освіти» 

Новгородківської селищної ради Кіровоградської 

області; 
 

ЯКОВЛЄВА  

Аліна Андріївна 

– учениця 11 класу  Великосеверинівського ліцею 

Великосеверинівської сільської ради 

Кропивницького району. 
 

 

___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


