
 
УКРАЇНА 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

м. Кіровоград 

 

11.02.2016 року № 91 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з біології  

у 2015/2016 н.р. 

ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ 

            На виконання наказу директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.10.2015 р. № 365 «Про 

організацію та проведення І – ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів у 2015/2016 навчальному році», відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ 

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів, затверджених наказом управління освіти і науки облдержадміністрації 

від 22.10.2012 року № 423, та на підставі рішення журі    III (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з біології та нагородити дипломами I-III ступенів осіб, 

визначених у додатку. 

2. Оргкомітету III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

біології подати управлінню освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації 

матеріали за підсумками олімпіади через три дні після її проведення. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації  

Дузя С.Д. 

 

 

Начальник  управління                                                       В.ТАБОРАНСЬКИЙ

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


Додаток  

   до наказу начальника управління освіти, 

науки, молоді та спорту Кіровоградської 

облдержадміністрації 

                                              від 11.02.2016             № 91 

 

Список переможців III (обласного) етапу 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 

Диплом I ступеня 

Оглоб'як Анна  - учениця 8 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Кучер Юлія - 

учениця 9 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 

Квашук Костянтин - 

учень 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат - школа мистецтв) 

Іванов Михайло - 

учень 11 класу комунального закладу 

"Педагогічний ліцей Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області" 

 

Диплом II ступеня 
Сіда Валентина - учениця 8 класу Федірківського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

I-IІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Світловодської районної державної адміністрації 

Кіровоградської області 

Лівітчук Руслана - учениця 8 класу Голованівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів ім. Г.В. Міклея 

Голованівської селищної ради Голованівського 

району Кіровоградської області 

Оришечко Дмитро - учень 8 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 16 – дитячий юнацький 

центр "Лідер" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області" 

Мірошниченко Іван - учень 9 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Багатопрофільний ліцей - 

фізико-математична школа - загальноосвітня 

школа I-III ступенів № 18 - центр дитячої та 

юнацької творчості "Надія" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області" 
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Сердечна Єва - учениця 10 класу Ульяновського навчально-

виховного комплексу № 1 "Гімназія - 

загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний 

навчальний заклад "Сонечко" Ульяновської 

районної ради Кіровоградської області 

Зацепіло Валентин - учень 10 класу гімназії № 9 Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області 

Пефті Максим - учень 10 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання № 25 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів, 

природничо-математичний ліцей, центр 

позашкільного виховання "Ліра" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області" 

Марчинська Олена - учениця 11 класу Помічнянської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 

Добровеличківської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

Радченко Анна - учениця 11 класу Долинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4 

 

Диплом IІI ступеня 

Гнебеденко Богдана - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 3"  

Бригадир Світлана - учениця 8 класу Ульяновського навчально-

виховного комплексу № 1 "Гімназія - 

загальноосвітня школа I-III ступенів-дошкільний 

навчальний заклад "Сонечко" Ульяновської 

районної ради Кіровоградської області 

Осика Олександр - учень 8 класу загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 2 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Цвігун Семен - учень 8 класу Степового навчально-виховного 

комплексу "загальноосвітня школа I-III ступенів - 

дошкільний навчальний заклад" Кіровоградської 

районної державної адміністрації Кіровоградської 

області 

Демиденко Андрій - учень 8 класу комунального закладу  "Навчально-

виховне об'єднання № 32 "Спеціалізована 

загальноосвітня школа I-III ступенів, 

позашкільний центр "Школа мистецтв" 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 
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Стрілець Віталіна - учениця 8 класу Туріянської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Новомиргородської районної 

ради Кіровоградської області 

Чорна Юлія - учениця 8 класу Комишуватської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області 

Січкар Максим - учень 8 класу Петрокорбівського навчально-

виховного комплексу "Загальноосвітня школа  

I-III ступенів - дошкільний навчальний заклад" 

Новгородківської районної ради Кіровоградської 

області 

Степаненко Юлія - учениця 8 класу Добровеличківської 

спеціалізованої загальноосвітньої школи-

інтернату I-III ступенів Кіровоградської обласної 

ради 

Сіньова Діана - учениця 8 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-

інтернат - школа мистецтв) 

Тимошевська Альона - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

"Олександрійський колегіум - спеціалізована 

школа" Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Пальчик Дар'я - учениця 9 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів № 2 імені М. Горького 

Олександрійської міської ради Кіровоградської 

області 

Михалевич Альона - учениця 9 класу Суботцівської загальноосвітньої 

школи I-IІІ ступенів Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області 

Михайлюта Євген - учень 9 класу комунального закладу "Навчально-

виховне об'єднання "Загальноосвітній навчальний 

заклад I-III ступенів № 16 – дитячий юнацький 

центр "Лідер" Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області" 

Бабенко Дар'я - учениця 9 класу загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Гостра Карина - учениця 10 класу Долинської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів № 4 

Курило Віталій - учень 10 класу навчально-виховного комплексу 

"Долинська гімназія - загальноосвітня школа  

I-III ступенів № 3" 
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Подборський Олег - учень 10 класу загальноосвітньої школи  

I-III ступенів с. Казавчин Гайворонського 

району Кіровоградської області 

Гончарук Юлія - учениця 10 класу навчально-виховного 

комплексу "Перегонівська загальноосвітня 

школа I-IIІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад" Голованівської районної ради 

Кіровоградської області 

Сподіна Анастасія - учениця 10 класу загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Скібіцький Олександр - учень 10 класу комунального закладу 

"Навчально-виховне об'єднання природничо-

економіко-правовий ліцей - спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 8 – позашкільний центр 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області" 

Горовецька Євгенія - учениця 11 класу ліцею інформаційних 

технологій Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Петренко Віктор - учень 11 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ I-ІI ступенів № 17-

ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області 

Макайда Максим - учень 11 класу загальноосвітнього навчального 

закладу I-III ступенів № 9 Олександрійської 

міської ради Кіровоградської області 

Снєсар Артур - учень 11 класу Компаніївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів 

Карачов Олексій - учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

"Гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4" Світловодської міської ради 

Кіровоградської області 

Землянська Євгенія - учениця 11 класу Червоноярської 

загальноосвітньої школи I-IIІ ступенів 

Кіровоградської районної державної 

адміністрації Кіровоградської області 

Колеснік Анастасія - учениця 11 класу Маловисківської гімназії 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області 
  



  5                               Продовження додатка  

Козир Ірина - учениця 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області 

Олійніченко Карина - учениця 11 класу загальноосвітньої школи  

I-III ступенів № 4 Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

Івашина Оксана - учениця 11 класу Новоукраїнської 

загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 

Новоукраїнської районної ради Кіровоградської 

області 

 


