
 

УКРАЇНА 

 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

від «_18_»_лютого_ 2019 року    № __107-0Д 
 

м. Кропивницький 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з біології 

у 2018/2019 н.р. 

 

На виконання наказів начальника управління освіти, науки, молоді та 

спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації від 01.11.2018р. 

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

учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році та у жовтні 

2019 року», від 17.12.2018р. № 865-од «Про внесення змін до наказу від 

01.11.2018р. № 761-од «Про організацію та проведення І - ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2018/2019 навчальному році 

та у жовтні 2019 року», відповідно до Умов проведення І, ІІ, ІІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, турнірів, конкурсів з навчальних 

предметів, затверджених наказом управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 22.10.2012р. № 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. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф. 

 

 

 

 

Начальник управління                                            В. ТАБОРАНСЬКИЙ

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


Додаток  

до наказу начальника управління 

освіти, науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 

______________2019  №_____ 

 

Список переможців III (обласного) етапу  

Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології 

 

Диплом I ступеня 

 

Кузьменко Назар - учень 8 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області; 

Кобзар Валерія - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Сергієнко Катерина - учениця 10 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв); 

Коваль Анастасія - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховний комплекс «Долинська 

гімназія – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 

Долинської районної ради». 

 

Диплом IІ ступеня 

 

Путенко Марина - учениця 8 класу комунального закладу 

«Гайворонський ліцей №1» Гайворонської районної 

ради Кіровоградської області; 

Карпенко Катерина - учениця 8 класу комунального закладу «Навчально-

виховний комплекс «Долинська гімназія – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської районної ради»; 

Янко Матвій - учень 8 класу опорного навчального закладу 

«Петрівський навчально-виховний комплекс – 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»  Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Басараб Вікторія - учениця 9 класу комунального закладу 

«Бобринецьке навчально-виховне об'єднання 

«Навчально-виховний комплекс «Гімназія- 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1» 

Бобринецької міської ради Кіровоградської області; 
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Кажан Євгеній - учень 9 класу комунального закладу 

«Олександрівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів Долинської районної ради»; 

Шевченко Михайло - учень 9 класу Знам’янської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №1 ім. Т.Г.Шевченка Знам’янської 

міської ради Кіровоградської області; 

Бодішова Вікторія - учениця 10 класу комунального закладу «Долинська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Долинської 

районної ради»; 

Чернявська Ілона - учениця 10 класу опорного навчального закладу 

«Петрівський навчально-виховний комплекс – 

«Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів»  Знам'янської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Попова Юлія - учениця 10 класу комунального закладу «Петрівське 

навчально-виховне об'єднання «загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Петрівської 

районної ради Кіровоградської області; 

Осадча Наталія - учениця 11 класу спеціалізової загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Єделькіна Олена - учениця 11 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання ліцей - школа – 

дошкільний навчальний заклад «Вікторія – П» 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області»; 

Оглоб’як Анна - учениця 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області. 

Диплом IІІ ступеня 

 

Антонов Євгеній - учень 8 класу комунального закладу «Бобринецьке 

навчально-виховне об'єднання «Навчально-

виховний комплекс «Гімназія- загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів №1» Бобринецької міської ради 

Кіровоградської області; 

Підгорний Богдан - учень 8 класу Добровеличківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2  

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області; 



Островський Сергій - учень 8 класу комунального закладу освіти 

Компаніївської загальноосвітньої школи  

I-II ступенів Компаніївської селищної ради 

Кіровоградської області; 
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Жушман Сергій - учень 8 класу Зеленської загальноосвітньої школи   

I-II ступенів, філії Петрівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Петрівської районної ради 

Кіровоградської області; 

Клименко Анжела - учениця 8 класу комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області; 

Тітяниченко Микита - учень 8 класу навчально-виховного комплексу 

 «Знам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 –  гімназія» Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Мунтян Владлена - учениця 8 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Яцків Яніна - учениця 8 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв); 

Ковтанюк Богдан - учень 9 класу Покровської філії комунального 

закладу «Гайворонський ліцей №1» Гайворонської 

районної ради Кіровоградської області; 

Коноваленко Софія - учениця 9 класу Маловисківської загальноосвітньої 

школи №3 І-ІІІ ступенів Маловисківської міської 

ради Кіровоградської області; 

Доценко Яна - учениця 9 класу Войнівської загальноосвітньої 

школи I-IІI ступенів Олександрійської районної 

ради Кіровоградської області; 

Столяж Павло - учень 9 класу Онуфріївської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів Онуфріївської районної ради 

Кіровоградської області; 

Король Аліна - учениця 9 класу комунального закладу 

«Устинівське навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів» Устинівської 

районної ради Кіровоградської області»; 

Возник Анна - учениця 9 класу навчально-виховного комплексу 

«Кіровоградський колегіум-спеціалізований 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів-дошкільний 

навчальний заклад-центр естетичного виховання» 



Кіровоградської міської ради Кіровоградської 

області; 

Сівова Єлизавета - учениця 9 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв); 

Куріщенко Денис - учень 10 класу Гнатівського навчально-виховного  
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комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів -  

дошкільний навчальний заклад «Мрія» 

Добровеличківської районної ради Кіровоградської 

області; 

Мазуркевич 

Костянтин 

- учень 10 класу Компаніївського відділення 

комунального закладу «Компанівське навчально-

виховне об’єднання» Компаніївської селищної ради 

Кровоградської області; 

Чихальов Михайло - учень 10 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» Новгородківської районної 

ради» Кіровоградської області; 

Москальова Дар’я - учениця 10 класу комунального закладу «Павлівське 

навчально-виховне об'єднання «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області»; 

Руденко Єлизавета - учениця 10 класу Знам’янської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №4 Знам’янської міської ради 

Кіровоградської області; 

Метелевська Діана - учениця 10 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Говорун Ксенія - учениця 10 класу спеціалізованої загальноосвітньої 

школи I-III ступенів №7 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

Слободянюк Катерина - учениця 10 класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання «Загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів №16 – дитячий 

юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської 

ради Кіровоградської області»; 

Лівітчук Руслана - учениця 11 класу Голованівського ліцею 

ім. Т.Г.Шевченка Голованівської районної ради 

Кіровоградської області; 



Слободенюк Вікторія - учениця 11 класу комунального закладу 

«Добровеличківське навчально-виховне об’єднання 

«cпеціалізована загальноосвітня школа-інтернат  

І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-

дошкільний навчальний заклад» Добровеличківської 

районної ради; 

Горохова Олександра - учениця 11 класу навчально-виховного об'єднання 

«Новомиргородська загальноосвітня школа  
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I-III ступенів №3 – дошкільний навчальний заклад» 

Новомиргородської районної ради Кіровоградської 

області; 

Мелешко Євгенія - учениця 11 класу Новоукраїнського навчально-

виховного комплексу №8 «Загальноосвітня школа  

I-III ступенів – дошкільний навчальний заклад» 

Новоукранської міської ради Кіровоградської 

області; 

Привалов Руслан - учень 11 класу комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Світловодської районної ради 

Кіровоградської області; 

Шапошніков Анатолій - учень 11 класу комунального закладу 

«Димитровське навчально-виховне об'єднання 

«Загальноосвітня школа I-III ступенів» Устинівської 

районної ради Кіровоградської області»; 

Манастирська 

Владислава 

- учениця 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Ліцей інформаційних технологій - спеціалізована 

школа ІІ ступеня» Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

Степанова Катерина - учениця 11 класу Кіровоградського обласного 

навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат -

школа мистецтв). 

 


