
 

 

 

 

 

 

 

 

    18    лютого             22                                                                                43-од 

 

Про затвердження списку переможців  

III (обласного) етапу Всеукраїнської  

учнівської олімпіади з біології   

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 

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 директора 

департаменту – начальника управління професійно-технічної, фахової 

передвищої, вищої освіти та кадрового забезпечення департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації ТАБОРАНСЬКОГО Володимира. 

 

 

 

  Директор департаменту                                                    Ельза ЛЕЩЕНКО 

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


 

 

Додаток  

до наказу директора департаменту 

освіти і науки облдержадміністрації 

18.02.2022 №_43-од__________ 
 

Список переможців III (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з біології 

 

Диплом I ступеня 
 

ГАВРИЛЮК  

Ірина Олександрівна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Долинський опорний заклад загальної 

середньої освіти – гімназія І-ІІІ ступенів № 3 

Долинської міської ради»; 

ДОЛОМАНОВА 

Іванна Олегівна 

- учениця 9 класу Улянівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Попельнастівської 

сільської ради Олександрійського району 

Кіровоградської області; 

МОСКВЯК  

Оксана Дмитрівна 

- учениця 10 класу Новоукраїнського ліцею № 8 

Новоукраїнської міської ради Кіровоградської 

області; 

ТІТЯНИЧЕНКО 

Микита Олексійович 

- учень 11 класу навчально-виховного комплексу 

«Знам'янська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам'янської 

міської ради Кіровоградської області. 
 

  

   

Диплом IІ ступеня 

 

ГОНЧАРУК  

Дар'я Олександрівна 

- учениця 8 класу Перегонівського ліцею 

Перегонівської сільської ради Голованівського 

району Кіровоградської області; 

МОСТОВА 

Софія Андріївна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Новомиколаївська гімназія Кропивницької 

міської ради»; 

САМОРОДЧЕНКО 

Наталія 

Володимирівна 

- учениця 9 класу Староосотської філії 

комунального закладу «Олександрівський ліцей 

№1» Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської області; 

КОСТІНА 

Вікторія Вікторівна 

- учениця 9 класу загальноосвітньої школи  

І-ІІІ ступенів № 5 Світловодської міської ради 

Кіровоградської області; 

ШМОРГУН 

Віктор Русланович 

- учень 10 класу комунального закладу «Навчально-

виховне об'єднання ліцей – школа – дошкільний 

навчальний заклад "Вікторія-П" Кіровоградської 

міської ради Кіровоградської області»; 

  



 

2                              Продовження додатка 

 

ВАГІН 

Ілля Олександрович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області; 

КАРПЕНКО 

Катерина Юріївна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Долинський опорний заклад загальної середньої 

освіти – гімназія І-ІІІ ступенів № 3 Долинської 

міської ради». 

 

Диплом IІІ ступеня 
 

КРЕМСАЛ 

Олександр 

Олександрович 

- учень 8 класу Побузького ліцею Побузької 

селищної ради Голованівського району 

Кіровоградської області; 

КОМАРЬ 

Микола 

Олександрович 

- учень 8 класу комунального закладу 

«Михайлівський ліцей» Олександрівської селищної 

ради Кропивницького району Кіровоградської 

області; 

СІМОНЕНКО 

Аліна Сергіївна 

- учениця 8 класу комунального закладу 

«Компаніївське навчально-виховне об'єднання» 

Компаніївської селищної ради Кіровоградської 

області; 

ГОНЧАР 

Михайло 

Олександрович 

- учень 9 класу комунального закладу 

«Маловисківський ліцей ім. Юрія Кондратюка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області; 

СЕННІКОВА 

Ірина Володимирівна 

- учениця 9 класу Малопомічнянської філії 

Комишуватського ліцею Рівнянської сільської ради 

Новоукраїнського району Кіровоградської області; 

ШАПОВАЛ 

Дарія Олександрівна 

- учениця 9 класу комунального закладу 

«Піщанобрідський академічний ліцей» 

Піщанобрідської сільської ради Кіровоградської 

області; 

ДОЛИНКО 

Олександр 

Олександрович 

- учень 10 класу Аджамського ліцею Аджамської 

сільської ради Кропивницького району 

Кіровоградської області; 

ТЕРНОВИЙ 

Артем Дмитрович 

- учень 10 класу комунального закладу 

«Маловисківський ліцей ім. Ю.Кондратюка» 

Маловисківської міської ради Кіровоградської 

області»; 

ТКАЧУК 

Максим Сергійович 

- учень 10 класу Олександрійського навчально-

виховного комплексу (ЗНЗ І-ІІ ступенів № 17 – 

ліцей) Олександрійської міської ради 

Кіровоградської області; 

 



 

3                                    Продовження додатка 

 

КУЗЬМЕНКО 

Назар Володимирович 

- учень 11 класу Кіровоградської гімназії нових 

технологій навчання Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області;  

БАНДУРКА  

Дмитро Дмитрович 

- учень 11 класу опорного навчального закладу 

«Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

імені І.Г.Ткаченка Суботцівської сільської ради 

Кропивницького району Кіровоградської області»; 

ТИМЧЕНКО 

Дар'я Вікторівна 

- учениця 11 класу комунального закладу 

«Новгородківський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітня школа I-III ступенів – дошкільний 

навчальний заклад" Новгородківської селищної 

ради Кіровоградської області»; 

КЛИМЕНКО 

Анжела Сергіївна 

- учениця 11 класу комунального закладу «Ліцей 

«Надія» Великоандрусівської сільської ради 

Світловодського району Кіровоградської області». 

 


