
Наші досягнення у 2018-2019 н.р. 

У ІІ етапі (районному) Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад переможцями стали: 

з математики : 

Кузьменков Даніїл (6-Б клас) – ІІ місце 

З біології : 

Делія Назар (11-Б клас) – І місце 

Жук Анюта (10-Б) – І місце 

Стогній Сергій (9 клас) – І місце 

Михайлик Ірина (8 клас) – ІІ місце 

З географії : 

Бабенко Юлія ( 11-А клас) – ІІ місце 

Васюта Анастасія (9 клас) – ІІІ місце 

Пугач Юлія (8 клас) – ІІІ місце 

З хімії : 

Делія Назар (11-Б клас) – І місце 

Стогній Сергій (9 клас) – І місце 

З історії: 

Дудка Володимир (10-Б клас) – І місце 



Жученя Дар’я (9 клас) –ІІ місце 

З інформаційних технологій: 

Хоботков Артур (10-Б клас) – ІІ місце 

Сердюк Владислав (8 клас) – ІІ місце 

З російської мови та літератури: 

Жученя Дар’я (9 клас) –І місце 

З української мови та літератури: 

Бабенко Юлія ( 11-А клас) – ІІІ місце 

Дудка Володимир (10-Б клас) – ІІІ місце 

Жученя Дар’я (9 клас) –ІІ місце 

Михайлик Ірина (8 клас) – ІІІ місце 

З англійської мови: 

Делія Назар (11-Б клас) – ІІІ місце 

Кіприк Ігор (9 клас) – ІІІ місце 

З правознавства: 

Дудка Володимир (10-Б клас) – І місце 

Михайлюк Єлизавета (9 клас) – ІІІ місце 

З трудового навчання : 



Пугач Юлія (8 клас) – ІІ місце 

 

У (І) районному етапі обласних математичних змагань імені М.В.Остроградського 

Дудка Володимир (10-Б клас) – І місце 

Стогній Володимир  (11-Б клас) – ІІ місце 

 

У (ІІ) районному етапі ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. Петра Яцика 

Петренко Ксенія (5-А клас) – ІІ місце 

Сербіна Софія (6-А клас) – ІІІ місце 

Маньковська Оксана (7 клас) – ІІІ місце 

Михайлик Ірина (8 клас) – ІІ місце 

Жученя Дар’я (9 клас) –ІІІ місце 

Дудка Володимир (10-Б клас) – І місце 

 

У районному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка 

Петренко Ксенія (5-А клас) – ІІІ місце 

Сербіна Софія (6-А клас) – І місце 

Маньковська Оксана (7 клас) – ІІІ місце 



Михайлик Ірина (8 клас) – ІІ місце 

Жученя Дар’я (9 клас) –І місце 

У районному етапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Тараса Шевченка 

Петренко Ксенія (5-А клас) – ІІІ місце 

У І  (районному) етапі Всеукраїнського конкурсу  науково - дослідницьких робіт учнів в рамках Малої академії наук України  

Делія Назар (11-Б клас) – І місце з екології 

В обласному етапі ІІ Всеукраїнського фестивалю юнацької творчості «У світі Астрід Ліндгрен» дипломи І ступеня отримали: 

Білокінь Олександр (7 клас)  

Білокінь Анастасія (8 клас) 

Васюта Анастасія (9 клас) 

В обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу – огляду «Галерея кімнатних рослин 

Вихованці гуртка «Юні квітникарі (керівник Коваленко Р.О.) – ІІІ місце  

ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (обласний етап): 

Жученя Дар’я, 9 клас – І місце з російської мови і літератури; 

Делія Назар, 11 клас – ІІІ місце з хімії; 

Дудка Володимир, 10 клас – ІІІ місце з правознавства 

 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої Академії наук України (обласний етап): 



Делія Назар, 11 клас – ІІ місце з екології 

Районний турнір з креслення: 

Небесна Юлія, 11 клас – І місце 

Інші конкурси і змагання 

Учасники Досягнення 

ОЗ «Білицька загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №1» 

І місце у Всеукраїнському конкурсі «Паросток», наказ НЕНЦ №37 від 11.04.2019 

Команда учнів-членів гуртка «Школа 
безпеки»: 

Щур Олександр, Жирко Олена, 

Ємець Катерина, Журавський Дмитро 

Три ІІІ місця (дипломи) у ХVІ Всеукраїнському зборі-змаганнях юних рятувальників 
«Школа безпеки»: на дистанціях «Аварійно-рятувальні роботи в зоні хімічного та 
радіаційного забруднення, в зоні пожежі, на воді, 

Кубок і Грамота за найкраще виконання патріотичної пісні 

Петренко Ксенія 
ІІ місце в І обласному конкурсі дитячої казки (Диплом ІІ ступеня) у віковій категорії 
10-12 років 

Хорошун Владислав 

ІІ місце у Всеукраїнській виставці-конкурсі «Український сувенір» у першій віковій 
групі за роботу «Петриківський розпис», 

Наказ НЕНЦ № 33 від 27.03.2019 

Вихованці гуртка «Юні квітникарі» 

ІІ місце у Всеукраїнському конкурсі «Новорічна композиція» за роботу 

«У Новорічну ніч святкову» 

Наказ НЕНЦ № 31 від 23.03.2019 

Білокінь Олександр 
Диплом І ступеня ІІ Всеукраїнського фестивалю юнацької творчості «У світі Астрід 
Ліндгрен» 

Білокінь Анастасія 
Диплом І ступеня ІІ Всеукраїнського фестивалю юнацької творчості «У світі Астрід 
Ліндгрен» 



Васюта Анастасія 
Диплом І ступеня ІІ Всеукраїнського фестивалю юнацької творчості «У світі Астрід 
Ліндгрен» 

Дробина Поліна 
ІІ місце у Відкритих змаганнях зі спортивних танців «Осіння зустріч -2018» серед 
юніорів, м.Полтава 

Жирко Карина 

 

ІІ місце у Відкритих змаганнях зі спортивних танців «Осіння зустріч -2018» серед 
юніорів, м.Полтава 

Дробина Поліна 
ІІ місце у Міжнародному рейтинговому фестивалі зі спортивних танців «Poltava-Trofi 
-2018» 

Дробина Поліна 
Два ІІІ-х місця в Обласних змаганнях зі спортивних танців «Зимова казка-2018» в «Д» 
класі і «Е» класі. 

Гавриш Дарія І місце у Відкритому фестивалі зі спортивних танців «Дует-2019» 

Поставна Катерина ІІІ місце у Відкритому фестивалі зі спортивних танців «Дует-2019», «Д» клас 

Колектив «Ювента» 
6 срібних і 1 бронзова медалі у Відкритому фестивалі зі спортивних танців «Кубок 
Полтавщини-2019» в категорії «Школа» 

Меджидова Анжела 
ІІІ місце у Відкритому фестивалі зі спортивних танців «Кубок Полтавщини-2019», 
«Юніори-1», «Н» клас 

Колектив «Ювента» (8 чол.) 
ІІ місце у Фестивалі зі спортивних танців пам’яті Олега Рагуліна в категорії 
«Атестація» 

Колектив «Ювента» 
2 срібних і 3 бронзових медалі у Фестивалі зі спортивних танців «Гран-прі 
Полтавщини-2019», «Школа», «Юніори». 

Колектив «Ювента» спортивно-бальних 
танців 

Грамота ОЦЕВУМу кращих учасників відбіркового етапу огляду-конкурсу художньої 
самодіяльності серед учнів і вихованців закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти «Веселка» у 2018-2019 н.р., наказ Полтавського ОЦЕВУМу № 76 
від 13.05.2019 

Колектив клубу зі спортивно-бальних 
танців «Ювента», 10 чол. 

Традиційний міжнародний рейтинговий фестиваль зі спортивного танцю 
«Полтавський вальс – 2019», І місце у категорії «ансамбль», «велика форма» 
(змішаний стиль). 



 

Таран Анастасія 

 

ІІ місце 

 

 

Колектив «Ювента» І місце у Відкритому фестивалі «Козачок» в бальній хореографії 

Гавриш Дарія ІІ місце у Відкритому танцювальному фестивалі «Полтавський вальс», «Е» категорія 

Поставна Катерина ІІІ місце у Відкритому танцювальному фестивалі «Полтавський вальс» «Д» категорія 

Чакір Ігор і Таран Яніна (в парі) 
ІІ місце у Відкритому танцювальному фестивалі «Полтавський вальс», в категорії 
«Юніори» 

Раджабов Абдурахман 
ІІ місце у Відкритому танцювальному фестивалі «Полтавський вальс», в категорії 
«Школа» 

Хиль Артем 
ІІІ місце у Відкритому танцювальному фестивалі «Полтавський вальс»в категорії 
«Школа» 

Жученя Дар’я ІІ місце в ХІІ Обласній олімпіаді «Пролісок» з української мови 

Кіприк Ігор ІІ місце в ХІІ Обласній олімпіаді «Пролісок» з англійської мови 

Стогній Сергій ІІ місце в ХІІ Обласній олімпіаді «Пролісок» з хімії і біології 

Маньковська Оксана ІІ місце в ХІІ Обласній олімпіаді «Пролісок» з математики 

Команда учнів «Колізія» у складі: Дудка 
Володимир, Хоботков Артур, Ревека 
Денис, Піддубний Назар 

ІІІ місце в І (обласному) етапі Всеукраїнського турніру юних істориків, наказ ДОН від 
03.04.2019 № 124 

Нестеренко Світлана 
І місце серед учасників старшої вікової групи районного заочного творчого конкурсу 
«Рідний край: туризм нас єднає», присвяченого 25-річчю Кобеляцької районної 
станції юних туристів, в номінації «Я малюю Україну» 



Небесна Юлія 
ІІ місце серед учасників старшої вікової групи районного заочного творчого конкурсу 
«Рідний край: туризм нас єднає», присвяченого 25-річчю Кобеляцької районної 
станції юних туристів, в номінації «Я малюю Україну 

Матющенко Владислав дипломи (укр.мов. I, мат. I, iнф. I, бiол. I) 

Маньковська Оксана дипломи (англ.мов. III, мат. III), грамоти (укр.мов., iнф., бiол.) 

 


