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Костевич Олена Дмитрівна, спортсмен-інструктор штатної збірної 
команди України, народилася 14.04.1985 в м. Хабаровськ, Російська Федерація.

Закінчила загальноосвітню спеціалізовану школу фізико-математичного 
профілю №12 міста Чернігова.

У 2006 році отримала базову вищу освіту закінчивши Чернігівський 
державний технологічний університет за спеціальністю "Економіка і 
підприємництво". У 2007 році отримала повну вищу освіту закінчивши 
Київський національний університет технології та дизайну за спеціальністю 
"Фінанси". У 2014 році закінчила Чернігівський національний педагогічний 
університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю "Фізичне виховання", 
кваліфікація викладач фізичного виховання.

У стрільбу прийшла в 11 років за ініціативою матері. Тренуватися почала 
у спортивно-стрілецькому клубі Чернігова. З 2000 року є членом збірної 
команди України з кульової стрільби.

Кращі результати:
чемпіонка XXVIII Олімпійських ігор 2004 р. в Афінах 

ПП - 2, 384 очок;
- бронзова призерка XXX Олімпійських ігор 2012 р. в Лондоні

ПП - 2, 387 очок;
- бронзова призерка XXX Олімпійських ігор 2012 р. в Лондоні

МП - 5, 585 очок;
- чемпіонка світу м. Лахті 2002 р., срібна призерка чемпіонату світу м. 

Гранада 2014р., чемпіонка чемпіонату світу м. Чханвон 2018р. ПП-2 384 очок, 
ПП-2 384 очок, МП-5 587 очок;

- чотириразова чемпіонка Європи, чотириразова срібна призерка 
чемпіонатів Європи та триразова бронзова призерка. 1111 - 2;

- здобула ліцензію і буде представляти нашу державу на XXXII 
Олімпійських іграх в Токіо 2020 році;

За спортивні досягнення була нагороджена орденами:
- Орден княгині Ольги III ст. (27 червня 2003 року) — за самовіддану 

працю, високий професіоналізм, створення умов для духовної єдності поколінь, 
реалізацію важливих молодіжних проектів.

- Орден "За заслуги" III ст. (18 вересня 2004 року) - за досягнення значних 
спортивних результатів на XXVIII літніх Олімпійських іграх в Афінах, 
підвищення міжнародного авторитету України.

- Орден "За заслуги" II ст. (4 вересня 2007 року) - за вагомий особистий 
внесок в розвиток і популяризацію фізичної культури і спорту на Україні, 
досягнення високих спортивних результатів, високу професійну майстерність.

- Орден княгині Ольги II ст. (15 серпня 2012 року) — за досягнення 
високих спортивних результатів на XXX літніх Олімпійських іграх в Лондоні, 
проявлену самовідданість і волю до перемоги, підвищення міжнародного 
авторитету України.



- Орден княгині Ольги I ст. (25 липня 2013 року) - за досягнення високих 
спортивних результатів на XXVII Всесвітній літній Універсіаді в Казані, 
проявлену самовідданість і волю до перемоги, підвищення міжнародного 
авторитету України.

- Орден "За заслуги" І ст. (6 березня 2019 року) - за вагомий особистий 
внесок в розвиток соціально - економічний, науково - технічний, культурно - 
освітній розвиток Української країни, захисту державного суверенітету і 
територіальної цілісності України, та висока професійна майстерність.
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