
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

 

НАКАЗ 
 
     12.10.       2018                                м. Дніпро  № 65/01-04 

 
Про зарахування учнів до  
обласної Природничої  
школи учнівської молоді  
в 2018-2019 навчальному році 

 
Керуючись наказами департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження 
Плану обласних та участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-
масових заходах з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів (обласних та 
всеукраїнских) для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 
2018  рік”, від 14 серпня 2015 року № 535/0/212-15 “Про затвердження 
Положення про обласну Природничу школу учнівської молоді”, 
зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у 
Дніпропетровській області 26 серпня 2015 року за № 26/1877 та  
від 23 жовтня 2018 року за № 557/0/212-18 “Про проведення осінньої сесії для 
учнів обласної Природничої школи учнівської молоді”, з метою створення 
системи пошуку, розвитку, підтримки обдарованої учнівської молоді, залучення 
учнів до поглибленого вивчення природничих наук, проведення науково-
дослідницької роботи 
 
НАКАЗУЮ: 

 

1. Зарахувати на І курс обласної Природничої школи учнівської молоді 
(далі - Школа) в секції: екології, біології, хімії, аграрних наук, ветеринарії і 
зоотехнії, сучасних біотехнологій, флористики та зеленої архітектури, 
психології, соціології за підсумками установчої осінньої сесії та на підставі 
поданих документів учнів закладів загальної середньої освіти міст та районів 
області згідно зі списком (додаток 1). 
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2. Перевести на ІІ курс та зарахувати слухачами другого року навчання 

обласної Природничої школи учнівської молоді наступних учнів 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів по секціях (додаток 2). 

3. Кондратьєвій Т.В., методисту з наукової роботи комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”, 
організувати участь учнів обласної Природничої школи учнівської молоді в 
заходах, передбачених планом роботи Школи. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора з виховної роботи Кузьменко М.Б. 

 
 
 

 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
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СПИСОК 
учнів, зарахованих на І курс 

обласної Природничої школи учнівської молоді 
 

І курс 
 

Секція “Хімія” 
 

м. Дніпро 
 

БІЧАЙ 
Артем Ігоревич 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ШАПОВАЛ  
Ігор Леонідович 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

Попіл 
Артем Тимурович 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ЛАРЕНИШЕВА  
Ксенія Євгенівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ГОРБОНОС 
Андрій Андрійович 

учень 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ОНОФРІЄНКО 
Артем Михайлович 

учень 8 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

РУСАКЕВИЧ 
Софія Русланівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ЧЕРНЯК 
Аліса Олегівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ГОРДІЄНКО  
Миколай Андрійович 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ПОГОРЄЛОВА 
Софія Костянтинівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

 

Дніпровський район 
 

ЧУБЕНКО 
Єлизавета Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

НАЗАРЕНКО 
Ярослава Сергіївна 

учениця 7 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 



багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ВАСИЛЬЧЕНКО 
Данил Геннадійович 

учень 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

 

Солонянський район 
 

ФІРСОВ 
Михайло Вікторович 

учень 8 класу комунального закладу освіти “Сурсько-
Михайлівська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

 
Томаківський район 

 
ДМІТРІЄВ 
Валентин Юрійович 

учень 9 класу комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської 
селищної ради; 

МАЛЯР 
Аліна Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської 
селищної ради; 

 

Царичанський район 
 

ЛЕЩІНСЬКА 
Яна Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району; 

 

Секція “Біології і екологія” 
 

м. Дніпро 
 

БІЛЕНЬКИЙ 
Еміль Геннадійович 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

СІМОНОВА 
Софія Андріївна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ГАЛКО 
Дар’я Олегівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

КАМ’ЯНОВИЧ 
Катерина Сергіївна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

МУЛІН 
Владислав Сергійович 

учень 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ОНУФРІЄНКО 
Олена Кирилівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ІЛЮШИНА 
Ірина Олександрівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради 
 



м. Кам’янське 
 

ЛАВРІЄНКО 
Кирило Іванович 

учень 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської 
ради; 

ПРОТАСОВА 
Єлизавета Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Гімназія № 11 - спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня - дошкільний навчальний заклад “Еврика” 
Кам’янської міської ради; 

ГОРБУНОВ  
Ігор Андрійович 

учень 9 класу комунального закладу “Навчально- 
виховний комплекс “Гімназія № 11- спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням іноземних мов І 
ступеня- дошкільний навчальний заклад “Еврика” 
Кам’янської міської ради; 

ТРЕНІНА  
Дар’я Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 20 ім. О.І. Стовби 
Кам’янської міської ради;  

РУБЦОВА  
Ангеліна Євгеніївна 

учениця10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 21” Кам’янської міської 
ради; 

 

м. Кривий Ріг 
 

АЗАРОВ 
Микола Юрійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

КОЛБАСІН 
Максим Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ЛИХОПАВЛО 
Володимир Юрійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

НАГОРНИЙ 
Олександр Вікторович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

СТЕПАНОВА 
Дар’я Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

БРИКОВЕЦЬ 
Анна Михайлівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ЛІЩУК 
Аліна Данилівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 
 



ПАК 
Валерія Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ЖИРОВА 
Єлизавета Олексіївна 

учениця 9 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької міської ради 

САКАЛЬ 
Яник Васильович 

учень 11 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89” 
Криворізької міської ради; 

ЛУЦИК 
Валерія Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89” 
Криворізької міської ради; 

ТУЗОВА 
Анастасія Василівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89” 
Криворізької міської ради; 

ЦВИНДА 
Олексій Андрійович 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 89” 
Криворізької міської ради; 

 

м. Марганець 
 

СЕРДЮК 
Софія Аркадіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 
гуманітарна гімназія ім. Т.Г. Шевченко” Марганецької 
міської ради; 

КОНОПЛЬОВ 
Михайло Віталійович 

учень 9 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 9 з поглибленим вивченням окремих предметів” 
Марганецької міської ради; 

 

м. Нікополь 
 

ГУКАЙЛО 
Еней Богданович 

учень 10 класу комунального закладу “Спеціалізована 
математично-природнича школа І-ІІІ ступенів № 26” 
Нікопольської міської ради; 

КОРНІЙЧУК 
Ігор Юрійович 

учень 9 класу комунального закладу “Нікопольський 
навчально-виховний комплекс № 7 “Загальноосвітній 
заклад І ступеня-гімназія” Нікопольської міської ради;  

ЧЕРНЕНКО 
Артем Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 5” Нікопольської 
міської ради; 

 

м. Павлоград 
 

СКУРАТОВЕЦЬ 
Поліна Русланівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 1” Павлоградської міської ради; 
 



ЄРОХІНА 
Анастасія Вячеславівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 1” Павлоградської міської ради; 

 

Дніпровський район 
 

ЗАВГОРОДНІЙ 
Даніїл Вікторович 

учень 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЯГОЛЬНИК 
Богдан Анатольович 

учень8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЗАЙЦЕВА 
Анастасія Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ПОРТЯНКО 
Олександра Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

БОНДАРЕНКО 
Анастасія Русланівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЩЕГЛАКОВ 
Михайло Денисович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ПОЛЯКОВ 
Данило Костянтинович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ПІКІНЕР 
Леся Юріївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

БАРАННИК 
Ольга Віталіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

МАКАРЕНКОВА 
Анастасія Володимирівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 



СИДОРЕНКО  
Андрій Сергійович 

учень 8 класу комунального закладу “Партизанська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

ГОНЧАРОВ 
Олександр Олексійович 

учень8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЗИНОВ’ЄВ 
Арсеній Олександрович 

учень8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

 

Магдалинівський район 
 

ХОРУЖИЙ 
Ростислав Андрійович  

учень 8 класу комунального закладу “Шевська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Магдалинівської 
районної ради; 

 

Новомосковський район 
 

ПРИХОДЬКО 
Жанна Ігорівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів” Новомосковської 
районної ради; 

АРТЕМЕНКО 
Ксенія Валеріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської 
районної ради; 

ФЕНЧУК 
Ілля Михайлович 

учень 9 класу комунального закладу “Черкаська  
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської 
районної ради; 

 

Царичанський район 
 

ШМУЛЯ  
Ярослава Олексіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району; 

 

Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
 

м. Дніпро 
 

ДУДКА  
Юрій Олегович 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

КУЗЬМІНА 
Олександра Дмитрівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ЗОЗУЛЯ  
Світлана Ігорівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ГУГУЄВА  
Діана Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного 
профілю” Дніпровської міської ради; 



ЗАЛЕВСЬКА 
Анастасія Владиславівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 35” Дніпровської 
міської ради; 

ЖУК 
Святослав Валерійович 

учень 11 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 76” Дніпровської міської 
ради; 

СМІШКО 
Ольга Павлівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 102 “Середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу” 
Дніпровської міської ради; 

 

м. Кам’янське 
 

СВІДРИК 
Карина Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Гімназія № 11 - спеціалізована 
школа з поглибленим вивченням іноземних мов  
І ступеня - дошкільний навчальний заклад “Еврика” 
Кам’янської міської ради; 

ЧУМАК 
Юлія Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 44” Кам’янської міської 
ради; 

 

м. Павлоград 
 

КОТЕНКО 
Анна Олегівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” 
Павлоградської міської ради; 

 

Дніпровський район 
 

КОЗЛОВА 
Анна Олександрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЯКІВЕЦЬ 
Катерина Олександрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЯКІВЕЦЬ 
Ксенія Олександрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

КАЛЮЖНА 
Анна Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 



БАГАЦЬКА 
Дана Дмитрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЛУЧКО 
Єлизавета Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

СІВАКОВА 
Кристина Максимівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ПУША 
Ілля Олексійович 

учень 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

МЕДЯНИК 
Станіслав Анатолійович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЛЕГКИЙ 
Владислав Володимирович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ГРУШАНІН 
Євген Віталійович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЧУБЕНКО 
Руслан Ігорович  

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

КОСЕНКО 
Артем Русланович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ОЛІЙНИК 
Данило Миколайович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ЗОЛОТАРЬОВ 
Данило Сергійович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 



ШВИДУН 
Іван Євгенійович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

СВІТЦОВ 
Дмитро Сергійович 

учень 10 класу комунального закладу 
“Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради; 

БАЙЦИМ 
Анастасія Миколаївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

КАЛИСТА 
Ангеліна Олександрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

КОРОЛЬ 
Юлія Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

МАРАМАЙ 
Катерина Анатоліївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 

ЧЕРЕДНИК 
Олексій Миколайович 

учень 8 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради; 

СЕСЬ 
Карина Юріївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради; 

ЕФИМЕНКО 
Катерина Іванівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради; 

 

Нікопольський район 
 

БАБІЙ 
Вероніка Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Олексіївська 
загальноосвітня І ІІІ ступенів” Нікопольської районної 
ради; 

 

Павлоградський район 
 

ЗАВОРОЗКА  
Віталій Сергійович 

учень 11 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” 
Вербківської сільської ради; 

КУДЕЛЯ  
Віктор Вікторович 

учень 11 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька 



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” 
Вербківської сільської ради; 

 

Солонянський район 
 

МЕРЕЖА 
Іван Євгенійович 

учень 9 класу комунального закладу “Письмечівська  
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Солонянської 
районної ради; 

ДАНИЛЮК 
Ярослав Юрійович 

учень 8 класу комунального закладу “Письмечівська  
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів” Солонянської 
районної ради; 

 

Царичанський район 
 

ЛЕЩІНСЬКА 
Яна Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів  
ім. І.М. Шишканя” Могилівської сільської ради 
Царичанського району; 

 

Секція “Психологія та соціологія” 
 

м. Дніпро 
 

МИХАЙЛЕЦЬ 
Анна Віталіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 39” Дніпровської 
міської ради; 

ГАЛКІНА 
Крістіна Романівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 39” Дніпровської 
міської ради; 

 

м. Кривий Ріг 
 

ГЕЛБАХІАНІ 
Олена Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ЖАБОТИНСЬКА 
Аліна Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ІВАЩЕНКО 
Карина Геннадіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

КАРАТНІК 
Анастасія Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

МАЦЮК 
Ельміра В’ячеславівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 
 



СЕМЕНОВА 
Еріка Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ТРУБАЄВА 
Марія Семенівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ЧЕРНЯК 
Мілана 
Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

НАГОРНИЙ 
Олександр Вікторович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

БОРОВИК 
Ярослав Сергійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

БЕШЕВЕЦЬ 
Данило Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

СОРОКІН 
Даніїл Сергійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

РАТЬКОВ 
Марко Сергійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

ПОТЬОМКІН 
Єгор Леонтійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізький 
навчально-виховний комплекс № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської ради; 

 

м. Павлоград 
 

НІКУЛІНА 
Єлизавета Ігорівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів” 
Павлоградської міської ради; 

МАМОТЕНКО 
Вікторія Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школа № 15 І-ІІІ ступенів” 
Павлоградської міської ради; 

МАМОТЕНКО 
Валерія Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школи № 15 І-ІІІ ступенів” 
Павлоградської міської ради; 

ГОРБЕНКО 
Анастасія Денисівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Павлоградська 
загальноосвітня школи № 15 І-ІІІ ступенів” 
Павлоградської міської ради; 

САНТУРЯН 
Таїсія Максимівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Павлоградська загальноосвітня школи № 1  
І-ІІІ ступенів” Павлоградської міської ради; 



Дніпровський район 
 

ІВАНЦІВА  
Олександра Любомирівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів 
– Центр позашкільної освіти” Слобожанської  
селищної ради; 

СУРОВЦЕВА 
Анна Станіславівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

ГЕРАСИМЕНКО 
Вероніка Євгеніївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради; 

 

Новомосковський район 
 

ЦАКУН 
Ольга Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської 
районної ради; 

ЛИСЕНКО  
Єлизавета Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Черкаська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Новомосковської 
районної ради; 

 

Солонянський район 
 

ТАТАРА 
Єлизавета Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Сурсько-Михайлівська загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

 

Царичанський район 
 

СКОБАРА 
Ганна Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району; 

 

Секція “Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро 
 

ЛІТВІН 
Дар’я Максимівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ЛОБОДА 
Орина Дмитрівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

НЕСКОРОМНА 
Анна Євгенівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ПЛЮЩАКОВА 
 Аліна Віталіївна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 



ЧЕРЕПКОВ  
Олександр Валерійович 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ДУБОВИК 
Даніїл Віталійович 

учень10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ФЕДЬКО 
Микола Миколайович 

учень10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

КОШЛЯК 
Арсен Сергійович 

учень 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

ОЛІЙНИК 
Михайло Олександрович 

учень9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

БУДЗЬ 
Анастасія В’ячеславівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

 

м. Кам’янське 
 

ЛІСОВЕЦЬ 
Микита Миколайович 

учень 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

КОМАРЬ 
Марія Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

КОРЖУПОВА 
Олександра В’ячеславівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

САПИЦЬКА 
Олександра Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

ЛИСЯК 
Владлена Олегівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

ТКАЧЕНКО 
Уляна Михайлівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

 

м. Марганець 
 

ГОРІНА 
Ксенія Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 
гуманітарна гімназія ім. Т.Г. Шевченко” Марганецької 
міської ради; 

АНДРУШКО 
Катерина Євгеніївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№ 9 з поглибленим вивченням окремих предметів” 
Марганецької міської ради; 

БЕЛЬТЮКОВА 
Єлизавета Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована природничо-математична школа  
І-ІІІ ступенів № 11” Марганецької міської ради; 



Дніпровський район 
 

ЖДАНОВИЧ 
Софія Володимирівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради; 

ГРИГОРЕНКО 
Поліна Ігорівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Шевченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Дніпровської районної ради; 

БОНДАРЕНКО 
Максим Ігорович 

учень 8 класу комунального закладу “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради; 

 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

м. Дніпро 
 

РЕШЕТНЯК 
Юлія Денисівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 101” Дніпровської міської 
ради; 

 

Дніпровський район 
 

АНТІПОВА  
Олександра Олександрівна 

учениця 6 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

БОРОДІНА 
Поліна Іллівна 

учениця 6 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

КІЙОТ 
Сергій-Роман  
Сергійович 

учень 6 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

УГЛАНОВА 
Юлія Віталіївна 

учениця 6 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 

 

Павлоградський район 
 

ВАСЬКО 
Світлана Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” 
Вербківської сільської ради; 

КРИВОРУЧКО 
Юлія Василівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс “Кочерезька 



загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок” 
Вербківської сільської ради; 

 

Солонянський район 
 

НІКОЛЕНКО 
Анастасія Віталіївна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

БОРОХ 
Марина Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

ВЕЛЬЦА 
Вікторія Святославівна 

учениця 7 класу відокремленого підрозділу Надіївської 
філії І-ІІ ступенів комунального закладу освіти 
“Солонянська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1” Солонянської селищної ради; 

МЕДВЕДЄВА 
Євгенія Віталіївна 

учениця 7 класу відокремленого підрозділу Надіївської 
філії І-ІІ ступенів комунального закладу освіти 
“Солонянська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1” Солонянської селищної ради; 

МАКАРЕНКО 
Вероніка Віталіївна 

учениця 9 класу відокремленого підрозділу Надіївської 
філії І-ІІ ступенів комунального закладу освіти 
“Солонянська середня загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 1” Солонянської селищної ради; 

 

Томаківський район 
 

КАНДИБЕЙ  
Ірина Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської 
селищної ради; 

МАКСИМОВА 
Мілена Петрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської 
селищної ради; 

 

Царичанський район 
 

СКОБАРА 
Ганна Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Могилівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І.М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради Царичанського району. 

 
 
Методист з наукової роботи              Т.В. КОНДРАТЬЄВА 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 



Додаток 2 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
   12.10.   2018 № 7  65/01-04    4 

 
СПИСОК 

учнів, зарахованих на ІІ курс 
обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
Секція “Біології і екологія” 

 
м. Дніпро 

 
КОТОЛІЧЕНКО   учень 11 класу комунального навчального закладу  
Антон Павлович    “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської  
     ради; 
 

КАМ’ЯНОВИЧ  учениця 11 класу комунального навчального закладу 
Катерина Сергіївна “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
 

ГАТИЛО   учениця 11 класу комунального закладу освіти 
Ірина Сергіївна  “Середня загальноосвітня школа № 76” Дніпровської 
    міської ради; 
 

м. Кам’янське 
 

КАПУДЗНЄЄВА  учениця 10 класу комунального закладу 
Марія Сергіївна  “Навчально-виховний комплекс № 37”    
    Кам’янської міської ради; 
 

ПІЛЬДЕНБРАНТ  учениця 10 класу комунального закладу 
Дана Денисівна  “Навчально-виховний комплекс № 37”    
    Кам’янської міської ради; 
 

                                                   Дніпровський район    
 

ІГНАТЕНКО           учениця 10 класу комунального закладу 
Поліна Станіславівна          “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 

ВСЦЕКЛІНА   учениця 10 класу комунального закладу 
Ірина Миколаївна  “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 

ГАРМАШЕВА   учениця 10 класу комунального закладу 
Анастасія Григорівна  “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 
 
 
 
 



КОЛЕСНИК   учениця 10 класу комунального закладу 
Аліса Сергіївна   “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 

НІКОРИЧ      учениця 10 класу комунального закладу 
Марина Анатоліївна  “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 

ЧЕРНЕНКО   учениця 10 класу комунального закладу 
Кароліна Андріївна   “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 

ЛИТВИН    учениця 10 класу комунального закладу 
Тетяна Сергіївна   “Горянівський навчально-виховний комплекс”, 
     “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”   
     Дніпровської районної ради; 
 

ХАРЧЕНКО   учениця 10 класу комунального закладу 
Діана Валеріївна   “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 

М’ЯЛО     учениця 10 класу комунального закладу 
Ангеліна Олександрівна “Горянівський навчально-виховний комплекс” 
     Дніпровської районної ради; 
 

ЗАМКОВИЙ    учень 10 класу комунального закладу  
Ігор Володимирович  “Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ  
     ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

МАЙОР    учениця 10 класу комунального закладу  
Ніна Василівна   “Чумаківська загальноосвітня школа  І-ІІІ  
     ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

КОБЕЛЯЦЬКА   учениця 10 класу комунального закладу  
Яна Сергіївна   “Чумаківська загальноосвітня школа  І-ІІІ  
     ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

ПАРФОМЕНОВА  учениця 9 класу комунального закладу  
Марія Михайлівна  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

ПРОХОРОВИЧ    учень 9 класу комунального закладу  
Володимир  Андрійович “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

ЛУКІН    учень 9 класу комунального закладу  
Кирило Владиславович  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 



ГОНТАРЬ    учениця 10 класу комунального закладу  
Владлена Ігорівна  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

ДОМНІКОВ   учень 10 класу комунального закладу  
Юрій Васильович  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

ХАНІКОВА   учениця 10 класу комунального закладу  
Софія Сергіївна   “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

БАРАБАШ    учениця 10 класу комунального закладу  
Олена Василівна   “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

ДРОГОВОЗ   учениця 10 класу комунального закладу  
Софія Євгенівна   “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

БАЗАЛЄЄВА   учениця 10 класу комунального закладу  
Анастасія Олександрівна “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

САКУН    учениця 10 класу комунального закладу  
Катерина Євгенівна  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

СІМОНОВ    учень 10 класу комунального закладу  
Владислав Романович  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

ФІЛІМОНЕНКО   учень 10 класу комунального закладу  
Яків Владиславович  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради  
     Дніпровського району; 
 

ЛИСОГОРЯ   учень 10 класу комунального закладу  
Артем Дмитрович  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради 
     Дніпровського району; 
 



КЛЕШНЯ    учень 9 класу комунального закладу  
Владислав Григорович  “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради 
     Дніпровського району; 
 

КОЗИРЕВСЬКИЙ  учень 10 класу комунального закладу  
Даніїл Іванович   “Слобожанський навчально-виховний комплекс 
     № 1” Слобожанської селищної ради 
     Дніпровського району; 
 

Новомосковський район 
 

РАХМАНОВА          учениця 10 класу комунального закладу 
Маргарита Рустамівна         “Вільненського навчально-виховного комплексу 
           “Школа-дошкільний заклад”  

         Новомосковського району; 
 

Секція “Хімія” 
 

Дніпровський район  
 
ДЕМИТЕРКО  
Таміла Львівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Обухівський     
навчально-виховний комплекс № 2” Дніпровської   
міської ради; 
 

ЄЛИСЄЄВ  
Володимир 
Сергійовий 
 

учень 10 класу комунального закладу “Патризанська                      
загальноосвітня школа; 

ДІДЮКА                                                 
Олексій Маратович 
 

учень 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс №1” “Загальноосвітня 
багатопрафільна школа ІІ-ІІІ ступенів” Слобожанської 
селишної ради; 
 

СТЕПАНЕНКО 
Богдана Олексіївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс №1” 
“Загальноосвітня багатопрафільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів” Слобожанської селишної ради; 
 

ІВАНЕНКО 
Олена Миколаївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс №1” 
“Загальноосвітня багатопрафільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів” Слобожанської селишної ради; 
 

 Новомосковський район   

САВЧЕНКО учениця 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи  
Єлизавета Валеріївна І ІІІ ступенів; 

 

ШИХАНЦОВА   учениця 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи 
Вікторія Владиславівна  І-ІІІ ступенів; 
 



КОСОВА    учениця 11 класу Черкаської загальноосвітньої школи 
Єлизавета Миколаївна     І-ІІІ ступенів; 
 

Секція “Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро 
 

ДОДОН   учениця 11 класу комунального навчального закладу  
Дар’я Сергіївна  “Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 

 

м. Марганець 
 

ЛЕБІДЬ   учень 9 класу Марганецької спеціалізованої  
Данило Павлович загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 виконкому 
    Марганецької міської ради; 
 

ДЗЯБЕНКО   учениця 10 класу Марганецької спеціалізованої  
Софія Сергіївна   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 з   
     поглибленим вивченням окремих  предметів  
     виконкому Марганецької міської ради; 
 

Дніпровський район 
 

ФІЛОНЕНКО  учениця 10 класу комунального закладу освіти 
Олександра Андріївна   “Обухівська загальноосвітня школа № 1”   
    Дніпровської районної  ради; 
 

КУЧУГУРНА  учениця 10 класу комунального закладу освіти 
Ілона Володимирівна “Обухівська загальноосвітня школа № 1” Дніпровської 
    районної  ради; 
 

ЧАПИГІНА  учениця 10 класу комунального закладу освіти   
Ангеліна Андріївна “Обухівська загальноосвітня школа № 1” Дніпровської 
    районної  ради; 
 

ДЕМИТЕРКО   учениця 11 класу комунального закладу “Обухівський  
Таміла Львівна  навчально-виховний комплекс № 2” Дніпровської  
    міської ради; 
   
ЛАРЧЕНКО   учень 10 класу комунального закладу “Горянівський  
Сергій Васильович навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
    ради; 
 

Секція “Психології і соціологія” 
 

м. Дніпро 
НАТОЧИНА   учениця 11 класу комунального закладу освіти   
Дарина Ігорівна    “Фінансово –економічний ліцей” Дніпровської міської 
    ради; 
 

 
 



м. Павлоград 
 

ГУБЕНКО   учениця 11 класу Павлоградської загальноосвітньої 
Ілона Олегівна   школи І-ІІІ ступенів № 1; 
 

ПОДОРОЖНЯ  учениця 11 класу Павлоградської загальноосвітньої 
Діана Юріївна   школи І-ІІІ ступенів № 1; 
 

Дніпровський район 
 

ГОРБ    учениця 10 класу комунального закладу  
Вікторія Анатоліївна “Горянівський навчально-виховний комплекс”  
    Дніпровської районної ради; 
 

КИСЛИЦЯ    учениця 10 класу комунального закладу  
Анна Сергіївна   “Обухівська середня загальноосвітня  школа № 1”; 
 

ГОЦИК    учениця 10 класу комунального закладу  
Катерина Романівна  “Обухівська середня загальноосвітня  школа № 1”; 
 

ТЕРНОВСЬКА    учениця 9 класу комунального закладу 
Вікторія Олександрівна Підгородненська загальноосвітня школа № 2; 
 

Новомосковський район 
 

КОСОВА    учениця 11 класу комунального закладу 
Єлизавета Миколаївна  Черкаська загальноосвітня школа; 
 

ТИМЧЕНКО   учениця 11 класу комунального закладу 
Ярослава Олегівна  Черкаська загальноосвітня школа; 
 

КОРНІЙЧУК   учениця 11 класу комунального закладу 
Назар Дмитрович   Черкаська загальноосвітня школа; 
 

Павлоградський район 
 

КЕНЖЕГУЛОВА  учениця 11 класу Межівської загальноосвітньої 
Оксана Юріївна   школи І-ІІІ ступенів № 2 Павлоградського ройону; 
 

Солонянський район 
 

ТАМАРА    учениця 9 класу комунального закладу освіти  
Єлизавета Олександрівна “Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня 
     школа І-ІІІ ступенів Солонянської районньої ради; 
 

ЧЕРНЕГА    учениця 9 класу комунального закладу 
Владислава Василівна  “Письмечівська середня загальноосвітня школа 
     І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради” 
 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

м. Дніпро 
 

КУХТЕНКО  учениця 10 класу комунального закладу освіти 
Анастасія Андріївна “Середня загальноосвітня школа № 77” Дніпровської 
     міської ради; 



м. Нікополь 
 

ГРЕБЕЖАН  учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська 
Євген  Дмитрович середня загальноосвітня школа № 13”; 
 

Дніпровський район 
 

БОЙКО   учениця 10 класу комунального закладу  “Партизанська 
Каріна Валеріївна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської  
    міської ради; 
 

Пуща    учень 10 класу комунального закладу  
Ілля Олексійович  “Слобожанський навчально-виховний комплекс  
    № 1” Слобожанської селищної ради  
    Дніпровського району; 
 

КОНОПЛИЦЬКА учениця 10 класу комунального закладу 
Ксенія Сергіївна   “Олександрівська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

ТРОНЬКО           учениця 10 класу комунального закладу 
Анастасія Володимирівна “Олександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
     ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

Солонянський район 
 

ЧЕРНЕГА    учениця 9 класу комунального закладу освіти 
Владислава Василівна  “Письмечівська середня загальноосвітня школа 
      І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради; 
РОМАЩЕНКО   учениця 8 класу комунального закладу освіти 
Катерина Іванівна  “Письмечівська середня загальноосвітня школа 
      І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”; 
ДІДОВИЧ     учениця 10 класу комунального закладу   
Анастасія Романівна “Привольнянська  середня загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”; 
 

Секція “Агрономія, ветеринарія, зоотехнія” 
 

м. Дніпро 
 

МОСКОВСЬКА    учениця 11 класу комунального закладу освіти  
Дар’я Миколаївна  “Середня загальноосвітня школа № 6”   
     Дніпровської міської ради; 
 

АГУТОВ    учень 10 класу комунального закладу освіти 
Олександр Дмитрович  “Середня загальноосвітня школа № 34”   
     Дніпровської міської ради; 
 

Васильківський район 
 

НЕСТЕРЕНКО   учень 10 класу Васильківської середньої   
Іван Андрійович   загальноосвітньої школи № 2; 
 



Дніпровський район 
 

ТКАЧЕНКО   учениця 10 класу комунального закладу  
Валерія Констянтинівна  “Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ  
      ступенів ” Дніпровської районної ради; 
 

МИХМЕК    учениця 10 класу комунального закладу  
Анастасія Олександрівна  “Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ  
      ступенів ” Дніпровської районної ради; 
 

КИСЛИЦЯ     учениця 10 класу комунального закладу  
Анна Сергіївна    “Обухівська загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ  
     ступенів ” Дніпровської районної ради; 
 

САЄНКО    учень 11 класу комунального закладу 
Олексій Віталійович  “Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ  
     ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

ПОДА     учень 11 класу комунального закладу 
Дмитро Ігорович   “Партизанська загальноосвітня школа І-ІІІ  
      ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

РУДЕНКО    учениця 9 класу комунального закладу 
Даріна Іванівна   “Горянівський навчально-виховний комплекс  
     загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”   
     Дніпровської районної ради; 
 

КОВТУН    учень 9 класу комунального закладу 
Тимур Андрійович  “Горянівський навчально-виховний комплекс  
     загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
     Дніпровської районної ради; 
 

ГРАБЕНКО      учень 10 класу  комунального закладу 
Дмитро Андрійович    “Підгородненська загальноосвітня школа № 2 
        І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

ФЕДЬКО       учениця 10 класу  комунального закладу 
Єлизавета Андріївна    “Підгородненська загальноосвітня школа № 2 
        І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

СТЕЛЬМАЩУК       учень 10 класу  комунального закладу 
Владислав Миколайович  “Підгородненська загальноосвітня школа № 2 
        І-ІІІ ступенів” Дніпровської районної ради; 
 

Межівський район 
 

ЯНЧЕНКО    учень 11 класу районного комунального закладу освіти  
Максим Леонідович “Володимирівська середня загальноосвіня школа І-ІІІ 
    ступенів ” Межівського району; 
 
 
 
 
 



ДЕЙНЕГА   учениця 10 класу районного комунального закладу   
Алла Олексіївна освіти “Володимирівська середня загальноосвіня школа 

І-ІІІ ступенів” Межівського району; 
 

Солонянський район 
 

ПОЧТАР    учениця 10 класу комунального закладу освіти 
Вікторія Олександрівна “Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня 
     школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”; 
 

ШАПОВАЛ   учениця 10 класу комунального закладу освіти 
Анастасія Андріївна  “Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня 
     школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”; 
 

КЕСЬ    учень 9 класу комунального закладу освіти 
Артем Володимирович  “Сурсько-Михайлівська середня загальноосвітня 
     школа І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради”. 
 
 
Методист з наукової роботи                                                    Т.В. КОНДРАТЬЄВА 
комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді”     


