
 
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 
 
23. 10.  2019                                     м. Дніпро    № 71\01-04 

 
Про зарахування учнів до  
обласної Природничої  
школи учнівської молоді  
в 2019-2020 навчальному році 

 
Керуючись наказами департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження  
Плану обласних та участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-
масових заходах з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів (обласних та 
всеукраїнських) для педагогічних працівників  закладів позашкільної освіти на 
2019 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 04 жовтня 2019 року за № 524/0/212-19  “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  та професійно-технічної 
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  закладів  
загальної середньої освіти 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” 
23.10.2019 № 71/01-04 

 
СПИСОК 

учнів, зарахованих на навчання на І курс 
обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
 

Секція “Біологія і екологія” 
 
 

м. Дніпро 
 

ЗИМОВЕЦЬ 
Євген Олексійович 

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

АВРАМЕНКО 
Єва Аркадіївна 

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

ІЛЮШИНА 
Ірина Сергіївна 

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

ДРОНОВ 
Андрій  
Олександрович 

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

ДВОРЯНКІНА 
Світлана Євгенівна 

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

ПОКЛЯЦЬКА 
Ксенія Євгенівна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 47” Дніпровської міської 
ради; 

м. Кам’янське 
МІЗЮЛІНА 
Інеса Германівна 

учениця 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; 

МОЖЕЙКО 
Дар’я  Віталіївна 

учениця 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; 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Денис Романович 

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; 
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ШОШМАРУК 
Віолета 
Олександрівна 

учениця 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; 

м. Синельникове 
ДАЦУРА 
Дмитро Анатолійович 

учень 8 класу комунального закладу“Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” 
Синельниковської міської ради;  

м. Марганець 
ВЕЛИКА 
Ірина Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів”  

ТЕРЕЩЕНКО 
Роман  Ігорович 

учень 8 класу комунального закладу “Навчально –
виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10” 
Марганецької міської ради ; 

ВОЛОДЬКИН 
Даніїл  Юрійович 

учень 8 класу комунального закладу “Навчально –
виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10” 
Марганецької міської ради ; 

м. Нікополь 
ІВАНІСОВА 
Аліна Віталіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована загальноосвітня школа № 5”; 

КОХАНОВА 
Ангеліна Олексіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована загальноосвітня школа № 5”; 

САМОЙЛЕНКО-
КРИВОНІС  
Роман  Андрійович 

учень 8 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа №20”; 

Васильківський район 
СИНЬОГІНА 
Христина Юріївна 

учениця 9 класу комунального опорного закладу 
“Васильківський Навчально –виховний комплекс № 1 
ім. М. М. Коцюбинського” Васильківського району ;  

Дніпровський район 
БОВТ 
Анастасія Ігорівна 

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

ПЕТРЕНКО 
Дар’я   Валентинівна 

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

ЮДІНА 
Тетяна В’ячеславівна  

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

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

ХМАРСЬКИЙ 
Ростислав  Юрійович 

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

ТИЩЕНКО 
Анастасія  Олексіївна 

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

КУРБАТОВА 
Софія  Олександрівна 

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

АЛЄКСЄЄВА 
Поліна  Денисівна 

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

КРАВЧУК 
Лілія  Сергіївна 

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

ВЛАСОВ 
Арсеній  Ігорович 

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

ІСАЄВА 
Мілана  Денисівна 

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

ВОЙТОВИЧ 
Дар’я   Вадимівна 

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

БЄЛІКОВА 
Анастасія  
Володимирівна 

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

ПРОШКІНА 
Анжеліка  Дмитрівна 

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

ГЕРАСИМЧУК 
Анастасія  Сергіївна 

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

СТЕЦЕНКО 
Данило  Андріївна 

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

КУЛИК 
Альона  Сергіївна 

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

ОНІКІЄНКО 
Рінат  Богданович 

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

САХ  
Михайло 
Миколайович 

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

КИРПА 
Валерія   
Володимирівна 

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

ДІДЮК 
Олексій  Маратович 

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

ПОПОВ 
Руслан   
Олександрович 

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

ДЕМИДЕНКО 
Кирило  Олегович 
 

учень 11  класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально- виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів – Центр 
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позашкільної освіти” Слобожанської селищної ради; 
ПІКІНЕР 
Лада  Юріївна 

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

СЕМОЧКО 
Віталій  Романович 

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

Криворізький район 
ФУРТ 
Тетяна Віталіївна 

учениця 9 класу Лозуватської філії №2 опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім.. Т. Г. 
Шевченка” Криворізької районної ради; 

БОРТНІК 
Єлизавета Миколаївна 

учениця 9 класу Лозуватської філії №2 опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. 
Шевченка” Криворізької районної ради; 

Синельниківський район 
СОЛОМКА 
Аліна Вікторівна 

учениця 9 класу комунального опорного закладу освіти 
“Кислянська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів”  
Зайцевської  сільської ради; 

БОСА 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 9 класу комунального опорного закладу освіти 
“Кислянська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів”  
Зайцевської  сільської ради; 

ФАРІНА 
Олена Олександрівна 

учениця 10 класу комунального опорного закладу 
освіти “Кислянська загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів”  Зайцевської  сільської ради; 

СИТНИК 
Дар’я Михайлівна 

учениця 10 класу комунального опорного закладу 
освіти “Кислянська загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів”  Зайцевської  сільської ради; 

        Царичанський   район 
ТКАЧОВА 
Анастасія  
Анатоліївна 

учениця 9 класу  опорного комунального закладу  
“Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
ім.І. М. Шишканя” Могилівської сільської ради; 

ПАРЬОХА 
Ірина Олександрівна 

учениця 9 класу  опорного комунального закладу  
“Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
ім.І. М. Шишканя” Могилівської сільської ради; 

 

Секція “Хімія” 
 

м. Дніпро 
БІЛЕНКО 
Ростислав 

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

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

ОЛІЙНИК 
Андрій  Віталійович 

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

БОЛОГОВ 
Володимир  
Сергійович 

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

ДЕРЕЦЬ 
Андрій   Юрійович 

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

ПАПУША 
Руслан 
Олександрович 

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

Дніпровський район 
ШНІПКО  
 Марія Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Горьківський 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради;  

МАРУХА 
Єлизавета  Ігорівна 

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

ШАКІРОВА 
Владислава  Юріївна 

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

ТАНЧІК 
Рената  Русланівна 

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

ІЛЬЧЕНКО 
Тетяна  Вадимівна 

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

НОВІКОВА 
Марина  Валеріївна 

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

КВАЧ 
Катерина  Вадимівна 

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

Новомосковський район 
ЦИМБАЛА 
Олег  Васильович 

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

 

Секція “ Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
 

м. Дніпро 
ЦАПЛЮК 
Тетяна Олександрівна 

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

ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Ірина  Олексіївна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 47” Дніпровської міської 
ради; 

м. Кам’янське 
РУЧКІН 
Володимир  
Максимович 

учень 9 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової” 
Кам’янської міської ради; 

ДРОЗД 
Андрій  Романович 

учень 9 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової” 
Кам’янської міської ради; 

САВИЦЬКИЙ 
Антон Юрійович 

учень 9 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової” 
Кам’янської міської ради; 

КОРОЛЬОВА 
Поліна   Юріївна 

учениця 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; 

ГОЛУБЕНКО 
Дарина  Русланівна   

учениця 9 класу комунального закладу “ Гімназія №27” 
Кам’янської міської ради 

Дніпровський  район 
ІВАНЧИКОВ 
Тарас  Миколайович 

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

ГОНЧАРОВ 
Олександр 
Олексійович 

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

ЛЯХОВИЙ 
Валерій 
Олександрович 

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

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

ДАНИЧ 
Катерина Романівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Миколаївська 
загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради;  

КУЧЕР 
Анна Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1” Дніпровської районної 
ради; 

ВАСАРАБ-
КОЖУШНА 
Олександра Юріївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2 ” 
Дніпровської районної ради; 

ПШЕНИЧНИЙ 
Анатолій Юрійович 

учень 10 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 

УДОВИЦЬКИЙ 
Владислав Вікторович 

учень 10 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 

ТУРБАНОВ 
Єгор Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс ” Дніпровської 
районної ради; 

АВДОНЬКІНА 
Дар’я Миколаївна 

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

КОВАЛЕНКО 
Ярослав Євгенович 

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

Павлоградський  район 
ЗАВОРОЗКА 
Вадим  Сергійович 

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

КІЯХОВ 
Іван Олександрович 

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

КРИНИЧКА 
Тетяна  Ігорівна 

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

Секція “Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро 
СТРУС 
Мирослава  
Володимирівна 

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

м.  Марганець 
ПЕРЕПЬОЛКІНА 
Юлія  Сергіївна 

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

ШЕВЧУК 
Єлизавета  Олегівна 

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

ГОЛОВЧЕНКО 
Вікторія  Олегівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька   
гімназія” Марганецької міської ради; 

Дніпровський  район 
ПОГОРІЛА 
Дар’я  Романівна 

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

СТАРІШКО 
Валерія  Євгеніївна 

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

ЖВАНКО 
Володимир  
Васильович 

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

Марченко 
Максим  Сергійович 

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

КЛЕВЦОВА 
Катерина  Віталіївна 

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

КОРОТКОВ 
Іван    Олександрович   

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

ГОРБУНОВА 
Катерина  Іванівна 

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

ТІМОФЄЄВ 
Данило  Євгенійович 

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

Секція  “Психологія та соціологія” 
 

м.  Дніпро 
КОЛЕСНИК 
Софія  Сергіївна 

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

ПАВЛОВА 
Владислава  
Дмитрівна 

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

ВОРОНКО 
Поліна  Андріївна 

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

КОЗУНЕНКО- 
БОЙКО   
Марк  Євгенович 

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

СЕЛЕЗНЬОВА 
Софія  Володимирівна 

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

МИХАЛКО 
Римма  Русланівна 

учениця  ІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання ;  

м. Павлоград 
АНДРІЄНКО 
Олександра 
Артемівна 

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

ВОЛОШИНА 
Алісія  Дмитрівна 

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

ГВОЗДКОВА 
Ольга  Олександрівна 

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

ГРЕЧЕНКО 
Ольга  Олександрівна 

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

ЛИМАРЕВА 
Вікторія  Русланівна 

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

СОПІЛЬНИК 
Вікторія  Сергіївна 

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

ШАТАЛОВА 
Марія  Сергіївна 

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

м. Синельникове 
ЛОБОДА 
Аліна   Віталіївна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
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№ 3” Синельниківської міської ради ; 
СОЛОВЙОВА 
Дар’я  Євгенівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3” Синельниківської міської ради ; 

ЛЕВЧЕНКО  
Аліна  Арменівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3” Синельниківської міської ради ; 

Васильківський  район 
ВОЗНЮК 
Дарина Андріївна 

учениця 9 класу опорного закладу “Васильківський 
навчально-виховний комплекс № 1 ім. М.М. 
Коцюбинського” Васильківської  селищної ради; 

СІНЬОГІНА 
Христина  Юріївна 

учениця 9 класу опорного закладу “Васильківський 
навчально- виховний комплекс № 1 ім. М.М. 
Коцюбинського” Васильківської  селищної ради; 

КОНОВАЛ 
Владислава 
Максимівна 

учениця 9 класу опорного закладу “Васильківський 
навчально- виховний комплекс № 1 ім. М.М. 
Коцюбинського” Васильківської  селищної ради; 

Дніпровський район 
БЕРДО 
Маргарита  Андріївна 

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

СКОРИК 
Олена  Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Дніпровської  
районної ради;  

ТРОЦЬ 
Юлія  Василівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Дніпровської  
районної ради; 

КУЛЬЧІЙ 
Анна  Володимирівна 

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

МОІСЄЄВА 
Дар’я  Романівна 

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

КОНОВАЛОВА 
Анастасія  
Олександрівна 

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

ГУРІНА 
Анна  Володимирівна 

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

СТАЩУК 
Юлія  Володимирівна 

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

ШУРАЙ 
Марія  Андріївна 

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

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

МАЛА 
Ксенія  Дмитрівна 

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

МАРТИНЕНКО 
Діана  Денисівна 

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

ШАЙКОВА 
Поліна  Денисівна 

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

БУТЕНКО 
Єлизавета   Сергіївна 

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

Солонянський  район 
МАТВІЙЧУК 
Оксана  Миколаївна   

 учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Письмечівський заклад загальної  середньої освіти І-ІІ 
ступенів” Солонянської районної ради; 

СЕМЕНЧЕНКО 
Тетяна  Олегівна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти   
“Письмечівський заклад загальної  середньої освіти І-ІІ 
ступенів” Солонянської районної ради; 

ДАНИЛЮК 
Софія  Юріївна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Письмечівський заклад загальної  середньої освіти І-ІІ 
ступенів” Солонянської районної ради; 

ПІЛЬХОВСЬКА 
Катерина  Леонідівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Новопокровський заклад загальної  середньої освіти І-
ІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

м. Дніпро 
АТОМАНЧУК 
Анастасія Віталіївна 

учениця  ІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання; 

РОТЕНОК учениця  ІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
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Анна Олександрівна професійно-технічного навчання; 
КОБИЛЯЦЬКА 
Анастасія  Олегівна 

учениця  ІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання; 

ГОЛДІНА 
Анастасія  Григорівна 

учениця  ІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання; 

м .Нікополь 
ОБУХОВСЬКА 
Олена   Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована загальноосвітня школа № 5”; 

м . Павлоград. 
НІКІФОРОВА 
Соломія  Романівна 

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

Дніпровський  район 
ЗАРВА 
Христина   Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс ”Дніпровської районної 
ради; 

СЕМОН 
Ангеліна  Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс ”Дніпровської районної 
ради; 

МОСКАЛЮК 
Євгенія  Станіславівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс ”Дніпровської районної 
ради; 

Васильківський  район 
ГАЛЬЧЕНКО 
Анастасія   Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Васильківська 
загальноосвітня школа І-ІІІступенів№2” Васильківської 
районної ради ; 

      
Верхньодніпровський  район 

ВИЖИКОВСЬКА 
Любов  Андріївна 

учениця 8 класу комунального закладу  
“Новомиколаївська  загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 1 ” Верхньодніпровської районної ради . 

 

   
 
 
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” 
   23.10.  2019   № 71/01-04 

 
СПИСОК 

учнів, зарахованих на навчання на ІІ курс 
обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
 

Секція “Хімія” 
 

м. Дніпро 
 

БІЧАЙ 
Артем Ігоревич 

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

ШАПОВАЛ  
Ігор Леонідович 

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

Попіл 
Артем Тимурович 

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

ЛАРЕНИШЕВА  
Ксенія Євгенівна 

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

ОНОФРІЄНКО 
Артем Михайлович 

учень 9 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 10 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 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1” 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів” Слобожанської селищної ради; 
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НАЗАРЕНКО 
Ярослава Сергіївна 

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

ФІРСОВ 
Михайло Вікторович 

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

Томаківський район 

ДМІТРІЄВ 
Валентин Юрійович 

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

МАЛЯР 
Аліна Олегівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” 
Томаківської селищної ради; 

Царичанський район 

ЛЕЩІНСЬКА 
Яна Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів 
ім. І.М. Шишканя” Могилівської сільської ради 
Царичанського району; 

 

Секція “Біологія і екологія” 
 

м. Дніпро 

БІЛЕНЬКИЙ  
Еміль Геннадійович 

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

СІМОНОВА  
Софія Андріївна 

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

МУЛІН  
Владислав Сергійович 

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

ОНУФРІЄНКО  
Олена Кирилівна 

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

ІЛЮШИНА  
Ірина Олександрівна 

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

м. Кам’янське 
ЛАВРІЄНКО  
Кирило Іванович 

учень 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа№ 44” Кам’янської міської 
ради; 

ПРОТАСОВА 
Єлизавета Сергіївна 

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

ГОРБУНОВ  
Ігор Андрійович 

учень 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 ; 

ТРЕНІНА  
Дар’я Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 20 ім. О. І. Стовби 
Кам’янської міської ради;  

РУБЦОВА   
Ангеліна Євгеніївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 21” Кам’янської міської 
ради; 

м. Кривий Ріг 
АЗАРОВ  
Микола  Юрійович 

учень 10 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

КОЛБАСІН  
Максим Олександрович 

учень 10 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

ЛИХОПАВЛО 
Володимир Юрійович 

учень 10 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

НАГОРНИЙ 
Олександр Вікторович 

учень 10 класу Криворізького навчально- виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

СТЕПАНОВА  
Дар’я Володимирівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

БРИКОВЕЦЬ  
Анна Михайлівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

ЛІЩУК  
Аліна  Данилівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради 

ПАК  
Валерія Сергіївна 

учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради 

ЖИРОВА  
Єлизавета Олексіївна 

учениця 10 класу Криворізького навчально- 
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
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академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

м. Марганець 
СЕРДЮК  
Софія Аркадіївна 

учениця 10 класу Марганецької Гуманітарної гімназії 
ім.. Т. Г. Шевченка Марганецької міської ради ; 

КОНОПЛЬОВ 
Михайло Віталійович 

учень 10 класу Марганецької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І- ІІІ ступенів № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів 
Марганецької міської ради; 

м. Нікополь 
ГУКАЙЛО  
Еней Богданович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Спеціалізована математично-природнича школа І- 
ІІІ ступенів № 26” Нікопольської міської ради; 

КОРНІЙЧУК  
Ігор Юрійович 

учень 10 класу комунального закладу “ 
Нікопольський навчально- виховний комплекс №7 
“Загальноосвітній заклад І ступеня-гімназія”;  

ЧЕРНЕНКО  
Артем  Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 5”; 

м. Павлоград 
СКУРАТОВЕЦЬ 
Поліна Русланівна 

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

ЄРОХІНА  
Анастасія В’ячеславівна 

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

Дніпровський район 
ЗАВГОРОДНІЙ  
Даніїл Вікторович 

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

ЯГОЛЬНИК  
Богдан Анатолійович 

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

ЗАЙЦЕВА  
Анастасія Олександрівна 

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

ПОРТЯНКО 
Олександра Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ- ІІІ 
ступенів центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради; 
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БОНДАРЕНКО 
Анастасія Русланівна 

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

ЩЕГЛАКОВ  
Михайло Денисович 

учень9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ ступенів центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради; 

ПОЛЯКОВ  
Данило Костянтинович 

учень9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ ступенів центр 
позашкільної освіти Слобожанської селищної ради; 

ПІКІНЕР  
Леся Юріївна 

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

БАРАННИК  
Ольга Віталіївна 

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

МАКАРЕНКОВА 
Анастасія 
Володимирівна 

учениця 9 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; 
Магдалинівський район 

ХОРУЖИЙ  
Ростислав Андрійович                 
 

учень 9 класу Шевської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Магдалинівської районної ради; 
Новомосковський район 

ПРИХОДЬКО  
Жанна Ігорівна 

учениця10 класу Черкаської загальноосвітньої школи 
І- ІІІ ступенів Новомосковської районної ради; 

АРТЕМЕНКО  
Ксенія Валеріївна 

учениця 10 класу Черкаської загальноосвітньої 
школи І- ІІІ ступенів Новомосковської районної 
ради; 

ФЕНЧУК  
Ілля Михайлович 

учень 10 класу Черкаської загальноосвітньої школи 
І- ІІІ ступенів Новомосковської районної ради; 
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Царичанський  район 
ШМУЛЬ   
Ярослав Олексійович 

учень 11 класу опорного комунального закладу 
“Могилівська  загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів 
ім. І.М. Шишканя”; 

Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
м. Дніпро 

ДУДКА  
Юрій Олегович 

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

КУЗЬМІНА 
Олександра Дмитрівна 

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

ЗОЗУЛЯ  
Світлана Ігорівна 

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

ГУГУЄВА  
Діана Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Спеціалізована школа № 129 фізико-математичного 
профілю” Дніпровської міської ради; 

ЗАЛЕВСЬКА 
Анастасія 
Владиславівна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 35” Дніпровської 
міської ради; 

СМІШКО  
Ольга Павлівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Навчально-виховний комплекс № 102” 
Дніпровської міської ради. 

м. Кам’янське 
СВІДРИК  
Карина Андріївна 

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

м. Павлоград 
КОТЕНКО  
Анна Олегівна 

учениця 10 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи І- ІІІ ступенів №1; 

Дніпровський район 
КОЗЛОВА  
Анна Олександрівна 

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

ЯКІВЕЦЬ  
Катерина 
Олександрівна 

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

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

ЛУЧКО  
Єлизавета Сергіївна 

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

ЛЕГКИЙ  
Владислав 
Володимирович 

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

ГРУШАНІН  
Євген Віталійович 

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

ЧУБЕНКО  
Руслан  Ігорович  

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

КОСЕНКО  
Артем Русланович 

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

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

СВІТЦОВ  
Дмитро Сергійович 

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

БАЙЦИМ  
Анастасія Миколаївна 

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

КАЛИСТА  
Ангеліна 
Олександрівна 

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

КОРОЛЬ  
Юлія Володимирівна 

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

МАРАМАЙ  
Катерина Анатоліївна 

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

ЧЕРЕДНИК  
Олексій  Миколайович 

учень 9 класу комунального закладу  “Горянівський 
навчально-виховний комплекс “Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад” 
Дніпровської районної ради; 

СЕСЬ  
Карина Юріївна 

учениця 9 класу комунального закладу  
“Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради; 

ЕФИМЕНКО  
Катерина Іванівна 

учениця11 класу комунального закладу  
“Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради; 
 

Нікопольський район 
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БАБІЙ  
Вероніка 
Володимирівна 

учениця 10 класу Олексіївської загальноосвітньої І-
ІІІ ступенів Нікопольської районної ради; 

Солонянський район 
МЕРЕЖА  
Іван Євгенійович 

учень 10 класу Письмечівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Солонянської районної 
ради; 

ДАНИЛЮК  
Ярослав Юрійович 

учень 9 класу Письмечівського закладу загальної 
середньої освіти І-ІІ ступенів Солонянської районної 
ради; 

Царичанський район 
ЛЕЩІНСЬКА  
Яна Сергіївна 
 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
ім. І.М. Шишканя”Могилівської сільської ради ; 

 

Секція “Психологія” 
 

м. Кривий Ріг 
ГЕЛБАХІАНІ  
Олена Сергіївна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

ЖАБОТИНСЬКА 
Аліна Андріївна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

ІВАЩЕНКО  
Карина Геннадіївна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

КАРАТНІК  
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

МАЦЮК  
Ельміра В’ячеславівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

СЕМЕНОВА  
Еріка Володимирівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

ТРУБАЄВА  
Марія Семенівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
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ради; 
ЧЕРНЯК  
Мілана Володимирівна 

учениця 10 класу Криворізького навчально-
виховного комплексу № 129 “Гімназія – ліцей 
академічного спрямування” Криворізької міської 
ради; 

НАГОРНИЙ 
Олександр Вікторович 

учень 10 класу Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

БОРОВИК  
Ярослав Сергійович 
 

учень 10 класу Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

БЕШЕВЕЦЬ  
Данило Олександрович 

учень 10 класу Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

СОРОКІН  
Даніїл Сергійович 

учень 10 класу Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

РАТЬКОВ  
Марко Сергійович 

учень 10 класу Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради; 

ПОТЬОМКІН  
Єгор Леонтійович 

учень 10 класу Криворізького навчально-виховного 
комплексу № 129 “Гімназія – ліцей академічного 
спрямування” Криворізької  міської ради 

м. Павлоград 
НІКУЛІНА  
Єлизавета Ігорівна 

учениця 10 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи № 15 І-ІІІ ступенів; 

МАМОТЕНКО 
Вікторія Сергіївна 

учениця 9 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи № 15 І-ІІІ ступенів; 

МАМОТЕНКО  
Валерія Сергіївна 

учениця 9 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи № 15 І-ІІІ ступенів; 

ГОРБЕНКО  
Анастасія Денисівна 

учениця 9 класу Павлоградської загальноосвітньої 
школи № 15 І-ІІІ ступенів; 

Дніпровський район 
ІВАНЦІВА  
Олександра 
Любомирівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради;” 

СУРОВЦЕВА  
Анна Станіславівна 

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

ГЕРАСИМЕНКО учениця 9 класу комунального закладу  
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Вероніка Євгеніївна “Горянівський навчально-виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний 
навчальний заклад” Дніпровської районної ради. 
Новомосковський район 

ЦАКУН 
Ольга  Олександрівна 

учениця10 класу “Черкаська загальноосвітня школа 
І- ІІІ ступенів” Новомосковської районної ради; 

ЛИСЕНКО 
Єлизавета Олександрівна 

учениця 10 класу “Черкаська загальноосвітня школи 
І- ІІІ ступенів” Новомосковської районної ради; 

Солонянський район 
ТАТАРА  
Єлизавета Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти  
Сурсько-Михайлівська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів Солонянської районної ради”; 

Царичанський район 
СКОБАРА  
Ганна Ігорівна 

учениця 11 класу опорного комунального закладу 
“Могилівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
ім. І. М. Шишканя” Могилівської сільської ради;  

 

Секція “Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро  
ЛІТВІН  
Дар’я Максимівна 

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

ЛОБОДА  
Орина Дмитрівна 

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

ПЛЮЩАКОВА  
Аліна Віталіївна 

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

ЧЕРЕПКОВ  
Олександр Валерійович 

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

ДУБОВИК  
Даніїл Віталійович 

учень11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської 
ради; 

ФЕДЬКО  
Микола Миколайович 

учень11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської 
ради; 

КОШЛЯК  
Арсен Сергійович 

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

ОЛІЙНИК  
Михайло 
Олександрович 

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

м. Марганець 
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ГОРІНА  
Ксенія Сергіївна 

учениця 9 класу  Марганецької  Гуманітарної гімназії 
ім. Т. Г. Шевченка   Марганецької міської ради; 

АНДРУШКО  
Катерина Євгеніївна 

учениця 9 класу Марганецької спеціалізованої 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів 
Марганецької міської ради; 

БЕЛЬТЮКОВА 
Єлизавета Андріївна 

учениця 9 класу Марганецької спеціалізованої 
природничо-математичної  школа І-ІІІ ступенів №11 
Марганецької міської ради; 

м. Кам’янське 
КОМАРЬ 
Марія   Олександрівна 
 

учениця  10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А. С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

КОРЖУПОВА 
Олександра  
В’ячеславівна 

учениця  10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А. С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

ЛИСЯК 
Владлена  Олегівна 
 

учениця  10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А. С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

ТКАЧЕНКО 
Уляна  Михайлівна 

учениця  10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 4 ім. А. С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 

Дніпровський район 
БОНДАРЕНКО 
Максим  Ігорович 

учень 9 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 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа №101” 
Дніпровської міської ради; 

Дніпровський район 
АНТІПОВА 
Олександра 
Олександрівна 

учениця 7 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради”; 

БОРОДІНА 
Поліна  Іллівна 

учениця 7 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради”; 
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КІЙОТ 
Сергій- Роман 
Сергійович 

учень 7 класу комунального закладу 
“Слобожанський навчально-виховний комплекс № 1 
“Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-ІІІ 
ступенів центр позашкільної освіти Слобожанської 
селищної ради”; 

УГЛАНОВА 
Юлія  Віталіївна 

учениця 7 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 

учениця11 класу комунального закладу  
“Кочерезький навчально-виховний комплекс  
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ - дитячий 
садок”  Вербківської сільської ради; 

КРИВОРУЧКО 
Юлія  Василівна 

учениця11 класу комунального закладу  
“Кочерезький навчально-виховний комплекс  
“Кочерезька загальноосвітня школа І-ІІІ - дитячий 
садок”  Вербківської сільської ради; 

Солонянський  район 
НІКОЛЕНКО 
Анастасія  Віталіївна 

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

БОРОХ 
Марина  Сергіївна 

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

ВЕЛЬЦА 
Вікторія  Святославівна 

учениця 8 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 8 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 10 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  Олексіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”  
Томаківської селищної ради;  
 

МАКСИМОВА учениця 11 класу комунального закладу 
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Мілена  Петрівна “Чумаківська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”  
Томаківської селищної ради; 

Царичанський  район 
СКОБАРА  
Ганна Ігорівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Могилівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
ім. І. М. Шишканя” Могилівської сільської ради. 

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


