
 
 

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 
 
     19.10.     2020                                  м. Дніпро    № 70/01-04а 

 
Про зарахування учнів до  
обласної Природничої  
школи учнівської молоді  
в 2020-2021 навчальному році 

 
Керуючись наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

облдержадміністрації 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, 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  
на підставі поданих документів здобувачів освіти закладів загальної середньої 
освіти міст та районів області згідно зі списком (додаток 1). 

2. Перевести на ІІ курс та зарахувати слухачами другого року навчання 
Школи наступних учнів закладів загальної середньої і позашкільної 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 Школи в заходах, передбачених планом роботи Школи. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з 
виховної роботи Крикун Г.В. 

 
Директор            Ю. Ф. ПЕДАН 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти  “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
    19.10.  2020    № 70/01-04 

 
СПИСОК 

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

 
ПІБ учня/учениці Освітній заклад, клас 

 

Секція “Біологія і екологія” 
 

м. Дніпро 

CУРОВА 
Діана Олексіївна 
 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

КУХАРЕНКО 
Світлана  Володимирівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

ОХРІМЕНКО 
Лідія Максимівна 
 

учениця 10 класу комунального навчального закладу  
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

ТУБОЛЬЦЕВ 
Володимир Віталійович 

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2004 р.н. 

БОНДЗЮК 
Дмитро  Вадимович 

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

ГОРБ  
Маргарита  Дмитрівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

КОРОТКОВ 
Сергій Романович 

учень 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

ФЕДОСЕЄНКО 
Рената Михайлівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

КОЧЕРГА 
Іван Олександрович  

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

СІМОНОВА 
Вероніка Олексіївна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

ШИТІКОВА 
Єлизавета Сергіївна  

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

КРАВЕЦЬ 
Марія Олександрівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 
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ШЕВЧУК 
Варвара  Дмитрівна 
 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

м.  Кам’янське . 
СУКРУТ 
Дмитро Денисович 

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; 2006 р. н. 

МОНАСТИРНИЙ 
Григорій Ярославович  
 

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; 2005 р.н. 

МИЛЕР 
Софія Владиславівна 
 
 

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; 2005 р.н. 

КОЗЛОВА 
Глафіра Валеріївна 

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; 2006 р.н. 

МУЗИКА 
Лада Миколаївна 
 

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 ; 2006 р.н. 

ШЕЙКІНА 
Поліна Михайлівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Технічний ліцей 
ім. А. Лигуна” Кам’янської міської ради; 2004 р.н.  

КРАЙНІЙ 
Данило Денисович 

учень 10 класу комунального закладу “Ліцей №13” 
Кам’янської міської ради; 2004 р.н.  

ІЛЬЧЕНКО 
Катерина Дмитрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Ліцей №13” 
Кам’янської міської ради; 2004 р.н.  

БОЛОКАДЗЕ 
Марія  Ігорівна 
 

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; 2004 р.н. 

МАРТИНКО 
Дар’я  Максимівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №18” Кам’янської міської ради; 
2004 р.н. 

м. Кривий Ріг 
МИХАЛЬЧУК 
Юлія  Олександрівна 

учениця 10 класу закладу освіти “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької міської ради; 2005 р.н. 
 



3 
 
МОЛОТАЙ 
Анна Олегівна  

учениця 10 класу закладу освіти “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької міської ради; 2005 р.н.  

ХАРЧЕНКО 
Іван Олександрович 

учень 10 класу закладу освіти “Криворізький  Покровський 
ліцей” Криворізької міської ради; 2005 р.н.  

ПАНЧУК 
Олександра Олександрівна 

учениця 10 класу закладу освіти “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької міської ради; 2005 р.н. 

СТАРИЧЕНКО 
Валерія Станіславівна 

учениця 10 класу закладу освіти “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької міської ради; 2006 р.н. 

СИРИЦЯ 
Дмитро  Сергійович 

учень 9 класу закладу освіти “Криворізький  Покровський 
ліцей” Криворізької міської ради; 2006 р.н. 

ПОЛІЩУК 
Павло  Анатолійович 

учень 9 класу закладу освіти “Криворізький  Покровський 
ліцей” Криворізької міської ради; 2007 р.н. 

ДЕМЧЕНКО 
Олександр Віталійович 

учень 8 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 21” Криворізької міської ради; 2007 
р.н. 

РИЖОВ 
Федір Анатолійович 

учень 8 класу закладу освіти “Криворізька загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 21” Криворізької міської ради; 2007 
р.н. 

ВИШНЕВИЙ 
Данило  Васильович 

учень 9 класу закладу освіти “Криворізька спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим вивченням 
англійської мови” Криворізької міської ради; 2005 р.н. 

м. Марганець 
БЕЛЬТЮКОВА 
Марія  Андріївна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована природничо-математична школа І-ІІІ 
ступенів № 11”  Марганецької міської ради; 2006 р.н. 

ШЛОМА 
 Анна Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів” Марганецької 
міської ради; 2005 р.н. 

КОПАНИЦЯ 
Ярослав Васильович 

учень 9 класу комунального закладу “Марганецька гімназія 
№ 9” Марганецької міської ради; 2005. р.н. 

ЯЧМЕНЬОВА 
Катерина  Юріївна 

учениця  9 класу комунального закладу “Марганецька 
гімназія № 9” Марганецької міської ради; 2005. р.н. 

м. Нікополь 
ЧУМАКОВА 
Єлизавета Сергіївна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Спеціалізована  
природничо-математична школа № 26” Нікопольської 
міської ради ; 2006. р.н. 

МИРНА 
Валерія  Олегівна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Спеціалізована  
природничо-математична школа № 26” Нікопольської 
міської ради ; 2007. р.н. 

ЧЕРЕМНИХ 
Катерина Вікторівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа № 21” Нікопольської 
міської ради ; 2004. р. н. 

ГАЙДАШЕВ 
Роман  Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа №19”Нікопольської міської ради; 
2006. р.н. 
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м. Павлоград 
ГВОЗДКОВА 
Ольга  Олександрівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” 
Павлоградської міської ради; 2004. р.н. 

ГОРБЕНКО 
Анастасія  Денисівна  

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” 
Павлоградської міської ради; 2005. р.н. 

МАМОТЕНКО 
Валерія Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” 
Павлоградської міської ради; 2004. р.н. 

МАМОТЕНКО 
Вікторія Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” 
Павлоградської міської ради; 2004. р.н. 

НАЙДА 
Анастасія Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12” 
Павлоградської міської ради; 2005. р.н. 

КРАВЧЕНКО 
Анастасія Валеріївна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12” 
Павлоградської міської ради; 2006. р.н. 

Дніпровський район  
НЕФЕДЮК 
Олександра  Сергіївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Балівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської  
районної ради; 2004. р.н. 

ІЛЬЧЕНКО 
Анастасія  Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1” Дніпровської  
районної ради; 2004. р.н. 

ДОМОРАЦЬКА 
Вікторія Дмитрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Степовий  
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 2007. н.р. 

Магдалинівський район 
КИРИЧОК  
Евеліна Русланівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу“Шевський заклад 
загальної середньої освіти” Магдалинівської районної ради; 
2005. н.р. 

Юр’ївський район 
КІСІЛЬ 
Микола Олександрович 
 

учень 10 класу комунального закладу “Чаплинська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Юр’ївської  районної 
ради; 2004. р.н. 

КРИВОЗУБ 
Дарина Тарасівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Чаплинська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Юр’ївської  районної 
ради;  2005. р.н. 

ЛИТВИНЕНКО 
Ніна Олександрівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Чаплинська 
загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів” Юр’ївської  районної 
ради;  2006. р.н. 

Криничанський  район 
ГОЛОВКО 
Наталія Іванівна 
 

учениця І курсу закладу освіти “ Професійно- технічне 
училище № 71” Криничанської районної ради; 2004 р.н. 
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Межівська селищна рада 
БАКАЛЯР 
Аліна Тарасівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу освіти  “Райпільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Межівської селищної 
ради; 2006 рн. 

ГРИЦЕНКО 
Софія Станіславівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Межівської 
селищної ради; 2004 р.н. 
Царичанська селищна рада 

ЄФАНОВА 
Олександра Борисівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Бабайківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради; 2006 р.н. 

ЗУБАР 
Олександра  Юріївна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Бабайківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради; 2006 р.н. 

Секція “ Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
м. Дніпро 

ТОЛСТИХ 
Дар’я Кирилівна 
 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

СТРЮК 
Анастасія Ігорівна  
 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

ЗАПАРЯ 
Ольга Олексіївна 
 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

ФЕДОРЧУК 
Вікторія Станіславівна  
 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

ЧЕБОТАРЬОВА 
Марія Владиславівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Навчально- 
виховний комплекс № 71 “Спеціалізована школа художньо-
архітектурного напрямку-дошкільний навчальний заклад 
(дитячий садок)” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

м. Кам’янське 
НЕМИКІНА 
Вікторія Олександрівна 
 

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; 2004 р.н. 

м. Кривий Ріг 
ПОЧЕПЕНЬ 
Діана Вадимівна 
 

студентка І курсу закладу освіти “Криворізький 
професійний  ліцей“ Криворізької  міської ради; 2004. р.н. 

м. Нікополь 
МОТОРІНА 
Дар’я  Костянтинівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Спеціалізована  
природничо- математична школа № 26” Нікопольської 
міської ради ; 2006 р.н. 
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Дніпровський район 
АВЕР’ЯНОВ 
Денис  Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Степовий навчально-
виховний комплекс” Дніпровської районної ради; 2006 р.н. 

РУДЕНКО 
Дарина Іванівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Горьківський 
навчально-виховний комплекс” “Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради; 2003 р.н. 

ГЛАДКА 
Діана  Дмитрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Горьківський 
навчально- виховний комплекс” “Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради; 2007 р.н. 

КРУКОВСЬКА 
Альона  В’ячеславівна 

учениця 10 класу комунального закладу“Горьківський 
навчально- виховний комплекс” “Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад” Дніпровської 
районної ради; 2004 р.н. 

Межівська селищна рада 
ДУДНИК 
Єлизавета Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Володимирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”  
Межівської  селищної ради; 2006 р.н. 

ТАРАНЧЕНКО 
Андрій  Валерійович 
 

учень 11 класу комунального закладу освіти 
“Володимирська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів”  
Межівської  селищної ради; 2004 р.н. 

ФІЛІППОВА 
Анастасія Юріївна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Володимирська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів”  
Межівської  селищної ради; 2004 р.н. 
Слобожанська селищна рада 

МОРОЗ 
Дар’я  Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально- виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2005. р.н. 

Томаківська селищна рада 
КІСУРІН 
Вадим Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу освіти “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської  
селищної ради; 2004  р.н. 

СКРИПНИК 
Павло  Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу освіти “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської  
селищної ради; 2004  р.н. 

Секція “ Хімія” 
м. Дніпро 

СВИРИДОВ 
Арсеній Вікторович 

учень 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

МАРИНЧЕНКО 
Ілля  Сергійович 

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2004 р.н. 

ПАНИЧ 
Дарина  Русланівна 
 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 
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ВІКТОСЕНКО 
Юлія  Станіславівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

ШАЛАПУТА 
Анастасія 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2004 р.н. 

АРТЮШИНА 
Олександра Вадимівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

МАКАРЧЕНКО 
Катерина Вікторівна  

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

ТИМОФЕЄВА 
Софія  Ігорівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2005 р.н. 

ХУРУДЖІ  
Анна Євгеніївна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
2006 р.н. 

АВРАМОВ 
Мирослав Леонідович 

учень 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

ПАПУША 
Роман  Олександрович 

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

м. Кам’янське 
ДЕРЯБІНА 
Вероніка Олександрівна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” 
Кам’янської міської ради; 2006. р.н. 

КУШНІР 
Валерія Олександрівна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Аульська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Кам’нської міської 
ради; 2006. р. н. 

м. Кривий Ріг 
М’ЯСНИКОВ 
Іван Олегович 
 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа № 32 І-ІІІ ступенів” Криворізької 
міської ради; 2005 р. н. 

СУХОМЛИН 
Дмитро Євгенович 
 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа № 86 І-ІІІ ступенів” Криворізької 
міської ради; 2005 р. н. 
Слобожанська селищна рада 

ДОРОГАНОВА 
Оксана Сергіївна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2005 р.н. 

ЩЕРБИНА 
Анастасія  Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально- виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2005 р.н. 
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Секція “ Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро 
ТОКМАКОВ 
Костянтин Павлович 

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської  ради; 2005 р.н.  

КРИВИЧ 
Вероніка Євгенівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;  
2005 р.н. 

ДЕНІСОВА 
Марина  Олександрівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;  
2006 р.н. 

БУТЕНКО 
Емілія Валеріївна 
 

учениця 11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради;  
2004 р.н. 

м. Кам’янське 
РАТНІКОВ 
Станіслав Олександрович 
 

 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; 2006 р.н. 

м. Марганець 
ШКУЛІПА 
Єлизавета Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована загальноосвітня 
школа І- ІІІ ступенів № 10” Марганецької міської ради; 
2005 р.н. 

КАЛАШНІК 
Ілона  Едуардівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька  
гуманітарна гімназія ім. Т.Г. Шевченко” Марганецької 
міської ради; 2006 р.н. 

ЗАХАРОВА 
Поліна Віталіївна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька  
гуманітарна гімназія ім.Т.Г. Шевченко” Марганецької 
міської ради; 2006 р.н. 

МЯЛЕНКО 
Анна Максимівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Марганецька  
гуманітарна гімназія ім.Т.Г. Шевченко” Марганецької 
міської ради; 2006 р.н. 

Дніпровський  район 
ЖВАНКО 
Віталій  Васильович 

учень 9 класу комунального закладу “Балівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської  
районної ради; 2005 р.н. 

ТОВСТИК 
Анастасія Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Підгородненська 
загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської  
районної ради; 2003. р.н. 

КАРПОВА 
Вікторія Вадимівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Підгородненська 
загальноосвітня школа № 2 І-ІІІ ступенів” Дніпровської  
районної ради; 2003. р.н.  

КИРИЛЕНКО 
Артур  Романович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Балівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської  
районної ради;  2003 р.н. 
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МАРАМАЙ 
Катерина Анатоліївна  
 

учениця 11 класу комунального закладу “Обухівська 
загальноосвітня школа № 1” Дніпровської районної ради; 
2003 р.н.  

Криничанський район 
СОБКО 
Наталія Володимирівна 

учениця І курсу закладу освіти “ Професійно- технічне 
училище № 71”  Криничанської районної ради; 2004 р.н. 
Слобожанська селищна рада 

ЯКІВЕЦЬ 
Ксенія  Олександрівна 
 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ- ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

Секція  “Психологія та соціологія” 
 

м. Дніпро 
ГЛУЩЕНКО 
Катерина Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти  “Гімназія 
№ 3” Дніпровської міської ради; 2004 р.н.  

м. Кривий Ріг 
АНДРЮЩЕНКО 
Варвара Андріївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізька 
спеціалізована школа № 71 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Криворізької міської ради; 2005 
р.н. 

ВОРОПАЄВА 
Олександра Ярославівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Криворізька 
спеціалізована школа № 71 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням іноземних мов” Криворізької міської ради; 2005 
р.н. 

ЦОПА 
Олександра Костянтинівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2006 р.н. 

МАЛАЄВА 
Камілла Максимівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2005 р.н. 

м. Павлоград 
ПІДГОРНА 
Вікторія Олексіївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8” 
Павлоградської міської ради; 2004 р.н. 

УХАНЬ 
Анастасія  Сергіївна 
 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8” 
Павлоградської міської ради; 2005 р.н. 

Дніпровський район 
БІЛАЄНКО 
Єлизавета Віталіївна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Степовий 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 2007 р.н. 

ВИДАЙКО 
Валерія  Олегівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Степовий 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 2006 р.н. 

КАРЛОВА 
Надія  Вікторівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Степовий 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 2006 р.н. 
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БАБІЧ 
Валерія  Олегівна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Підгородненський 
навчально- виховний комплекс № 4” Дніпровської районної 
ради; 2007 р.н. 

ТІМОФЄЄВ 
Даніїл Евгенович 
 

учень 9 класу комунального закладу “Шевченківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Дніпровської 
районної ради; 2006 р.н. 
Слобожанська селищна рада 

ГЕРАСИМЕНКО 
Станіслав Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

КЛЮШНІКОВА 
Анна- Марія 
Володимирівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2003 р.н. 

ДУДИНЕЦЬ 
Катерина  Юріївна 
 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

ВОЙТОВИЧ 
Аліна Олександрівна 
 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2006 р.н. 

ГРЕЧНЄВ  
Владлен Олександрович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

КРИВУЛІН 
Юрій Андрійович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

ПІДГОРОДНІЙ 
Дмитро Андрійович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

РУДКОВСЬКИЙ 
Сергій Володимирович 
 

учень 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2003 р.н. 

СЕМЧЕНКО 
Анастасія Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

ФОРОСТЕНКО 
Карина Вікторівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2005 р.н. 



11 
 
ТАРАСОВА 
Рената  Русланівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
навчально-виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня 
багатопрофільна школа ІІ-ІІІ ступенів-Центр позашкільної 
освіти” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н 

Межівська селищна рада 
ЯКУШ 
Марина Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу  освіти “Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Межівської 
селищної ради; 2005 р.н. 

Новопокровська селищна рада Солонянського району 
СИРОТА 
Каріна  Русланівна 
 

учениця 9 класу комунального опорного закладу освіти 
“Новопокровський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 
ступенів” Новопокровської селищної ради; 2005 р.н.  

ТРОШИНА 
Альона Олексіївна  
 

учениця 9 класу комунального опорного закладу освіти 
“Новопокровський заклад загальної середньої освіти  І-ІІІ 
ступенів” Новопокровської селищної ради; 2006 р.н. 

Томаківська селищна рада 
ПАСЬКО 
Оксана Костянтинівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Чумаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів”  
Томаківської селищної ради; 2004 р.н. 
Царичанська селищна рада 

ВОСПАНОВА 
Анастасія  Сергіївна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Бабайківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради; 2005 р.н. 

КОТЕНКО 
Яна Миколаївна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Бабайківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської 
селищної ради; 2006 р.н. 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

м. Кривий Ріг  
ПРЄЛКОВ 
Михайло  Павлович 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2005 
р.н. 

м. Нікополь 
ГЕЙКО 
Дар’я  Ігорівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа № 10” Нікопольської  
міської ради; 2006 р.н. 

Дніпровський район 
ЗАРВА 
Христина Олегівна 
 

учениця 11 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 2004 р.н. 

СЕМОН 
Ангеліна  Олегівна 
 

учениця 11 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 2004 р.н. 

МОСКАЛЮК 
Євгенія Станіславівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 2006 р.н. 
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Вербківська селищна рада 
ВАСЯНОВИЧ 
Сваміра Олександрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс” Вербківської селищної 
ради; 2007 р.н.  

ТИЩЕНКО 
Анастасія Олександрівна 
 

учениця 8 класу комунального закладу“Кочерезький 
навчально-виховний комплекс“ Вербківської селищної 
ради; 2006 р.н.    

Межівська селищна рада 
ГУРКО 
Анна Михайлівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Межівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1” Межівської 
селищної ради; 2005 р.н. 

Томаківська селищна рада 
ЛАВРІНЕНКО 
Олександр 
Олександрович 
 

учень 10 класу комунального  закладу освіти “Чумаківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Томаківської  
селищної ради; 2005 р.н. 
 

 
 
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” 
    19.10.   2020   № 70/01-04  

 
СПИСОК 

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

 
 

Секція “Біологія і екологія” 
 
 

м. Дніпро 
 

ПОКЛЯЦЬКА 
Ксенія Євгенівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 47” Дніпровської міської 
ради; 

м. Кам’янське 
МІЗЮЛІНА 
Інеса Германівна 

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; 

МОЖЕЙКО 
Дар’я  Віталіївна 

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; 

ЗЕЛЕНСЬКИЙ 
Денис Романович 

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; 

ШОШМАРУК 
Віолета 
Олександрівна 

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; 

м. Синельникове 
ДАЦУРА 
Дмитро Анатолійович 

учень 9 класу комунального закладу  “Синельниківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3” 
Синельниковської міської ради;  

м. Марганець 
ВЕЛИКА учениця 10  класу комунального закладу “Марганецька 
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Ірина Олександрівна спеціалізована загальноосвітня школа № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів”  

ТЕРЕЩЕНКО 
Роман  Ігорович 

учень 9 класу комунального закладу “Навчально –
виховний комплекс “Ліцей-спеціалізована 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10” 
Марганецької міської ради ; 

ВОЛОДЬКИН 
Даніїл  Юрійович 

учень 9 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 9 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа №20”; 

        Васильківський район 
СИНЬОГІНА 
Христина Юріївна 

учениця 10 класу комунального опорного закладу 
“Васильківський Навчально –виховний комплекс № 1 
ім. М. М. Коцюбинського” Васильківського району ;  

          Дніпровський район 
БОВТ 
Анастасія Ігорівна 

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

ПЕТРЕНКО 
Дар’я   Валентинівна 

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

ЮДІНА 
Тетяна В’ячеславівна  

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

КОРОЛЬ 
Анна Володимирівна 

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

ХМАРСЬКИЙ 
Ростислав  Юрійович 

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

 
 

                  Криворізький  район  

ФУРТ 
Тетяна Віталіївна 

учениця 10 класу Лозуватської філії №2 опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
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 ім. Т. Г. Шевченка” Криворізької районної ради; 

БОРТНІК 
Єлизавета Миколаївна 
 

учениця 10 класу Лозуватської філії №2 опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська 
загальноосвітня     школа     І-ІІІ         ступенів  
ім. Т. Г. Шевченка” Криворізької районної ради; 

 
 

            Зайцевська  селищна рада  
            Синельниківського  району 

СОЛОМКА 
Аліна Вікторівна 
 

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

БОСА 
Анастасія 
Олександрівна 
 

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

ФАРІНА 
Олена Олександрівна 
 

 учениця 11 класу комунального опорного закладу 
освіти “Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”  Зайцевської  селищної ради; 

СИТНИК 
Дар’я Михайлівна 
 

учениця 11 класу комунального опорного закладу 
освіти “Кислянська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів”  Зайцевської  селищної ради; 

 
 

            Слобожанська   селищна рада 

ПОПОВ 
Руслан  
Олександрович 
 

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

ПІКІНЕР 
Лада  Юріївна 
 

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

СЕМОЧКО 
Віталій  Романович 
 

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

КІКОТ 
Сергій Сергійовмч 
 

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

 
 

            Могилівська  селищна рада 
 

ТКАЧОВА 
Анастасія Анатоліївна 

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

ПАРЬОХА 
Ірина Олександрівна 
 

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

 

Секція “Хімія” 
 

м. Дніпро 
БІЛЕНКО 
Ростислав 
Олександрович 

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

ШЕВЧЕНКО 
Дмитро  Юрійович 

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

ОЛІЙНИК 
Андрій  Віталійович 

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

БОЛОГОВ 
Володимир  
Сергійович 

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

ДЕРЕЦЬ 
Андрій   Юрійович 

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

КОЛЕСНИК 
Софія Сергіївна 
 

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

              Дніпровський район 
ШНІПКО  
 Марія Володимирівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Горьківський 
навчально-виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради. 

                                                Слобожанська селищна рада 
МАРУХА 
Єлизавета  Ігорівна 

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

ШАКІРОВА 
Владислава  Юріївна 

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

ТАНЧІК 
Рената  Русланівна 

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

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

НОВІКОВА 
Марина  Валеріївна 

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

БАРАННИК 
Ольга     Віталіївна    

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

КВАЧ 
Катерина  Вадимівна 

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

          Новомосковський район 
ЦИМБАЛ 
Олег  Васильович 

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

 

Секція “ Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
 

м. Дніпро 
ЦАПЛЮК 
Тетяна Олександрівна 

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

ОМЕЛЬЯНЕНКО 
Ірина  Олексіївна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Середня 
загальноосвітня школа № 47” Дніпровської міської 
ради; 

м. Кам’янське 
РУЧКІН 
Володимир  
Максимович 

учень 10 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової” 
Кам’янської міської ради; 

ДРОЗД 
Андрій  Романович 

учень 10 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової” 
Кам’янської міської ради; 

САВИЦЬКИЙ 
Антон Юрійович 

учень 10 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 5 ім. Г. Романової” 
Кам’янської міської ради; 

КОРОЛЬОВА 
Поліна   Юріївна 

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

ГОЛУБЕНКО 
Дарина  Русланівна   

учениця 10 класу комунального закладу “ Гімназія 
№27”  Кам’янської міської ради 
            Дніпровський  район 

ТУРБАНОВ 
Єгор Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Степовий 
навчально-виховний комплекс ” Дніпровської районної 
ради; 

АВДОНЬКІНА 
Дар’я Миколаївна 
 

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

ПШЕНИЧНИЙ 
Анатолій Юрійович 

учень 11 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 

УДОВИЦЬКИЙ 
Владислав Вікторович 

учень 11 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс” Дніпровської районної 
ради; 

 
 

           Слобожанська селищна рада 

ЛЯХОВИЙ 
Валерій 
Олександрович 

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

ІВАНЧИКОВ 
Тарас  Миколайович 

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

ПІКІНЕР 
Лада Юріївна 
 

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

                    Вербківська селищна рада 
ЗАВОРОЗКА 
Вадим  Сергійович 

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

                         Секція “Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро 
СТРУС 
Мирослава  
Володимирівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 
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м.  Марганець 
ПЕРЕПЬОЛКІНА 
Юлія  Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька  
гуманітарна гімназія ім. Т. Г. Шевченко” Марганецької 
міської ради; 

ШЕВЧУК 
Єлизавета  Олегівна 

учениця10 класу комунального закладу “Марганецька  
гуманітарна гімназія ім. Т. Г. Шевченко” Марганецької 
міської ради; 

ГОЛОВЧЕНКО 
Вікторія  Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька   
гімназія” Марганецької міської ради; 

                 Слобожанська селищна рада          
ПОГОРІЛА 
Дар’я  Романівна 

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

                 Дніпровський  район 
КЛЕВЦОВА 
Катерина  Віталіївна 

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

КОРОТКОВ 
Іван    Олександрович   

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

ГОРБУНОВА 
Катерина  Іванівна 

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

ТІМОФЄЄВ 
Даніїл  Євгенійович 

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

 

Секція  “Психологія та соціологія” 
м.  Дніпро 

КОЛЕСНИК 
Софія  Сергіївна 

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

ПАВЛОВА 
Владислава  
Дмитрівна 

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

ВОРОНКО 
Поліна  Андріївна 

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

МИХАЛКО 
Римма Русланівна 
 

учениця  ІІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання. 

м. Павлоград 

АНДРІЄНКО учениця 10 класу   комунального закладу 
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Олександра 
Артемівна 

“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№9” Павлоградської міської ради; 

ВОЛОШИНА 
Алісія  Дмитрівна 

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

ГВОЗДКОВА 
Ольга  Олександрівна 

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

ГРЕЧЕНКО 
Ольга  Олександрівна 

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

ЛИМАРЕВА 
Вікторія  Русланівна 

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

СОПІЛЬНИК 
Вікторія  Сергіївна 

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

ШАТАЛОВА 
Марія  Сергіївна 

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

м. Синельникове 
ЛОБОДА 
Аліна   Віталіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Синельниківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 3” Синельниківської міської ради ; 

СОЛОВЙОВА 
Дар’я  Євгенівна 

учениця 9 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; 
              Дніпровський район 

БЕРДО 
Маргарита  Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Підгородненська загальноосвітня школа № 2” 
Дніпровської районної ради; 

СКОРИК 
Олена  Сергіївна 

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

ТРОЦЬ 
Юлія  Василівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2” Дніпровської  
районної ради; 
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КУЛЬЧІЙ 
Анна  Володимирівна 

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

МОІСЄЄВА 
Дар’я  Романівна 

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

КОНОВАЛОВА 
Анастасія  
Олександрівна 

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

ГУРІНА 
Анна  Володимирівна 

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

СТАЩУК 
Юлія  Володимирівна 

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

ШУРАЙ 
Марія  Андріївна 

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

ІВАКІНА 
Уляна  Олегівна 

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

 
 

           Слобожанська селищна рада 

МАРТИНЕНКО 
Діана  Денисівна 

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

ШАЙКОВА 
Поліна  Денисівна 

учениця 9 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 10 класу комунального закладу освіти 
“Письмечівський заклад загальної  середньої освіти 
 І-ІІ ступенів” Солонянської районної ради; 

СЕМЕНЧЕНКО 
Тетяна  Олегівна 

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

ДАНИЛЮК 
Софія  Юріївна 

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

учениця 10 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  ІІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання; 

РОТЕНОК 
Анна Олександрівна 

учениця  ІІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання; 

КОБИЛЯЦЬКА 
Анастасія  Олегівна 

учениця  ІІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання; 

ГОЛДІНА 
Анастасія  Григорівна 

учениця  ІІІ курсу Дніпровського регіонального центру  
професійно-технічного навчання; 

м .Нікополь 
ОБУХОВСЬКА 
Олена   Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Нікопольська 
спеціалізована загальноосвітня школа № 5”; 

м . Павлоград. 
НІКІФОРОВА 
Соломія  Романівна 

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

Дніпровський  район 
ЗАРВА 
Крістіна   Олегівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс ”Дніпровської районної 
ради; 

СЕМОН 
Ангеліна  Олегівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс ”Дніпровської районної 
ради; 

МОСКАЛЮК 
Євгенія  Станіславівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Степовий 
навчально- виховний комплекс ”Дніпровської районної 
ради. 

Васильківський  район 
ГАЛЬЧЕНКО 
Анастасія   Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Васильківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  
№2” Павлоградської міської ради. 

 

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


