
 
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 
 

     01.11.    2021                                    м. Дніпро    № 75/01-04а 
 

Про зарахування учнів до обласної 
Природничої школи учнівської молоді  
в 2021-2022 навчальному році 

 
Керуючись наказами департаменту освіти і науки 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 та від 13 жовтня 2021 року за № 469/0/212-21 “Про 
проведення осінньої сесії для учнів обласної Природничої школи учнівської 
молоді (онлайн)”, 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 здобувачів освіти  закладів загальної середньої, професійно-
технічної, позашкільної освіти області згідно зі списком (додаток 1). 

2. Перевести на ІІ курс та зарахувати слухачами другого року навчання 
обласної Природничої школи учнівської молоді наступних учнів закладів 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 Крикун Г.В. 
 
Директор            Юрій ПЕДАН 



Додаток 1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
    01.11.   2021    № 75/01-04 

 
СПИСОК 

учнів, зарахованих на навчання на І курс 

обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
 

Секція “Біологія і екологія” 
 

 

м. Дніпро 
 

ГУБІНА 
Домініка 
Іванівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2007 р.н. 

МОІСЕЄНКО 
Ганна 
Борисівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2007 р.н. 

МЕЗЕНЦЕВА 
Софія 
Артемівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2007 р.н. 

ТКАЧЕНКО 
Вероніка 
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу 
“Хіміко-екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 
р.н. 

м. Кам’янське 
ПЕРЕМІТЬКО 
Ілля 
Валерійович 

учень 9 класу комунального закладу “Технічний ліцей  
ім. А. Лигуна” Кам’янської міської ради; 2006 р. н. 

ШТАРК 
Єва   
Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Технічний ліцей  
ім. А. Лигуна” Кам’янської міської ради; 2006 р. н. 

ЛАЙ   
Чунг -Хієх 
 

учень 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №10” Кам’янської міської ради; 2006 
р.н. 

МАГРО 
Ксенія  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №5 ім. Г. Романової” Кам’янської 
міської ради; 2006 р.н. 

ГАЛУШКО 
Анастасія 
Миколаївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №5 ім. Г. Романової” Кам’янської 
міської ради; 2006 р.н. 
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МАЛИШЕВА 
Єлизавета 
Анатоліївна 

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; 2006 р. н. 

КОСТЮК 
Анна  
Віталіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Навчально-
виховний комплекс” “Загальноосвітній навчальний заклад – 
дошкільний навчальний заклад №26” Кам’янської міської 
ради; 2006 р. н. 

м. Кривий Ріг 

МАЄР 
Дар’я   
Юріївна 

учениця 1 курсу комунального закладу “Криворізький центр 
підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної 
галузі ”; 2006 р.н. 

м. Марганець 

ВОРОБЙОВА 
Поліна 
Андріївна    
 

учениця 9 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 9 з 
поглибленим вивченням окремих предметів” Марганецької 
міської ради;  2007 р. н.. 

ДЖАЛАЛОВ  
Леван 
Геннадійович 

учень 9 класу комунального закладу “Навчально-виховний 
комплекс “Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів № 10”  Марганецької міської ради; 2006 р. н. 

АНУФРІЄНКО 
Вероніка  
Ігорівна 
 

 учениця 8 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 
вивченням англійської мови Марганецької міської ради; 2007 
р. н. 

БАРАНОВА 
Олександра 
В’ячеславівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 
вивченням англійської мови Марганецької міської ради; 2007 
р. н. 

м. Нікополь 

СІВЦОВ 
Артем 
Андрійович 

учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа № 5”Нікопольської міської ради; 2006 
р. н. 

ПУКАС 
Анастасія 
Вікторівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа № 5” Нікопольської міської 
ради; 2005 р. н. 

м. Павлоград 
ПЛОШЕНКО 
Єлизавета 
Станіславівна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів № 15” 
Павлоградської міської ради; 2005. р. н. 
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Обухівська селищна рада 
ГЕРАСИМЕНКО 
Святослав 
Євгенович 

учень 8 класу комунального закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2008 р. н. 
 

ПАЛАШ  
Аліна 
Русланівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2008 р. н. 
 

КУЧЕРЕНКО 
Дар’я 
Вікторівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
 

КУШНІР 
Анна 
Михайлівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 

МИРОШНИК 
Дмитро 
Віталійович 

учень 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2008 р. н. 
 

ПРОКОПЕЦЬ 
Дмитро 
Сергійович 

учень 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
 

Раївська сільська рада 

ГРИГОРЕНКО 
Анастасія 
Станіславівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Раївський ліцей” 
Раївської сільської ради;  2007 р. н. 
 

ГРИГОР’ЄВА 
Дар’я  
Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Раївський ліцей” 
Раївської сільської ради;  2007 р. н. 
 

САВЧЕНКО 
Валерія  
Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Раївський ліцей” 
Раївської сільської ради;  2007 р. н. 
 

ТИМОФЕЄВА 
Анна  
Павлівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Раївський ліцей” 
Раївської сільської ради;  2007 р. н. 

Слобожанська селищна рада 

ГАЛИЧА 
Єлизавета 
Віталіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей ” Слобожанської селищної  ради; 2007 р. н. 

СОЛОВЙОВА 
Анна 
Костянтинівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної  ради; 2008 р. н. 

ГАВРИЛЮК 
Інна  
Іванівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2008 р. н. 

МИХАЙЛЕНКО учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
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Софія 
Богданівна 

ліцей” Слобожанської селищної  ради; 2008 р. н. 

СЕМЕНЮК 
Дарина 
Віталіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної  ради; 2007 р. н. 

РОМАНЮК 
Павло 
Андрійович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський ліцей” 
Слобожанської селищної  ради; 2008 р. н. 

Любимівська сільська рада 

КОНОПЛЬОВА 
Олександра 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Любимівський 
ліцей” Любимівської сільської ради;  2006 р.н. 
   

Могилівська сільська рада 

КАРАНИШ 
Дарина 
Володимирівна 

учениця 10 класу Опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів ім. І. М. 
Шишканя  Могилівської селищної ради; 2006 р.н. 

Покровська селищна рада 

КРАВЕЦЬ 
Анастасія  
Юріївна 

учениця 2 курсу комунального закладу освіти “Ордена “Знак 
пошани “Вище професійне училище № 75” Покровської 
селищної ради; 2005 р.н. 

 

Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
 

м. Дніпро 

ГРИГОР’ЄВА 
Софія 
Максимівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2007 р.н. 

 м. Кам’янське 

РУМБАХ 
Софія 
Михайлівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Технічний ліцей  
ім. А. Лигуна” Кам’янської міської ради; 2006 р.н. 

ЗАЙЦЕВА 
Анастасія 
Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Навчально- 
виховний комплекс” “Загальноосвітній навчальний заклад І- 
ІІ ступенів – академічний ліцей № 15” Кам’янської міської 
ради; 2006 р. н. 

Любимівська сільська рада 

ХОМЕНКО 
Лілія 
Геннадіївна 
 
 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Любимівський 
ліцей” Любимівської сільської ради;  2006 р.н. 
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Обухівська селищна рада 

ДЯЧИШИН 
Євгеній  
Васильович 

учень 9 класу комунального закладу “Обухівський ліцей 
№ 2” Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
  

РОМАНОВА 
Анастасія 
Ігорівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
 

ТАРЯНИК 
Анастасія 
Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 

МИРОШНИК 
Дмитро 
Віталійович 

учень 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей ” 
Обухівської селищної ради; 2008 р. н. 
 

ПОЛЯК 
Поліна 
Михайлівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей ” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 

Межівська селищна рада 
ГРИЦАЙ 
Анна  
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти  “Межівський 
аграрний ліцей-інтернат” Межівської селищної ради; 2006 
р.н. 

КАЛЕТНІК 
Маргарита 
Петрівна 

учениця 8 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської селищної ради;  
2008  р. н. 

ДУДНИК 
Єлизавета 
Олександрівна  

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської селищної ради;  
2006  р. н. 

КАДЖАРОВА 
Саміра 
Нізамівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської селищної ради; 2006  
р. н. 

Слобожанська селищна рада 

РОЩУПКІН 
Микита 
Олегович 

учень 9 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

ГУДЗЕНКО 
Юлія  
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу  “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006  р. н. 

ЧУМАК 
Георгій 
Олегович 

учень 11 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2004  р. н. 

ТАРАНЕНКО 
Артем  
Іванович 

учень 10 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006  р. н. 
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ПАВЛОВИЧ 
Микола 
Сергійович 

учень 8 класу комунального закладу “Слобожанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2007  р. н. 

Томаківська селищна рада 

ПАСЬКО 
Маргарита  
Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський 
ліцей” Томаківської селищної ради; 2006 р. н. 

РАДЗЕВИЛО 
Єлизавета  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський 
ліцей” Томаківської селищної ради; 2006  р. н. 

ЄФІМОВА 
Вікторія  
Дмитрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський 
ліцей” Томаківської селищної ради; 2005  р. н. 

КАТРАНИЧ 
Діана  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський 
ліцей”  Томаківської  селищної ради; 2006 р. н. 

 

Секція “Хімія” 
 

м. Дніпро 

ДЯЧУК 
Павло 
Олександрович 

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

ЖАРІКОВ 
Андрій  
Вікторович 

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

МОІСЕЄНКО 
Юлія  
Борисівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2007 р. н. 

ХРАМЦОВА 
Дар’я  
Валеріївна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2007 р. н. 

ГУЛЯЄВА 
Олександра 
Вікторівна 

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

м.   Марганець 
ВОЛОДЬКИН 
Даніїл 
Юрійович 

учень 10 класу комунального закладу   “Навчально-виховний 
комплекс “Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа І- ІІІ 
ступенів № 10”  Марганецької міської ради; 2004 р. н.  

ВУСАТА 
Анастасія 
Михайлівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Гуманітарна 
гімназія ім.Т. Г. Шевченка” Марганецької міської ради;  2005 
р. н.  
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ОНУФРІЄНКО 
Софія 
Олександрівна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована школа І- ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Марганецької міської ради; 
2008 р. н.  

Слобожанська селищна рада 

КАЛИТЮК 
Дмитро 
Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2004 р. н. 

ГУДЗЕНКО 
Дмитро 
Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2004 р. н. 

АНПІЛОГОВА 
Кіра  
Вікторівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

ФЕДЯКІНА 
Наталія 
Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 

 

Секція “Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро 

ХАРЧЕНКО 
Костянтин  
Павлович 

учень 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської  ради;  2007 р. н  

ШАРІЙ 
Єлизавета 
Семенівна 

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

м. Кам’янське 

АНТОЩУК 
Анастасія 
Федорівна 

 учениця 10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 31” Кам’янської міської ради;  
2005 р.н. 

КРЮЧИХІНА 
Олександра 
Максимівна 

учениця10 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 31” Кам’янської міської ради;  
2006 р.н. 

Обухівська селищна рада  

ЄРМАК 
Дар’я  
Віталіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Миколаївська 
гімназія” Обухівської  селищної ради; 2006 р.н. 

ПОТОЦЬКА 
Дар’я  
Сергіївна 
 
 
 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2006 р. н. 
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Слобожанська селищна рада 

ЧЕКАЛЕНКО 
Богдан 
Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 
 

ГАШОК 
Євгеній  
Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 
 

 

Секція  “Психологія та соціологія” 
 

м. Дніпро 
ДЕНИСЮК 
Катерина 
Сергіївна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської  ради;  2007 р. н. 

ХОДАКОВСЬКА 
Анастасія 
Костянтинівна 

учениця 9 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської  ради;  2007 р. н. 
 

МАНТУЛА 
Світлана  
Григорівна 

учениця 1 курсу державного професійно-технічного 
навчального закладу “Дніпровське вище професійне 
училище будівництва”; 2005 р.н. 

м. Кам’янське 

ШВЕЦЬ 
Олександра 
Володимирівна 

учениця 1 курсу комунального закладу “Кам’янський 
професіональний ліцей” Кам’янської міської ради; 2005 р.н. 
 

Китайгородська сільська рада 

РАШЕВСЬКА 
Євгенія 
Олегівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Китайгородський 
заклад загальної середньої освіти І- ІІІ ступенів” 
Китайгородської  сільської рада; 2005 р. н 

м. Павлоград 
ПРОВОЗЬОНОВА 
Альона 
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8” 
Павлоградської міської ради; 2006 р. н. 

КИР’ЯН 
Дарина  
Леонідівна 

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

ГОНЧАРОВА 
Євгенія 
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8” 
Павлоградської міської ради; 2006 р. н. 

Обухівська селищна рада 

ГАРАЩЕНКО 
Уляна  
Микитівна 
 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
 



9 
 

продовження додатка 1 
 

ЛЕГКА 
Каріна  
Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
 

РОМАНОВА 
Анастасія 
Ігорівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
 

ПОЛИЧ 
Катерина 
Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 
 

ШУЛЬГА 
Дар’я  
Віталіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р. н. 

КОНОВАЛОВА 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2006 р. н. 

Слобожанська селищна рада 

ЗЛЕНКО  
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Балівський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 

ПЕТРИК 
Кіра 
Владиславівна  

учениця 9 класу комунального закладу “Балівський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 
 

ПАВЛЕНКО 
Тетяна 
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Балівський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2005 р. н. 

ПОЛІВОДА 
Артем 
Віталійович 

учень 9 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей ” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

КРАВЕЦЬ 
Валерія  
Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2005 р. н. 

ДЕМЧЕНКО 
Тимур 
Дмитрович 

учень 9 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

КОРНЄВА 
Дана 
Євгенівна 

учениця 9 класу комунального закладу  “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 
 

БИТОВА 
Поліна  
Іллівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

СКАКУН 
Софія 
Дмитрівна 

учениця 9 класу комунального закладу  “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 
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КАНАЗІРСЬКИЙ 
Андрій  
Анатолійович 

учень 10 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2005 р. н. 

ГОЛОВЧЕНКО 
Анатолій 
Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу “Олександрівський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 

ШВАЙКОВСЬКА 
Вікторія 
Володимирівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2008 р. н. 

ШЛИЧКОВА 
Єлизавета 
Артемівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 

КУРБАТОВА 
Софія 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 

ВАСЮХНО 
Єлизавета 
Артемівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей ” Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 

ЛИПКА 
Тетяна 
Володимирівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

Могилівська сільська рада 

ЛИСЕНКО 
Діана  
Валеріївна 

учениця 10 класу Опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів ім. І. М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради; 2006 р.н. 

ЧЕРНИШ 
Діана  
Валеріївна 

учениця 10 класу Опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів ім. І. М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради; 2006 р.н. 

КУЧЕР 
Мар’яна 
Олександрівна 

учениця 10 класу Опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів ім. І. М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради; 2005 р.н. 

ДЕМЧЕНКО 
Ольга  
Сергіївна 

учениця 10 класу Опорного комунального закладу 
“Могилівська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів ім. І. М. 
Шишканя” Могилівської сільської ради; 2005 р.н. 

Солонянська cелищна рада  

БОРОХ 
Анна  
Сергіївна 

учениця 8 класу закладу загальної середньої освіти 
“Сурсько- Михайлівська гімназія” Солонянської селищної 
ради;  2008 р. н.  

Томаківська   селищна рада 

ЄФІМОВА 
Вікторія 
Дмитрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський  
ліцей”  Томаківської  селищної ради; 2005 р. н. 

КАТРАНИЧ учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський  
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Діана  
Сергіївна 

ліцей”  Томаківської  селищної ради; 2006  р. н. 

Дубовиківська сільська рада 

ІВЛЄВА 
Софія  
Іванівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу “Добровільський 
навчально- виховний комплекс “загальноосвітній навчальний 
заклад-дошкільний навчальний заклад” Дубовиківської 
сільської ради; 2005 р.н. 

 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

Любимівська  сільська рада 

САЄНКО 
Антон  
Анатолійович 

учень 9 класу комунального закладу  “Любимівський ліцей” 
Любимівської сільської ради;  2006  р.н. 
 

ЗМІЄВСЬКА 
Анастасія 
Романівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Любимівський 
ліцей” Любимівської сільської ради;  2006 р.н. 
 

Обухівська селищна рада 

ПОТОЦЬКА 
Дар’я  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2006 р. н. 

Слобожанська селищна рада  

БРИДУН 
Діана  
Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Балівський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

ПРАХТ 
Наталія 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Балівський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 
 

ШАТРАВА 
Дарія 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Балівський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2006 р. н. 

КОНОВАЛЮК 
Даниїл 
Євгенійович 

учень 7 класу комунального закладу “Слобожанський ліцей ” 
Слобожанської селищної ради; 2009 р. н. 

ТАУЦЬКИЙ 
Ілля  
Кирилович 

учень 7 класу комунального закладу “Слобожанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2009 р. н. 

ПАНЧЕНКО 
Альбіна 
Антонівна 

учениця 7 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2009 р. н. 

ПАВЛОВА 
Олена  
Сергіївна 
 

учениця 7 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2008 р. н. 
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ЄЛІСЄЄВА 
Діана 
Вікторівна 

учениця 7 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2009 р. н. 

САКУН 
Владислава 
Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей ” Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

ОКУНЬ 
Владислава 
Владиславівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей ” Слобожанської селищної ради; 2008 р. н. 

СЛОБОДЯН 
Аліна 
Володимирівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2008 р. н. 

ШЕБАНОВА 
Ірина  
Вікторівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2008 р. н. 

МОСЬПАН 
Артур  
Петрович 

учень 8  класу комунального закладу “Слобожанський ліцей” 
Слобожанської селищної ради; 2007 р. н. 

Томаківська селищна рада 
ПАСЬКО 
Маргарита 
Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський  
ліцей” Томаківської  селищної ради; 2006  р. н. 

РАДЗЕВИЛО 
Єлизавета 
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чумаківський  
ліцей” Томаківської  селищної ради; 2006  р. н. 

 
 
 
Методист  з наукової роботи                                           Тетяна 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” 
    01.11.   2021   № 75/01-04 

 
СПИСОК 

учнів, зарахованих на навчання на ІІ курс 

обласної Природничої школи учнівської молоді 

 
 

Секція “Біологія і екологія” 
 

 

м. Дніпро 
 

КУХАРЕНКО 
Світлана  
Володимирівна 

учениця 10 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 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2004 р.н. 

БОНДЗЮК 
Дмитро  
Вадимович 

учень 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р. н. 

ШЕВЧУК 
Варвара  
Дмитрівна 

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

КРАВЕЦЬ 
Марія 
Олександрівна 

учениця 10 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. 

СІМОНОВА 
Вероніка  
Олексіївна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

м.  Кам’янське  
СУКРУТ 
Дмитро 
Денисович 

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; 2006 р.н. 
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МОНАСТИРНИЙ 
Григорій 
Ярославович  
 

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; 2005 р.н. 

МИЛЕР 
Софія 
Владиславівна 
 
 

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; 2005 р.н. 

КОЗЛОВА 
Глафіра 
Валеріївна 

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; 2006 р.н. 

МУЗИКА 
Лада 
Миколаївна 
 

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; 2006 р.н. 

КРАЙНІЙ 
Данило 
Денисович 

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

БОЛОКАДЗЕ 
Марія   
Ігорівна 
 

учениця 11 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 

МИХАЛЬЧУК 
Юлія  
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2005 р.н. 

МОЛОТАЙ 
Анна  
Олегівна  

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2005 р.н.  

ХАРЧЕНКО 
Іван 
Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2005 р.н.  

ПАНЧУК 
Олександра 
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2005 р.н. 
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СТАРИЧЕНКО 
Валерія 
Станіславівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2006 р. н. 

СИРИЦЯ 
Дмитро  
Сергійович 

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

ПОЛІЩУК 
Павло  
Анатолійович 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2007 р.н. 

ДЕМЧЕНКО 
Олександр 
Віталійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізька   
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21” Криворізької  
міської ради; 2007 р. н. 

РИЖОВ 
Федір 
Анатолійович 

учень 9 класу комунального закладу “Криворізька   
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21” Криворізької  
міської ради; 2007 р.н. 

ВИШНЕВИЙ 
Данило  
Васильович 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізька    
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 107 з поглибленим 
вивченням англійської мови” Криворізької міської ради; 2005 
р н. 

м. Марганець 
БЕЛЬТЮКОВА 
Марія  
Андріївна 

учениця10 класу комунального закладу “Марганецька 
спеціалізована природничо- математична школа І- ІІІ ступенів 
№ 11” Марганецької міської ради; 2006 р. н. 

ШЛОМА 
Анна  
Сергіївна 

учениця 9 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 10 класу комунального закладу “Марганецька гімназія 
№ 9” Марганецької міської ради; 2005 р.н. 

ЯЧМЕНЬОВА 
Катерина  
Юріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька 
гімназія № 9” Марганецької міської ради ; 2005 р.н. 

м. Нікополь 

ЧУМАКОВА 
Єлизавета 
Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу “Спеціалізована  
природничо-математична школа № 26” Нікопольської міської 
ради; 2006 р. н 

МИРНА 
Валерія  
Олегівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Спеціалізована  
природничо-математична школа № 26” Нікопольської міської 
ради; 2007 р.н. 

ЧЕРЕМНИХ 
Катерина 
Вікторівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Нікопольська 
середня загальноосвітня школа № 21”Нікопольської міської 
ради; 2004 р.н. 
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ГАЙДАШЕВ 
Роман  
Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Нікопольська середня 
загальноосвітня школа №19”Нікопольської міської ради; 2006 
р.н. 

м. Павлоград 

ГВОЗДКОВА 
Ольга   
Олександрівна 

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

ГОРБЕНКО 
Анастасія   
Денисівна  

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” 
Павлоградської міської ради; 2005 р.н. 

МАМОТЕНКО 
Валерія  
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” 
Павлоградської міської ради; 2004 р.н. 

МАМОТЕНКО 
Вікторія  
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №15” 
Павлоградської міської ради; 2004 р.н. 

НАЙДА 
Анастасія  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12” 
Павлоградської міської ради; 2005 р.н. 

КРАВЧЕНКО 
Анастасія  
Валеріївна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти “Павлоградська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12” Павлоградської 
міської ради; 2006 р. н. 

Обухівська селищна рада 

ЧЕРЕДНИК 
Олексій  
Миколайович 

учень 11 класу комунального закладу “Горянівський ліцей“ 
Обухівської селищної ради; 2004 р.н. 

Юр’ївська  селищна рада 

КІСІЛЬ 
Микола 
Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу “Чаплинський ліцей” 
Юр’ївської селищної ради;  2004 р. н. 

КРИВОЗУБ 
Дарина 
Тарасівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Чаплинський ліцей” 
Юр’ївської селищної ради;  2005 р.н.   

Криничанська селищна рада  

ГОЛОВКО 
Наталія  
Іванівна 

учениця ІІ курсу закладу освіти “Професійно-технічне 
училище № 71” Криничанської селищної ради; 2004 р.н. 

Межівська селищна рада 

БАКАЛЯР 
Аліна 
Тарасівна 
 

учениця 10 класу комунального закладу освіти “Райпільський 
ліцей” Межівської селищної ради; 2006 р.н. 
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ГРИЦЕНКО 
Софія 
Станіславівна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Межівський 
ліцей № 1” Межівської селищної ради; 2004 р.н. 

Царичанська селищна рада 

ЄФАНОВА 
Олександра     
Борисівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Бабайківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради; 2006 р.н. 

ЗУБАР 
Олександра  
Юріївна 

учениця 10 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 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

СТРЮК 
Анастасія        
Ігорівна  

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

ЗАПАРЯ 
Ольга 
Олексіївна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н 

ФЕДОРЧУК 
Вікторія 
Станіславівна  

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

КОЧЕРГА 
Іван 
Олександрович 

учень 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

ЦАПЛЮК 
Тетяна 
Олександрівна 

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

ПАВЛОВА 
Владислава 
Дмитрівна 

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

ЧЕБОТАРЬОВА 
Марія 
Владиславівна 

учениця 10 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 11 класу комунального закладу “Навчально-виховний 
комплекс” “Гімназія № 11-спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня–дошкільний 
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 навчальний заклад “Еврика” Кам’янської міської ради; 2004 
р.н. 

м.   Кривий  Ріг 

ПОЧЕПЕНЬ 
Діана 
Вадимівна 

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

м. Нікополь 

МОТОРІНА 
Дар’я  
Костянтинівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Спеціалізована  
природничо- математична школа № 26” Нікопольської міської 
ради; 2006 р.н. 

Обухівська селищна рада 

КАЛИСТА 
Ангеліна 
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального  закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2004 р.н. 

СЕСЬ 
Карина 
Юріївна 

учениця 11 класу комунального  закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2004 р.н. 

ГЛАДКА 
Діана  
Дмитрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2007 р.н. 

КРУКОВСЬКА 
Альона  
В’ячеславівна 

учениця 11 класу комунального закладу“Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2004 р.н. 

СТАЩУК 
Юлія 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального  закладу  “Обухівський ліцей”  
Обухівської селищної ради;  2006 р.н. 
   

ЗЕМЦОВА 
Олена 
Миколаївна 

учениця 11 класу комунального  закладу  “Обухівський  ліцей 
№ 2” Обухівської селищної ради, 2005 р.н. 

Межівська селищна рада 

ДУДНИК 
Єлизавета 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської селищної ради; 2006 
р.н. 

Томаківська селищна рада   

КІСУРІН 
Вадим 
Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу освіти “Чумаківський 
ліцей”  Томаківської  селищної ради; 2004 р.н. 

СКРИПНИК 
Павло  
Олександрович 

 учень 11 класу комунального закладу освіти “Чумаківський 
ліцей”  Томаківської  селищної ради; 2004  р.н. 
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Секція  “Хімія” 

м. Дніпро 

СВИРИДОВ 
Арсеній 
Вікторович 

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

БОЛОГОВ 
Володимир 
Сергійович 

учень 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

МАРИНЧЕНКО 
Ілля  
Сергійович 

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

КОЛЕСНИК 
Софія 
Сергіївна 

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

ШЕВЧЕНКО 
Дмитро 
Юрійович 

учень 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

ВІКТОСЕНКО 
Юлія  
Станіславівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р.н. 

ШАЛАПУТА 
Анастасія 
Володимирівна 

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

АРТЮШИНА 
Олександра 
Вадимівна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

МАКАРЧЕНКО 
Катерина 
Вікторівна  

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

ТИМОФЕЄВА 
Софія   
Ігорівна 

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

АВРАМОВ 
Мирослав  
Леонідович 

учень 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2006 р.н. 

ПАПУША 
Роман  
Олександрович 

учень 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської ради; 2005 р. н. 

м. Кам’янське 

ДЕРЯБІНА 
Вероніка 
Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Середня   
загальноосвітня школа № 4 ім. А.С. Макаренка” Кам’янської 
міської ради; 2006 р.н. 
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КУШНІР 
Валерія 
Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Аульська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Кам’нської міської ради; 
2006 р.н. 

м. Кривий  Ріг 
М’ЯСНИКОВ 
Іван  
Олегович 

учень 10 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа № 32  І-ІІІ ступені” Криворізької 
міської ради;  2005 р.н. 

СУХОМЛИН 
Дмитро 
Євгенович 

учень 11 класу комунального закладу “Криворізька 
загальноосвітня школа № 86І-ІІІ ступенів” Криворізької 
міської ради;  2005 р.н. 

Слобожанська селищна рада 
ДОРОГАНОВА 
Оксана 
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський  
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2005 р.н. 

ЩЕРБИНА 
Анастасія  
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський  
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2005 р.н. 
 

 

Секція “ Сучасні біотехнології” 
 

м. Дніпро 

CУРОВА 
Діана  
Олексіївна 

учениця 10 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської  ради;  2006 р.н.  

КРИВИЧ 
Вероніка 
Євгенівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської  ради;  2005 р.н. 

ОХРІМЕНКО 
Лідія  
Максимівна 

учениця 11 класу комунального навчального закладу “Хіміко-
екологічний ліцей” Дніпровської міської  ради;  2005 р.н. 

м. Кам’янське 

РАТНІКОВ 
Станіслав 
Олександрович 
 

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; 2006 р.н. 

м. Марганець 

ШКУЛІПА 
Єлизавета 
Сергіївна 

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

КАЛАШНІК 
Ілона  
Едуардівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька  
гуманітарна гімназія ім.Т. Г. Шевченко” Марганецької міської 
ради; 2006 р.н. 
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ЗАХАРОВА 
Поліна 
Віталіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Марганецька 
гуманітарна гімназія ім.Т. Г. Шевченко” Марганецької міської 
ради; 2006 р.н. 

МЯЛЕНКО 
Анна 
Максимівна 

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

Обухівська селищна рада 

ЗЕМЦОВА 
Олена 
Миколаївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Обухівський ліцей 
№ 2” Обухівської селищної ради; 2005 р.н. 
  

КРУКОВСЬКА 
Альона  
В’ячеславівна 

учениця 11 класу комунального  закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2004 р.н. 

СВІТЕНКО 
Анастасія 
Геннадіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Обухівський ліцей 
№ 2” Обухівської селищної ради ; 2004 р.н. 

СЕСЬ 
Карина 
Юріївна 

учениця 11 класу комунального  закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2004 р.н. 

ЧЕРЕДНИК 
Олексій  
Миколайович 

учень 11 класу комунального  закладу “Горянівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2004 р.н. 
 

Криничанський район 

СОБКО 
Наталія 
Володимирівна 

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

Слобожанська селищна рада 

ЯКІВЕЦЬ 
Ксенія  
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський 
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2004 р.н. 

Секція  “Психологія та соціологія” 
 

м. Дніпро 
ГОРОХОВА  
Євгенія 
Анатоліївна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Середня 
багатопрофільна школа з поглибленим вивченням англійської 
мови № 23” Дніпровської міської ради; 2005 р.н.  

м. Кривий Ріг 
АНДРЮЩЕНКО 
Варвара 
Андріївна 
 

учениця 11 класу комунального закладу “Криворізька 
спеціалізована школа № 71 І-ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням  іноземних мов ” Криворізької міської ради;  2005 
р.н. 
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ВОРОПАЄВА 
Олександра 
Ярославівна 
 

учениця 11 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 10 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2006 р.н. 

МАЛАЄВА 
Камілла 
Максимівна 

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

м. Павлоград 

ПІДГОРНА 
Вікторія 
Олексіївна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8” 
Павлоградської міської ради; 2004 р.н. 

УХАНЬ 
Анастасія  
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Павлоградська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8” 
Павлоградської міської ради; 2005 р.н. 

                     Обухівська селищна рада 

КУЛЬЧІЙ 
Анна  
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2006 р.н. 

МОІСЄЄВА 
Дар’я 
Романівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2006 р.н. 

ПЕТРЕНКО 
Дар’я  
Валентинівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2006 р.н. 
 

ШУРАЙ 
Марія 
Андріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Обухівський ліцей” 
Обухівської селищної ради; 2005 р.н. 

Слобожанська селищна рада 

ВОЙТОВИЧ 
Аліна 
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський  
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2006 р.н. 

МАРТИНЕНКО 
Діана 
Денисівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Слобожанський  
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2005 р.н. 

ФОРОСТЕНКО 
Карина 
Вікторівна 
 
 
 

учениця 11 класу комунального закладу “Слобожанський  
ліцей” Слобожанської селищної ради; 2005 р.н. 
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Межівська селищна рада 

ЯКУШ 
Марина 
Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу освіти “Межівський 
ліцей № 1” Межівської селищної ради; 2005 р.н. 
 
 

Новопокровська селищна рада Солонянського району 

СИРОТА 
Каріна  
Русланівна 

учениця 10 класу комунального опорного закладу освіти 
“Новопокровський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів ” Новопокровської  селищної ради; 2005 р.н.  

ТРОШИНА 
Альона 
Олексіївна  

учениця 10 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 11 класу комунального  закладу освіти “Чумаківський 
ліцей”  Томаківської  селищної ради; 2004 р.н. 
 

Царичанська селищна рада 

ВОСПАНОВА 
Анастасія  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Бабайківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів” Царичанської селищної 
ради; 2005 р.н. 

КОТЕНКО 
Яна 
Миколаївна 

учениця 10 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 11 класу комунального закладу “Криворізький  
Покровський ліцей” Криворізької  міської ради; 2005 р.н. 

 м. Нікополь 

ГЕЙКО 
Дар’я  
Ігорівна 

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

Вербківська селищна рада 

ВАСЯНОВИЧ 
Сваміра 
Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс” Вербківської селищної ради; 
2007 р.н.  

ТИЩЕНКО 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Кочерезький 
навчально-виховний комплекс” Вербківської селищної ради; 
2006 р.н.  
 
 
 



12 
 

продовження додатка 2 
  

 

Межівська селищна рада 
ГУРКО 
Анна 
Михайлівна 

учениця 11 класу комунального закладу  освіти “Межівський 
ліцей № 1” Межівської селищної ради; 2005 р.н. 

Томаківська селищна рада 

ЛАВРІНЕНКО 
Олександр 
Олександрович 

учень 10 класу комунального закладу освіти “Чумаківський 
ліцей” Томаківської селищної ради; 2005 р.н. 
 

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


