
 
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 
 

    04.11.     2022                                    м. Дніпро    № 69/01-04а 
 

Про зарахування учнів до обласної 
Природничої школи учнівської молоді  
в 2022-2023 навчальному році 

 
Керуючись наказами Департаменту освіти і науки Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації 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 
Школи наступних здобувачів освіти  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 слухачів в заходах, передбачених планом роботи Школи. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора з виховної роботи Крикун Г.В., контроль – залишаю за 
собою. 

 
Директор            Юрій ПЕДАН 



Додаток  1 
до наказу комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” 
    04.11.  2022    №69/01-04 

 
СПИСОК 

учнів, зарахованих на навчання на І курс 

обласної Природничої школи учнівської молоді 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Освітній заклад, клас, рік народження 

Секція “Біологія і екологія” 
 

Дніпровська міська рада 

1.  ДЕМЧУК 
Ольга Петрівна 

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2008 р. н.  

2.  ГУЗІЄВА 
Софія Костянтинівна 

учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2007 р. н. 

3.  ВАСИЛЬЧЕНКО 
Валерія  Володимирівна 

учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2007 р. н. 

4.  ЧУРІЛОВА 
Анастасія Максимівна 

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2008 р. н. 

5.  КУКЛІНОВСЬКА 
Влада Віталіївна 

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

6.  ВОРОНІНА 
Евеліна Євгенівна 

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

7.  ФЕДУН 
Емілія Ігорівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Українсько-Американський ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2009 р. н. 

8.  РОГОЗА 
Олександра Євгенівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти   
“Українсько-Американський ліцей” 
Дніпровської міської ради,  2006. р. н.  

Жовтоводська міська рада 

9.  ШЕСТАКОВА 
Анна Юріївна 

учениця 9 класу комунального закладу  
загальної середньої освіти “Ліцей імені 
Незалежності України” Жовтоводської міської 
ради, 2008 р. н. 
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10.  КОЗЕНКО 
Арина Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти “Ліцей імені 
Незалежності України” Жовтоводської міської 
ради,  2006 р. н. 

Кам’янська міська рада 

11.  ПОПОВА 
Олександра Романівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Ліцей  
№ 31”  Кам’янської міської ради, 2006 р. н.  

12.  КУХАР 
Артем Олександрович 

учень 9 класу комунального закладу “Ліцей 
№31” Кам’янської міської ради, 2008 р. н. 

13.  КОТОВА 
Дарина  Юріївна 

учениця 10 класу комунального закладу “Ліцей 
№31” Кам’янської міської ради,  2006 р. н. 

14.  ВЕЛИЧКО 
Артем Олегович 

учень 9 класу комунального закладу “Ліцей 
№31” Кам’янської міської ради,  2007 р.н. 

15.  ГІЖА 
Олег  Денисович 

 учень 2 курсу комунального закладу    
“Кам’янський енергетичний фаховий коледж” 
Кам’янської міської ради, 2006 р. н. 

16.  МАРТИНЮК 
Данило Сергійович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Академічний ліцей №15” Кам’янської міської 
ради, 2006 р.н. 

Криворізька міська рада  

17.  КОВАЛЬ 
Софія Романівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Криворізька гімназія “Криворізької міської 
ради, 2007 р. н. 

Марганецька міська рада 

18.  ДЕВАНОВА 
Гуласал Алішерівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Марганецький ліцей № 10“ Марганецької 
міської ради, 2007 р. н. 

19.  СОМОВА 
Аделіна Дмитрівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Марганецький ліцей № 9” Марганецької 
міської ради, 2007 р. н. 

Нікопольська міська рада 

20.  ЖУК 
Валерія Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольський ліцей № 24” Нікопольської 
міської ради, 2007 р. н. 

21.  ГАЙДАШЕВ 
Роман Олександрович 

учень І курсу комунального закладу 
“Нікопольський фаховий педагогічний коледж” 
Нікопольської міської ради, 2007 р. н. 

22.  ТКАЧ 
Анастасія Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Нікопольський ліцей № 24”Нікопольської 
міської ради, 2007 р. н. 

Павлоградська міська рада 

23.  СИДОРОВА 
Олеся Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 9” Павлоградської  міської ради,  2008 р. н. 
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Лозуватська сільська рада 

24.  КУКСА 
Назар Васильович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Данилівська гімназія” Лозуватської сільської 
ради, 2008 р. н. 

Слобожанська селищна рада 

25.  ВАСИЛЕНКО 
Назарій  Віталійович 

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

26.  УЗУНОВ 
Ілля  Дмитрович 

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

27.  САВЕЛА 
Юлія Вікторівна 

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

28.  ІГНАТЬЄВА 
Дар’я  Максимівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

29.  БІДУХА 
Артем Ігорович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

30.  БАБЕНКО 
Софія  
Юріївна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

31.  ПАНЯГІНА 
Анастасія Романівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

32.  ВОЛОШИНА 
Дар’я Віталіївна 

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

Софіївська  селищна рада  

33.  БЕРЕЗА 
Ірина Олегівна  

здобувачка освіти 2 курсу ДПТНЗ “Софіївський 
професіональний ліцей” Софіївської селищної 
ради, 2005 р. н. 

34.  МАНЗЮК 
Ірина Ігорівна 

здобувачка освіти 2 курсу ДПТНЗ “Софіївський 
професіональний ліцей” Софіївської  селищної 
ради, 2006 р. н. 

35.  РОМАНЦОВА 
Альбіна Сергіївна 
 

здобувачка освіти 2 курсу ДПТНЗ “Софіївський 
професіональний ліцей” Софіївської селищної 
ради, 2006 р. н. 

36.  СЕНЬКО 
Ігор Олександрович 

здобувач освіти 2 курсу ДПТНЗ “Софіївський 
професіональний ліцей”Софіївської  селищної 
ради, 2005 р. н. 

Обухівська селищна рада  
37.  ОВСЯННІКОВА 

Марія Олегівна 
учениця 8 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
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ради, 2008 р. н. 
38.  ОМЕЛЬЧУК 

Поліна Олександрівна 
учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

39.  ХЛІВНА 
МАРІЯ Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

40.  МАРКОВЕЦЬ 
Євгеній Юрійович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2009 р. н. 

41.  СУГАК 
Марія Дмитрівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

42.  ШУЛІКА 
Євгеній  Романович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

43.  РУДЕНКО 
Нікіта  Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2009 р. н. 

Царичанська  селищна рада 

44.  СУМСЬКА 
Єлизавета Миколаївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Бабайківський ліцей Царичанської селищної 
ради,  2006 р. н. 

 

Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
 

Дніпровська міська рада 

45.  ПОХИЛ 
Анастасія 
Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти  
“Науковий медичний ліцей “Дніпро” 
Дніпровської обласної ради, 2006 р. н. 

46.  МІЗЕНКО  
Олександра 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 1” 
Дніпровської міської ради, 2007 р. н 

Кам’янська міська рада 

47.  ПЕТРЮЧЕНКО 
Вероніка 
Олександрівна 

учениця 10 класу комунального закладу “Ліцей 
№31”  Кам’янської міської ради, 2006 р. н. 

48.  ОРЛОВА 
Марія Павлівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Академічний ліцей № 15” Кам’янської міської 
ради, 2008 р. н. 

Криворізька міська рада 

49.  ГРУДНИЦЬКА 
Аріна Андріївна 

учениця 8 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа № 123” Криворізької 
міської ради, 2009 р. н. 
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Нікопольська міська рада 

50.  ТРЕТЬЯКОВ 
Тихон  Юрійович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Нікопольський ліцей № 5” Нікопольської 
міської ради, 2008 р. н. 

Павлоградська міська рада 

51.  КАРПЕЦЬ 
Кіра  Олександрівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 9” Павлоградської  міської ради, 2009 р. н. 

52.  КИРИЧЕНКО 
Єлизавета Денисівна 

учениця 8 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 9” Павлоградської  міської ради, 2008 р. н. 

Вербківська сільська рада 

53.  ВІЗНІЧЕНКО 
Катерина Леонідівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Кочерезький ліцей” Вербківської сільської 
ради;  2007 р. н. 

54.  МОРОЗОВА 
Єлизавета  Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Кочерезький ліцей” Вербківської сільської 
ради,  2008.р. н. 

Васильківська селищна рада 

55.  НІКОЛАЄНКО                
Наталія Миколаївна        

учениця 11 класу комунального закладу 
“Павлівський ліцей” Васильківської селищної 
ради,  2006 р. н. 

Обухівська селищна рада 

56.  СЕНЕЦЬ 
Артем  Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2009 р. н. 

57.  КОМИЗА 
Богдана Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

58.  ДЬОМІНА 
Евеліна Русланівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради. 2008 р. н. 

59.  МАРКОВЕЦЬ 
Євгеній  Юрійович 

учень 8 класу комунального закладу  
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради,  2009 р. н.  

Петропавлівська  селищна рада 

60.  ГАРМАШ 
Сергій Павлович 

учень 10 класу комунального закладу 
“Петропавлівський ліцей № 2” Петропавлівської 
селищної ради, 2006 р. н. 

Томаківська селищна рада   

61.  ЧІПЕЦЬ 
Іван Іванович 

учень 9 класу комунального закладу освіти  
“Чумаківський ліцей” Томаківської селищної 
ради, 2008  р. н. 

62.  ПЕРЕТЯТЬКО 
Олег Олександрович    

учень 9 класу комунального закладу 
“Чумаківський ліцей” Томаківської селищної 
ради, 2008  р. н. 
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Секція  “Хімія” 
 

Дніпровська міська рада 

63.  ХВОСТЕНКО 
Єлизавета Сергіївна 

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2008 р. н. 

64.  ВЕДЬ 
Юлія Володимирівна 

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

Жовтоводська міська рада 

65.  МАЛАХОВА 
Марія Віталіївна 

учениця 10 класу комунального закладу  
загальної середньої освіти “Ліцей імені 
Незалежності України” Жовтоводської міської 
ради,  2006 р. н. 

Марганецька міська рада 

66.  КОЗИРЕНКО 
Софія Михайлівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Марганецький ліцей № 9” Марганецької 
міської ради, 2008 р. н. 

Обухівська селищна рада 

67.  ХЛІВНА 
Марія Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

68.  ОВСЯННІКОВА 
Марія Олегівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

69.  МАРКОВЕЦЬ 
Євгеній Юрійович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради,  2009 р. н. 

70.  БЕРДО 
Ярослав Ігорович  

учень 8 класу комунального закладу 
“Горянівська гімназія” Обухівської селищної 
ради,  2008 р. н. 

71.  СУГАК 
Марія Дмитрівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
ради,  2008 р. н. 

Слобожанська селищна рада 

72.  КАЛІЛЕЙ 
Андрій Володимирович 

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

73.  ШЕВЧЕНКО 
Дарина Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Балівський ліцей” Слобожанської селищної 
ради, 2007 р. н. 
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Секція “ Сучасні біотехнології” 
 

Дніпровська міська  рада 

74.  ПАВЛОВА 
Вероніка В’ячеславівна 

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради,  2008 р. н.  

75.  Д’ЯЧЕНКО                        
Марія Євгенівна                

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради,  2008 р. н. 

76.  ЯГОЛЬНИК 
Олександра Василівна 

учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради, 2007 р. н 

77.  ХЛОПИЦЬКА 
Ангеліна Олексіївна 

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

78.  СОЛОДОВНИК 
Катерина  Юріївна 

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради, 2008 р. н. 

79.  АПОСТОЛ 
Ангеліна  Віталіївна  

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради, 2008 р. н. 

80.  ПУХАЛЬСЬКА 
Ярослава Євгенівна 

учениця 9 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради, 2008 р. н. 

Жовтоводська міська рада 

81.  МАЛАХОВА 
Марія Віталіївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
загальної середньої освіти ліцей імені 
Незалежності України Жовтоводської міської 
ради, 2006 р. н. 

Кам’янська міська рада 

82.  ГУБА 
Микита Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу “Технічний 
ліцей імені Анатолія Лигуна” Кам’янської 
міської ради, 2009 р. н. 

 Обухівська селищна рада 

83.  ШУЛІКА 
Євгеній Романович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

84.  НОР 
Дар’я  Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Горянівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

85.  СЕНЕЦЬ 
Артем  Олександрович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2009 р. н. 

86.  ДЬОМІНА 
Евеліна Русланівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
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ради, 2008 р. н. 
 

Секція  “Психологія та соціологія” 
 

Дніпровська міська рада 

87.  БУДНІКОВА 
Софія Єгорівна 

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

88.  СОКОВА 
Софія Андріївна 

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

89.  СТОЛЯРОВА 
Вікторія Вікторівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 1” 
Дніпровської міської ради, 2008 р. н. 

Васильківська селищна рада 

90.  НЕЧАЄВА 
Олександра Євгенівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Павлівський ліцей” Васильківської селищної 
ради, 2008 р.н. 

Обухівська селищна рада 

91.  ДЬОМІНА 
Евеліна Русланівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

92.  НОР 
Дар’я  Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Горянівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

93.  ГУЛАЙ 
Ангеліна Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

94.  ТКАЧЕНКО 
Софія  Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

95.  ЖУК 
Софія Андріївна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
ради; 2009. р. н. 

96.  ГАВРИЛЮК 
Вероніка  Сергіївна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Обухівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

97.  БЕРДО 
Ярослав Ігорович 

учень8 класу комунального закладу 
“Горянівська гімназія” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

Китайгородська  сільська рада 

98.  ТКАЧЕНКО 
Олександр Олексійович 

учень 9 класу комунального закладу  
“Китайгородський ліцей” Китайгородської 
сільської ради, 2008  р. н. 
 
 



9 
  

 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

Дніпровська міська рада 

99.  КРАВЧЕНКО 
Маргарита Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 1” 
Дніпровської міської ради, 2006 р. н. 

100. ПЕЛИХ 
Світлана  Ігорівна 

учениця 10 класу комунального закладу освіти 
“Середня загальноосвітня школа № 1” 
Дніпровської міської ради, 2006 р. н. 

101. ЛАРІОНОВА 
Діана Олександрівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Українсько-Американський ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2008 р.н. 

Слобожанська селищна рада 

102. РОМАНЕЦЬ 
Марія Ярославівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

103. ПРАХТ 
Наталія Володимирівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Балівський ліцей” Слобожанської селищної 
ради, 2006.р. н. 

104. СКРИПНИК 
Альона Анатоліївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Балівський ліцей” Слобожанської селищної 
ради, 2006 р. н. 

105. ШАТРАВА 
Дарія Володимирівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Балівський ліцей” Слобожанської селищної 
ради, 2006 р. н. 

Томаківська селищна рада 

106. ПЕРЕПЕЛКА 
Анастасія  Андріївна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Чумаківський ліцей” Томаківської селищної 
ради, 2007 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” 
   04.11.  2022    № 69/01-04 

 
СПИСОК 

учнів, зарахованих на навчання на ІІ курс 

обласної Природничої школи учнівської молоді 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Освітній заклад, клас, рік народження 

 

Секція “Біологія і екологія” 
 

Дніпровська міська рада 

1.  ГУБІНА 
Домініка Іванівна 

учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2007 р.н. 

2.  СІМОНОВА 
Вероніка Олексіївна 

учениця 11 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2006 р.н. 

3.  МЕЗЕНЦЕВА 
Софія Артемівна 

учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2007 р.н. 

4.  КУХАРЕНКО 
Світлана Володимирівна 

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

Кам’янська міська рада 
5.  ПЕРЕМІТЬКО 

Ілля Валерійович 
учень 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей ім. А. Лигуна” Кам’янської 
міської ради, 2006 р. н. 

6.  ШТАРК 
Єва   Володимирівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Технічний ліцей ім. А. Лигуна” Кам’янської 
міської ради, 2006 р. н. 

7.  ЛАЙ   
Чунг -Хієх 
 

учень 11 класу комунального закладу “Середня 
загальноосвітня школа №10” Кам’янської 
міської ради,2006 р. н. 

8.  МАГРО 
Ксенія  Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №5 ім. 
Г.Романової” Кам’янської міської ради, 2006 
р.н. 

9.  ГАЛУШКО 
Анастасія Миколаївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Середня загальноосвітня школа №5 ім. Г. 
Романової” Кам’янської міської ради, 2006 р. н. 
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10.  МАЛИШЕВА 
Єлизавета Анатоліївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Гімназія № 11” Кам’янської міської ради, 
2006 р. н. 

11.  КОСТЮК 
Анна  Віталіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Ліцей 
№26” Кам’янської міської ради, 2006 р. н. 

Криворізька міська рада  

12.  МАЄР 
Дар’я  Юріївна 

учениця 2 курсу комунального закладу 
“Криворізький центр підготовки та 
перепідготовки робітничих кадрів будівельної 
галузі”, 2006 р.н. 

Марганецька міська рада 

13.  ВОРОБЙОВА 
Поліна Андріївна    

учениця 10 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 9” Марганецької міської ради,  2007 р. н. 

14.  ДЖАЛАЛОВ  
Леван Геннадійович 

учень 10 класу комунального закладу “Ліцей № 
10” Марганецької міської ради, 2006 р. н. 

15.  АНУФРІЄНКО 
Вероніка  Ігорівна 

 учениця 9 класу комунального закладу “Ліцей 
2” Марганецької міської ради, 2007 р. н. 

16.  БАРАНОВА 
Олександра 
В’ячеславівна 

учениця 9 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 2” Марганецької міської ради, 2007 р. н. 

Обухівська селищна рада 
17.  ГЕРАСИМЕНКО 

Святослав Євгенович 
учень 9 класу комунального закладу  
“Горянівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

18.  ПАЛАШ  
Аліна Русланівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Горянівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

19.  КУЧЕРЕНКО 
Дар’я Вікторівна 

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

20.  КУШНІР 
Анна Михайлівна 

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

21.  МИРОШНИК 
Дмитро Віталійович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

Слобожанська селищна рада 

22.  ГАЛИЧА 
Єлизавета Віталіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної  ради, 2007 р. н. 

23.  СОЛОВЙОВА 
Анна Костянтинівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної  ради, 2008 р. н. 
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24.  ГАВРИЛЮК 
Інна  Іванівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2008 р. н. 

25.  МИХАЙЛЕНКО 
Софія Богданівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної  ради, 2008 р. н. 

26.  СЕМЕНЮК 
Дарина Віталіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної  ради, 2007 р. н. 

27.  РОМАНЮК 
Павло Андрійович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної  ради, 2008 р. н. 

Любимівська сільська рада 

28.  КОНОПЛЬОВА 
Олександра 
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Любимівський ліцей” Любимівської сільської 
ради, 2006 р.н.  

Могилівська сільська рада 

29.  КАРАНИШ 
Дарина 
Володимирівна 

учениця 11 класу Опорного комунального 
закладу “Могилівська загальноосвітня школа І- 
ІІІ ступенів ім. І. М. Шишканя  Могилівської 
селищної ради, 2006 р.н. 

Покровська селищна рада 

30.  КРАВЕЦЬ 
Анастасія  Юріївна 

учениця 3 курсу комунального закладу освіти 
“Ордена “Знак пошани “Вище професійне 
училище № 75” Покровської селищної ради, 
2005 р. н. 

 

Секція “Агрономія, ветеринарія та зоотехнія” 
 

Дніпровська міська рада 

31.  ТОЛСТИХ 
Дар’я 
Кирилівна 

учениця 11 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2006 р. н. 

32.  ЗАПАРЯ 
Ольга 
Олексіївна 

учениця 11 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2006 р. н. 

33.  ФЕДОРУК 
Вікторія 
Станіславівна 

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

Кам’янська міська рада 

34.  РУМБАХ 
Софія Михайлівна 

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

35.  ЗАЙЦЕВА 
Анастасія Андріївна 

учениця 11 класу комунального закладу “ 
Академічний ліцей № 15” Кам’янської міської 
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ради, 2006 р. н. 
Любимівська сільська рада 

36.  ХОМЕНКО 
Лілія Геннадіївна 

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

Обухівська селищна рада 

37.  РОМАНОВА 
Анастасія Ігорівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

38.  ТАРЯНИК 
Анастасія Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

39.  МИРОШНИК 
Дмитро Віталійович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2008 р. н. 

40.  ПОЛЯК 
Поліна Михайлівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

Межівська селищна рада 
41.  ГРИЦАЙ 

Анна  Олександрівна 
учениця 11 класу комунального закладу  
“Аграрний ліцей-інтернат” Межівської 
селищної ради, 2006  р. н. 

42.  КАЛЕТНІК 
Маргарита Петрівна 

учениця 9 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської 
селищної ради, 2008 р. н. 

43.  ДУДНИК 
Єлизавета 
Олександрівна  

учениця 11 класу комунального закладу освіти 
“Володимирівський ліцей” Межівської 
селищної ради; 2006  р. н. 

Слобожанська селищна рада 
44.  ГУДЗЕНКО 

Юлія  Володимирівна 
учениця 11 класу комунального закладу  
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2006  р. н. 

45.  ТАРАНЕНКО 
Артем Іванович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2006  р. н. 

46.  ПАВЛОВИЧ 
Микола Сергійович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007  р. н. 

Томаківська селищна рада 

47.  ПАСЬКО 
Маргарита Ігорівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківський ліцей” Томаківської селищної 
ради, 2006 р. н. 
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48.  РАДЗЕВИЛО 
Єлизавета Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківський ліцей” Томаківської селищної 
ради, 2006  р. н. 

49.  ЄФІМОВА 
Вікторія Дмитрівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківський ліцей” Томаківської селищної 
ради, 2005  р. н. 

50.  КАТРАНИЧ 
Діана Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківський ліцей”  Томаківської  селищної 
ради, 2006 р. н. 

  

Секція “Хімія” 
 

Дніпровська міська рада 

51.  ДЯЧУК 
Павло Олександрович 

учень 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2007 р. н. 

52.  ЖАРІКОВ 
Андрій  Вікторович 

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

53.  ТИМОФЕЄВА 
Софія Ігорівна 

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

54.  ХРАМЦОВА 
Дар’я  Валеріївна 

учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської ради, 2007 р. н. 

Марганецька міська рада 
55.  ВОЛОДЬКИН 

Даніїл Юрійович 
учень 11 класу комунального закладу  “Ліцей 
№ 10”  Марганецької міської ради, 2004 р. н.  

56.  ВУСАТА 
Анастасія Михайлівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Гуманітарна гімназія ім.Т. Г. Шевченка” 
Марганецької міської ради, 2005 р. н.  

57.  ОНУФРІЄНКО 
Софія Олександрівна 
 

учениця 9 класу комунального закладу закладу  
“Ліцей № 2” Марганецької міської ради, 2008 
р. н.  

Слобожанська селищна рада 

58.  АНПІЛОГОВА 
Кіра  
Вікторівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

59.  ФЕДЯКІНА 
Наталія Андріївна 

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

 

Секція “Сучасні біотехнології” 
 

Дніпровська міська рада 

60.  ХАРЧЕНКО учень 10 класу комунального навчального 
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Костянтин Павлович закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради, 2007 р. н  

61.  ШАРІЙ 
Єлизавета Семенівна 

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

 Кам’янська міська рада 

62.  АНТОЩУК 
Анастасія Федорівна 

 учениця 11 класу комунального закладу 
“Ліцей № 31” Кам’янської міської ради,  
2005 р. н. 

63.  КРЮЧИХІНА 
Олександра Максимівна 

учениця11 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 31” Кам’янської міської ради, 2006. р. н. 

Обухівська селищна рада  

64.  ЄРМАК 
Дар’я  Віталіївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Миколаївська гімназія” Обухівської  селищної 
ради, 2006 р. н. 

65.  ПОТОЦЬКА 
Дар’я  Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2006 р. н. 

Слобожанська селищна рада 

66.  ЧЕКАЛЕНКО 
Богдан Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2006 р. н. 

67.  ГАШОК 
Євгеній  Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2006 р. н.  

 

Секція  “Психологія та соціологія” 
 

Дніпровська міська рада 
68.  ДЕНИСЮК 

Катерина Сергіївна 
учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради,  2007 р. н. 

69.  ХОДАКОВСЬКА 
Анастасія Костянтинівна 

учениця 10 класу комунального навчального 
закладу “Хіміко-екологічний ліцей” 
Дніпровської міської  ради,  2007 р. н. 

Кам’янська міська рада 

70.  ШВЕЦЬ 
Олександра 
Володимирівна 

учениця 2 курсу комунального закладу 
“Кам’янський професіональний ліцей” 
Кам’янської міської ради; 2005 р.н. 

Китайгородська сільська рада 

71.  РАШЕВСЬКА 
Євгенія Олегівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Китайгородський ліцей” Китайгородської  
сільської ради, 2005 р. н. 
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Павлоградська міська рада 

72.  ПРОВОЗЬОНОВА 
Альона Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 8” Павлоградської міської ради, 2006 р. н. 

73.  КИР’ЯН 
Дарина  Леонідівна 

учениця 11 класу комунального закладу “Ліцей 
№ 8” Павлоградської міської ради, 2005 р. н. 

74.  ГОНЧАРОВА 
Євгенія Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Ліцей” № 8” Павлоградської міської ради, 
2006 р. н. 

Обухівська селищна рада 

75.  ГАРАЩЕНКО 
Уляна  Микитівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

76.  ЛЕГКА 
Каріна  Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

77.  РОМАНОВА 
Анастасія Ігорівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

78.  ПОЛИЧ 
Катерина Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2007 р. н. 

79.  ШУЛЬГА 
Дар’я  Віталіївна 

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

80.  КОНОВАЛОВА 
Анастасія 
Олександрівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2006 р. н. 

Слобожанська селищна рада 

81. ЗЛЕНКО  
Анастасія 
Олександрівна 

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

82.  ПЕТРИК 
Кіра Владиславівна  

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

83.  ПОЛІВОДА 
Артем Віталійович 

учень 10 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

84.  КРАВЕЦЬ 
Валерія  Андріївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2005 р. н. 

85.  ДЕМЧЕНКО 
Тимур Дмитрович 

учень 10 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 
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86.  КОРНЄВА 
Дана Євгенівна 

учениця 10 класу комунального закладу  
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

87.  БИТОВА 
Поліна  Іллівна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

88.  СКАКУН 
Софія Дмитрівна 

учениця 10 класу комунального закладу  
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

89.  КАНАЗІРСЬКИЙ 
Андрій  Анатолійович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2005 р. н. 

90.  ГОЛОВЧЕНКО 
Анатолій Олександрович 

учень 11 класу комунального закладу 
“Олександрівський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2006 р. н. 

91.  ШВАЙКОВСЬКА 
Вікторія Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2008 р. н. 

92.  ШЛИЧКОВА 
Єлизавета 
Артемівна 

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

93.  КУРБАТОВА 
Софія Олександрівна 

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

94.  ВАСЮХНО 
Єлизавета Артемівна 

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

95.  ЛИПКА 
Тетяна Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

Могилівська сільська рада 

96.  ЛИСЕНКО 
Діана  Валеріївна 

учениця 11 класу закладу освіти 
“Могилівський ліцей ім. І. М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради, 2006 р.н. 

97.  ЧЕРНИШ 
Діана  Валеріївна 

учениця 11 класу закладу освіти 
“Могилівський ліцей ім. І. М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради, 2006 р. н. 

98.  КУЧЕР 
Мар’яна Олександрівна 

учениця 11 класу закладу освіти 
“Могилівський ліцей ім. І. М. Шишканя” 
Могилівської сільської ради, 2006 р. н. 

99.  ДЕМЧЕНКО 
Ольга  Сергіївна 

учениця 11класу закладу освіти “Могилівський  
ліцей ім. І. М. Шишканя” Могилівської 
сільської ради, 2005 р. н. 
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Солонянська cелищна рада  

100. БОРОХ 
Анна  Сергіївна 

учениця 9 класу закладу освіти “Сурсько- 
Михайлівська гімназія” Солонянської селищної 
ради,  2008 р. н.  

Томаківська   селищна рада 

101. ЄФІМОВА 
Вікторія Дмитрівна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківський  ліцей”  Томаківської  селищної 
ради, 2005 р. н. 

102. КАТРАНИЧ 
Діана  Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківський  ліцей”  Томаківської  селищної 
ради, 2006  р. н. 

 

Секція “Флористика та зелена архітектура” 
 

Любимівська  сільська рада 

103. САЄНКО 
Антон  Анатолійович 

учень 10 класу комунального закладу  
“Любимівський ліцей” Любимівської сільської 
ради,  2006  р. н. 

104. ЗМІЄВСЬКА 
Анастасія Романівна 

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

Обухівська селищна рада 

105. ПОТОЦЬКА 
Дар’я  Сергіївна 

учениця 11 класу комунального закладу 
“Обухівський ліцей” Обухівської селищної 
ради, 2006 р. н. 

Слобожанська селищна рада  

106. БРИДУН 
Діана  
Сергіївна 

учениця 10 класу комунального закладу 
“Балівський ліцей” Слобожанської селищної 
ради, 2007 р. н. 

107. КОНОВАЛЮК 
Даниїл Євгенійович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

108. ТАУЦЬКИЙ 
Ілля  
Кирилович 

учень 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

109. ПАНЧЕНКО 
Альбіна Антонівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 

110. ПАВЛОВА 
Олена  
Сергіївна 

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

111. ЄЛІСЄЄВА 
Діана Вікторівна 

учениця 8 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2009 р. н. 
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112. САКУН 
Владислава Сергіївна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

113. ОКУНЬ 
Владислава 
Владиславівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2008 р. н. 

114. СЛОБОДЯН 
Аліна Володимирівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2008 р. н. 

115. ШЕБАНОВА 
Ірина  Вікторівна 

учениця 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2008 р. н. 

116. МОСЬПАН 
Артур Петрович 

учень 9 класу комунального закладу 
“Слобожанський ліцей” Слобожанської 
селищної ради, 2007 р. н. 

Томаківська селищна рада 
117. ПАСЬКО 

Маргарита Ігорівна 
учениця 11 класу комунального закладу 
“Чумаківський ліцей” Томаківської  селищної 
ради, 2006  р. н. 

118. РАДЗЕВИЛО 
Єлизавета Сергіївна 

учениця 11 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” 
   


