
Додаток  1 

         до наказу Міністерства освіти  

 і науки України 

  _20.10.2016___№ _1261_____ 

 

Список переможців  

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних  

предметів у 2015/2016 навчальному році, яким призначена  

стипендія Президента України  

 
№ Прізвище, ім’я 

стипендіата 

Місце навчання 

стипендіата 

у 2015-2016 н.р. 

Назва олімпіади Місце навчання 

стипендіата 

у 2016-2017 н.р. 

1.  Сергеєва 

Маргарита 

Олександрівна 

Середній загально-

освітній заклад 

«Слов’янська гімназія» 

Дарницької районної в м. 

Києві державної 

адміністрації 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(8 клас),  

І місце (60,25 б.) 

Середній загально-

освітній заклад 

«Слов’янська гімназія» 

Дарницької районної в м. 

Києві державної 

адміністрації(9 клас) 

2.  Александрова  

Дар’я  

Сергіївна  

Заводська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Великописарівської 

районної ради Сумської 

області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(8 клас),  

ІІ місце (58,25 б.) 

Заводська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

Великописарівської 

районної ради Сумської 

області(9 клас) 

3.  Угнівенко 

Аліна 

Олександрівна 

Переяслав-Хмельницька 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 1 

Переяслав-Хмельницької 

міської ради Київської 

області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(8 клас),  

ІІ місце (58 б.) 

Переяслав-Хмельницька 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 1 

Переяслав-Хмельницької 

міської ради Київської 

області(9 клас) 

4.  Шевченко  

Анастасія 

Олександрівна 

Комунальний заклад 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад І 

ступеня – гімназія №39 

м. Дніпродзержинська» 

Дніпродзержинської 

міської ради Дніпропет-

ровської області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(8 клас),  

ІІ місце (57,25 б.) 

Комунальний заклад 

«Загальноосвітній 

навчальний заклад І 

ступеня – гімназія №39 

м. Дніпродзержинська» 

Дніпродзержинської 

міської ради Дніпропет-

ровської області(9 клас) 

5.  Голумбйовська 

Анастасія 

Миколаївна 

Одеська гімназія № 8 

Одеської міської ради 

Одеської області  

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(9 клас),  

ІІ місце (65 б.) 

Одеська гімназія № 8 

Одеської міської ради 

Одеської області (10 клас) 

6.  Марченко  

Валерія 

Андріївна 

Великочернеччинська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів Сумської 

районної ради Сумської 

області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(9 клас), ІІ місце 

(65,05 б.) 

Великочернеччинська 

спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів Сумської 

районної ради Сумської 

області(10 клас) 

7.  Мацькович 

Софія Петрівна 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

імені Максима Савченка 

Сумської міської ради 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(9 клас), ІІ місце 

(65,85 б.) 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 7 

імені Максима Савченка 

Сумської міської ради 

(10 клас) 
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8.  Просвірова 

Таісія 

Олегівна 

Бердянська загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 11 Бердянської міської 

ради Запорізької області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(9 клас),  

ІІ місце (65,1 б.) 

Бердянська загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 11 Бердянської міської 

ради Запорізької області 

(10 клас) 

9.  Андріюк 

Тетяна 

Олександрівна 

Комунальний заклад 

«Школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Рівненський 

обласний ліцей» Рівненсь-

кої обласної ради 
 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(10 клас),  

ІІ місце (66,5 б.) 

Комунальний заклад 

«Школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Рівненський 

обласний ліцей» Рівненсь-

кої обласної ради(11 клас) 

10.  Вол  

Олена 

Дмитрівна 

Львівська гімназія 

«Євшан»  

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(10 клас),  

ІІ місце (63,55б.) 

Львівська гімназія 

«Євшан» (11 клас) 

11.  Іванишин  

Катерина 

Петрівна 

Дрогобицька спеціалізова-

на школа І-ІІІ ступенів № 

2 Дрогобицької міської 

ради Львівської області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(10 клас),  

ІІ місце (67,5 б.) 

Дрогобицька спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 Дрогобицької міської 

ради Львівської області(11 

клас) 

12.  Панова 

Ганна 

Тимофіївна 

Одеська спеціалізована 

школа № 117 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області  

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(10 клас),  

ІІ місце (66,8  б.) 

Одеська спеціалізована 

школа № 117 І-ІІІ ступенів 

Одеської міської ради 

Одеської області (11 клас) 

13.  Асєєва  

Тетяна 

Олександрівна 

Миколаївська гімназія № 

2 Миколаївської місь-кої 

ради Миколаївської 

області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(11 клас),  

ІІ місце (76,4  б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

14.  Дерюга  

Анна  

Вікторівна 

Гімназія «Києво-

Могилянський колегіум» 

ІІ-ІІІ ступенів Деснянської 

районної у м. Києві 

державної адміністрації 
 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(11 клас),  

ІІ місце (75,8 б.) 

Національний університет 

«Києво-Могилянська 

академія» 

 

15.  Колісник  

Юлія  

Михайлівна 

Уманський навчально-

виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 7 – 

колегіум» Уманської 

міської ради Черкаської 

області 

Олімпіада з 

української мови 

та літератури  

(11 клас),  

ІІ місце (75,3 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

16.  Бондарчук  

Юрій  

Васильович 

Шумськийнавчально-

виховний комплекс 

«загальноосвітній навчаль-

ний заклад І-ІІІ ступенів-

гімназія» Тернопільської 

області 

Олімпіада з 

англійської мови  

(11 клас), І місце 

(112  б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 
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17.  Зарева 

Юлія 

Володимирівна 

Класична гімназія 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

Олімпіада з 

англійської мови  

(11 клас),  

І місце (111 б.) 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

18.  Романова  

Марія 

Володимирівна 

Комунальний заклад 

«Школа-інтернат ІІ-ІІІ 

ступенів «Рівненський 

обласний ліцей» Рівнен-

ської обласної ради 

Олімпіада з 

англійської мови  

(11 клас),  

І місце (109   б.) 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

19.  Сергієнко  

Єлизавета 

Сергіївна 

Конотопська гімназія 

Конотопської міської ради 

Сумської області 

Олімпіада з 

англійської мови  

(11 клас), І місце 

(111 б.) 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

 

20.  Баша 

Валерія 

Вадимівна 

Харківський навчально-

виховний комплекс № 45 

«Академічна гімназія» 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Олімпіада з 

німецької мови  

(11 клас), І місце 

(105 б.) 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут» 

21.  Вест  

Валерія 

Дмитрівна 

Ліцей № 100 «Поділ»  

м. Києва 

Олімпіада з 

німецької мови  

(11 клас), 

І місце (105 б.) 

Київський національний 

лінгвістичний університет 

22.  Клименко  

Дар’яна 

Юріївна 

Харківська гімназія № 23 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Олімпіада з 

німецької мови  

(11 клас), 

 І місце (110 б.) 

Харківський національний 

університет імені  

В. Н. Каразіна 

 

23.  Сабов 

Андрій 

Степанович 

 

Класична гімназія 

Ужгородської міської 

ради Закарпатської 

області 

Олімпіада з 

німецької мови  

(11 клас), ІІ місце 

(104 б.) 

Ужгородський 

національний університет 

24.  Астахова 

Діана 

Дмитрівна 

 

Комунальний заклад 

освіти «Спеціалізована 

середня загальноосвітня 

школа № 53 з 

поглибленим вивченням 

німецької мови» Дніпро-

петровської міської ради 
 

Олімпіада з 

німецької мови 

(11 клас), ІІ місце 

(101 б.) 

Дніпропетровська 

медична академія 

25.  Ардельянова 

Діана 

Максимівна 

Запорізька гімназія № 2 

імені Лесі Українки 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

Олімпіада з 

іспанської мови  

(11 клас), 

І місце (115 б.) 

Запорізький національний 

університет 

26.  Швець  

Анна  

Олегівна 

Іванківський районний 

ліцей Київської області 

(10 клас) 

 

Олімпіада з 

іспанської мови  

(11 клас),  

І місце ( 120 б.) 

Іванківський районний 

ліцей Київської області 

(11 клас) 

 

27.  Іскандар 

Ізабелль 

ТОВ «Французький ліцей 

імені Анни Київської» 

Шевченківського 

районум. Києва 

Олімпіада з 

французької мови  

(11 клас),  

І місце (113 б.) 

ТОВ «Французький ліцей 

імені Анни Київської»  

м. Києва (клас terminale) 
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28.  Люта  

Тетяна 

Олександрівна 

Комунальний заклад 

освіти «Спеціалізована 

середня загальноосвітня 

школа № 126 з 

поглибленим вивченням 

французької мови 

Дніпропетровської міської 

ради» 

Олімпіада з 

французької мови  

(11 клас), 

І місце (112 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

29.  Сабурова  

Валерія 

Русланівна 

Харківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 109 

Харківської міської ради 

Харківської області  

((10 клас) 
 

Олімпіада з 

французької мови  

(11 клас),  

І місце (112 б.) 

Харківська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 109 

Харківської міської ради 

Харківської області  

(11 клас) 

30.  Гаценко 

Іван 

Валерійович 

Херсонська спеціалізована 

школаІ-ІІІ ступенів № 54 з 

поглибленим вивченням 

іспанської та інших 

іноземних мов Херсонсь-

кої міської ради 
 

Олімпіада з історії  

(10 клас),  

І місце ( 136,2 б.) 

Херсонська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 54 

з поглибленим вивченням 

іспанської та інших 

іноземних мов Херсонсь-

кої міської ради(11клас) 
 

31.  Олексин  

Ярослава 

Миколаївна 

Городенківська гімназія 

імені Антона Крушель-

ницькогоГороденківської 

районної ради Івано-

Франківської області 

Олімпіада з історії  

(10 клас),  

І місце (128,9 б.) 

Городенківська гімназія 

імені Антона Крушель-

ницькогоГороденківської 

районної ради Івано-

Франківської області(11 

клас) 

32.  Ящук 

Євген 

Романович 

Житомирський 

екологічний ліцей № 24 

Олімпіада з історії  

(10 клас), І місце 

(143,9 б.) 

Житомирський 

екологічний ліцей № 

24(11 клас) 

33.  Чижик  

Олексій 

Станіславович 

Український гуманітарний 

ліцей Київського націо-

нального університету 

імені Тараса Шевченка 
 

Олімпіада з історії  

(11 клас), 

І місце (157,3 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

34.  Левченко 

Ілля 

Костянтинович 

Семенівська гімназія № 2 

Семенівської районної 

ради Чернігівської області 

Олімпіада з історії  

(11 клас), ІІ місце 

(135,6 б.) 
 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

35.  Мороз  

Галина 

Степанівна 

Комунальний заклад 

«Луцький навчально-

виховний комплекс 

«Гімназія № 14 імені 

Василя Сухомлинського» 

Луцької міської ради 

Волинської області» 
 

Олімпіада з історії  

(11 клас),  

ІІ місце  

(141,6 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

36.  Павлова  

Юлія 

Володимирівна 

Полтавська гімназія  

№ 6 Полтавської міської 

ради Полтавської області 
 

Олімпіада з 

правознавства  

(10 клас),  

І місце (84,5 б.) 

Полтавська гімназія  

№ 6 Полтавської міської 

ради Полтавської області 

(11 клас) 

37.  Болдова 

Світлана 

Сергіївна 

Харківська гімназія № 47 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Олімпіада з 

правознавства  

(11 клас),  

І місце (71,5 б.) 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 



Продовження додатка 1 

 
 

 

5 

 

38.  Бондаренко  

Анастасія 

Павлівна 

Запорізька суспільно-

гуманітарна гімназія  

№ 27 Запорізької міської 

ради Запорізької області 
 

Олімпіада з 

правознавства  

(11 клас),  

І місце (66.5 б.) 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

 

39.  Лепешко 

Ярослав 

Миколайович 

Запорізька гімназія № 11 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

Олімпіада з 

правознавства 

(11 клас),  

І місце (73,5 б.) 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

 

40.  Миславський 

Інокентій 

Володимиро-

вич 

Харківська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів 

№ 162 Харківської міської 

ради Харківської області 

Олімпіада з 

правознавства  

(11 клас), І місце 

(67,5б.) 

Національний юридичний 

університет імені 

Ярослава Мудрого 

41.  Бердніков 

Сергій 

Євгенович 

Комунальний заклад 

«Рішельєвський ліцей» 

Одеської обласної ради 
 

Олімпіада з 

математики  

(8 клас), 

І місце (49 б.) 

Комунальний заклад 

«Рішельєвський ліцей» 

Одеської обласної ради 

(9 клас) 

42.  Бакай  

Василь 

Васильович 

 

 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

Олімпіада з 

математики  

(8 клас), ІІ місце 

(46 б.) 

 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка(9 клас) 

43.  Масалітін 

Олексій 

Юрійович 

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей  

№ 27 Харківської міської 

ради Харківської області» 

(7 клас) 

Олімпіада з 

математики  

(8 клас),  

І місце (47 б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей  

№ 27 Харківської міської 

ради Харківської області» 

(8 клас) 

44.  Нечипорук 

Каріна 

Ігорівна 

Ліцей № 208 м. Києва Олімпіада з мате-

матики (8 клас),  

І місце (47 б.) 

Ліцей № 208 м. Києва 

(9 клас) 

 

45.  Вєпрік 

Микита 

Ігорович  

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з 

математики  

(9 клас),  

І місце (37б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

(10 клас) 

46.  Гарбузова  

Аліна 

Вікторівна 

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з 

математики  

(9 клас),  

І місце (39б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» (10 

клас) 

47.  Іванчик  

Георгій 

Павлович 

Києво-Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» м. Києва 

Олімпіада з мате-

матики (9 клас),  

І місце (39б.) 

Києво-Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» м. Києва 

(10 клас) 

48.  Кондратенко  

Олег Олегович 

Великодимерський 

середній загальноосвітній 

навчально-виховний 

комплекс Броварського 

району Київської області 

Олімпіада з 

математики  

(9 клас),  

І місце (42б.) 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка(10 клас) 
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49.  Руденко  

Олег Павлович 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з 

математики  

(10 клас),  

І місце (55б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» (11 

клас) 

50.  Фам 

ХоангВієт 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з 

математики  

(10 клас),  

І місце (52б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області»(11 

клас) 

51.  Чергикало 

Денис 

Олександрович  

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

Олімпіада з 

математики  

(10 клас),  

І місце (48б.) 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка(11 клас) 

52.  Пономарьов  

Ростислав 

Володимиро-

вич 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей  

№ 27 Харківської міської 

ради Харківської області» 

Олімпіада з 

математики  

(11 клас),  

І місце (43 б.) 

Харківський національний 

університет імені  

В. Н. Каразіна 

 

 

53.  Решетніков 

Всеволод 

Сергійович 

Києво-Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» м. Києва  

(10 клас) 

Олімпіада з 

математики  

(11 клас),  

ІІ місце (34 б.) 

Києво-Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» м. Києва 

(11 клас) 

54.  Сарапін 

Роман 

Вікторович 

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» (9 

клас) 

Олімпіада з 

математики  

(11 клас),  

ІІ місце (37 б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» (10 

клас) 

55.  Войтович 

Олександр 

Васильович 

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з 

фізики (8 клас),  

І місце (34,5 б.). 

Олімпіада з 

математики 

(8 клас),  

І місце (47 б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

(9 клас) 

56.  Луценко  

Костянтин 

Олександрович 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 
 

Олімпіада з 

фізики  

(8 клас),  

І місце (28 б.) 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка(9 клас) 
 

57.  Фединяк 

Володимир 

Романович 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка 

Олімпіада з 

фізики  

(8 клас),  

І місце (34 б.) 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка(9 клас) 
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58.  Кригін 

Сергій 

Анатолійович 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з 

фізики  

(9 клас),  

І місце (32,25б.) 

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

(10 клас) 

59.  Лось  

Владислав 

Максимович 

Ліцей № 100 «Поділ» м. 

Києва 

Олімпіада з 

фізики, (9 клас),  

І місце (29,25б.) 

Ліцей № 100 «Поділ» м. 

Києва 

(10 клас) 

 

60.  Марецький 

Дмитро 

Андрійович 

Херсонський фізико-

технічний ліцей Херсон-

ської міської ради при 

Херсонському націо-

нальному технічному 

університеті та Дніпро-

петровськомунаціональ-

ному університеті 
 

Олімпіада з 

фізики  

(9 клас),  

І місце (29,25б.) 

 

Херсонський фізико-

технічний ліцей Херсон-

ської міської ради при 

Херсонському націо-

нальному технічному 

університеті та Дніпро-

петровськомунаціональ-

ному університеті 

(10 клас) 
 

61.  Рідкокаша 

Іван  

Павлович 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з 

фізики  

(9 клас),  

І місце (35,73б.) 

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області»(10 

клас) 

62.  Павлишинець 

Едуард 

Едуардович 

Хустська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 

Хустської міської ради 

Закарпатської області 

Олімпіада з 

фізики  

(10 клас),  

І місце (25,5 б.) 

Хустська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 2 

Хустської міської ради 

Закарпатської області 

(11 клас) 

63.  Совайло 

Кирило 

Анатолійович 

Технічний ліцей 

Національного технічного 

університету України 

«Київський політехнічний 

інститут» м. Києва 

 

Олімпіада з 

фізики  

(10 клас),  

І місце (36,5 б.) 

Технічний ліцей 

Національного технічного 

університету України 

«Київський політехнічний 

інститут» м. Києва 

(11 клас) 
 

64.  Щербіна 

Марія 

Сергіївна 

Заклад «Фізико-матема-

тична гімназія № 17 

Вінницької міської ради» 
 

Олімпіада з 

фізики (10 клас),  

І місце (25,5 б.) 

Заклад «Фізико-матема-

тична гімназія № 17 

Вінницької міської ради» 

(11 клас) 
 

65.  Кістьянц 

Антон 

Євгенович 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному універси-

теті імені Івана Франка 
 

Олімпіада з 

фізики (11 клас),  

ІІ місце ( 26 б.) 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

 

66.  Олексіюк  

Іван 

Максимович 

Києво-Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» м. Києва 

Олімпіада з 

фізики (11 клас),  

ІІ місце (20,5 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 
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67.  Краєвський 

Олександр 

Святославович 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка 
 

Олімпіада з 

астрономії  

(10 клас),  

І місце (63,5 б.) 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка(11 клас) 
 

68.  Бажан  

Наталія 

Володимирівна 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному універси-

теті імені Івана Франка  
 

Олімпіада з 

астрономії  

(10 клас),  

ІІ місце (54 б.) 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному універси-

теті імені Івана Франка 

(11 клас) 
 

69.  Шараєв 

Тимофій 

Сергійович 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

 

Олімпіада з 

астрономії  

(10 клас),  

ІІ місце (54,5 б.) 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка(11 клас) 

 

70.  Козицька 

Катерина 

Олексіївна 

Одеська гімназія № 5 

Одеської міської ради 

Одеської області (8 клас) 
 

Олімпіада з 

астрономії  

(10 клас), І місце 

(63,5 б.) 

Одеська гімназія № 5 

Одеської міської ради 

Одеської області 

(9 клас) 
 

71.  Орлов 

Владислав 

Сергійович 

Києво-Печерський ліцей 

№ 171 «Лідер» 

Печерського району  

м. Києва 

Олімпіада з 

астрономії  

(11 клас),  

І місце (78 б.)  

 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

72.  Пишняк 

Ілля 

Микитович 

Комунальний заклад 

«Обласна спеціалізована 

школа-інтернат І-ІІІ 

ступенів «Обдарованість» 

Харківської обласної 

ради» Харківської області 

Олімпіада з 

астрономії  

(11 клас),  

ІІмісце (64 б.)  

 

Харківський національний 

університет імені  

В. Н. Каразіна 

 

73.  Гукало  

Ольга 

Володимирівна 

Оржицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені  

І. Я. Франка Оржицької 

районної ради Полтавсь-

кої області 
 

Олімпіада з хімії  

(8 клас), 

І місце  

(104,65  б.) 

Оржицька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів імені  

І. Я. Франка Оржицької 

районної ради Полтавсь-

кої області(9 клас) 

74.  Маліков 

Артур 

Павлович 

Запорізький ліцей «Логос» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 
 

Олімпіада з хімії  

(8 клас),  

І місце (88,65  б.) 

Запорізький ліцей «Логос» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області 

(9 клас) 
 

75.  Чикалов 

Олексій 

Юрійович 

Запорізький ліцей «Логос» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області  

(6 клас) 

Олімпіада з хімії  

(8 клас),  

І місце (89,75 б.) 

Запорізький ліцей «Логос» 

Запорізької міської ради 

Запорізької області  

(7 клас) 

76.  Кривольцевич 

 Анастасія 

Сергіївна 

 

Харківська загальноос-

вітня школаІ-ІІІ ступенів 

№ 36 Харківської міської 

ради Харківської області 

Олімпіада з хімії  

(8 клас),  

ІІ місце (88,15 б.) 

Харківська загальноос-

вітня школаІ-ІІІ ступенів 

№ 36 Харківської міської 

ради Харківської області 

(9 клас) 
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77.  Данилейко 

Кирило 

Геннадійович 

Кременчуцький ліцей № 4 

Кременчуцької міської 

ради Полтавської області 

Олімпіада з хімії  

(9 клас),  

І місце (112,6 б.) 

Кременчуцький ліцей № 4 

Кременчуцької міської 

ради Полтавської області 

(10 клас) 

78.  Янчак 

Артем Ігорович 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному універси-

теті імені Івана Франка 
 

Олімпіада з хімії  

(9 клас),  

І місце  

(128,08  б.) 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному універси-

теті іменіІвана Франка(10 

клас) 
 

79.  Ахметов  

Владислав 

Олегович 

Природничо-науковий 

ліцей № 145м. Києва 

Олімпіада з хімії  

(10 клас),  

І місце (88,6 б.) 
 

Природничо-науковий 

ліцей № 145м. Києва 

(11 клас) 

80.  Сех 

Тарас 

Володимиро-

вич 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка 

Олімпіада з хімії  

(10 клас),  

І місце (89,65 б.) 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному 

університеті імені Івана 

Франка(11 клас) 

81.  Оскома  

В’ячеслав 

Іванович 

 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Олімпіада з хімії  

(10 клас),  

ІІ місце (85,10 б.) 

Комунальний заклад 

«Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 

Харківської міської ради 

Харківської області» 

(11 клас) 

82.  Філь 

Юлія 

Віталіївна 

Природничо-науковий 

ліцей № 145м. Києва 

Олімпіада з хімії  

(10 клас), І місце 

(103,05 б.) 

 

Природничо-науковий 

ліцей № 145м. Києва 

(11 клас) 

 

83.  Авраменко  

Микола 

Миколайович 
 

Запорізький 

багатопрофільний ліцей 

№ 99 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

(10 клас) 

Олімпіада з хімії  

(11 клас),  

ІІ місце  

(96,18 б.) 

 

Запорізький 

багатопрофільний ліцей                  

№ 99 Запорізької міської 

ради Запорізької області 

(11 клас) 

84.  Єфімов  

Лев  

Юхимович 

Львівський фізико-

математичний ліцей-

інтернат при Львівському 

національному універси-

теті імені Івана Франка 
 

Олімпіада з хімії  

(11 клас), 

ІІ місце  

(86,15 б.) 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 
 

85.  Лисенко  

Владислав 

Вікторович 

Полтавська загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

№10 імені В. Г. Короленка 

Полтавської міської ради 

Полтавської області 

Олімпіада з хімії  

(11 клас), 

ІІ місце 

(84,05 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

 

86.  Кохан  

Аліна 

Анатоліївна 

Вишнівськазагальноос-

вітня школаІ-ІІІ ступенів 

№ 1 Києво-Святошинської 

районної державної 

адміністрації Київської 

області 

Олімпіада з 

біології 

(8клас),  

І місце (120 б.) 

Вишнівськазагальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 1 Києво-Святошинської 

районної державної 

адміністрації Київської 

області(9 клас) 
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87.  Шаповаленко 

Ольга Олегівна 

Стольненськазагальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

Менської районної ради 

Чернігівської області 

Олімпіада з 

біології  

(8клас), І місце 

(126,25 б.) 

Стольненськазагальноос-

вітня школаІ-ІІІ ступенів 

Менської районної ради 

Чернігівської області(9  

клас) 

88.  Кричун  

Юлія 

Василівна 

Теребовлянський 

навчально-виховний 

комплекс Тернопільської 

обласної ради 
 

Олімпіада з 

біології  

(9клас),  

І місце (131,8 б.) 

Теребовлянський 

навчально-виховний 

комплекс Тернопільської 

обласної ради(10  клас) 
 

89.  Попель 

Ангеліна 

Романівна 

Івано-Франківська 

загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів № 10 Івано-

Франківської міської ради 

Івано-Франківської 

області 
 

Олімпіада з 

біології  

(9клас),  

І місце (141,4 б.) 

Івано-Франківська 

загальноосвітня школа                          

І-ІІІ ступенів № 10 Івано-

Франківської міської ради 

Івано-Франківської 

області(10 клас) 
 

90.  Поплевічева 

Ірина  

Павлівна 

Гімназія № 287 м. Києва Олімпіада з 

біології (9 клас),І 

місце (129,05 б.) 

Гімназія № 287 м. Києва 

(10  клас) 

 

91.  Завадська 

Дарина 

Ігорівна 

Ліцей «Наукова зміна» м. 

Києва 

Олімпіада з 

біології  

(10 клас),  

І місце (159,5 б.) 

Ліцей «Наукова зміна» м. 

Києва 

(11 клас) 

 

92.  Огороднік 

Назарій 

Анатолійович 

Коломийська загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 Коломийської міської 

ради Івано-Франківської 

області 
 

Олімпіада з 

біології  

(10 клас),  

І місце  

(143,75 б.) 

Коломийська загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 4 Коломийської міської 

ради Івано-Франківської 

області(11 клас) 
 

93.  Рузін 

Юрій 

Маратович 

Харківська гімназія № 46 

імені М. В. Ломоносова 

Харківської міської ради 

Харківської області 

 
 

Олімпіада з 

біології  

(10 клас),  

І місце (145 б.) 

Харківська гімназія № 46 

імені М. В. Ломоносова 

Харківської міської ради 

Харківської області 

(11 клас) 
 

94.  Шпак  

Надія 

Романівна 

Завалівська загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів  

Підгаєцького району 

Тернопільської області                      

Олімпіада з 

біології  

(10 клас),  

ІІ місце (139,25 б.) 

Завалівська загальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів  

Підгаєцького району 

Тернопільської області    

(11 клас) 

95.  Янкова  

Наталія 

Іванівна 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховний 

комплекс: загальноосвітня 

школаІ-ІІІ ступенів – 

гімназія № 1 м. Хмільника 

Вінницької області» 
 

Олімпіада з 

біології  

(11 клас),  

І місце (182,75 б.) 

Вінницький національний 

медичний університет 

імені М. І. Пирогова 

96.  Барбаш 

Дар’я  

Ігорівна 

 

Заклад «Фізико-

математична гімназія № 

17  Вінницької міської 

ради» 

Олімпіадаз 

біології  

(11 клас),  

ІІ місце (171,5 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 
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97.  Вітрова  

Софія 

Андріївна  

Тернопільська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

області 
 

Олімпіада з 

екології  

(10 клас),  

І місце (55,05 б.) 

Тернопільська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів 

№ 3 з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

Тернопільської міської 

ради Тернопільської 

області(11 клас) 

98.  Паша  

Юрій 

Анатолійович 

Комунальнийзаклад 

«Маріупольськийтехніч-

ний ліцей» Маріупольсь-

коїміськоїрадиДонецькоїо

бласті 
 

Олімпіада з 

екології  

(10 клас),  

І місце (59,63 б.) 

Комунальнийзаклад 

«Маріупольськийтехніч-

нийліцей» Маріупольсь-

коїміськоїрадиДонецькоїо

бласті(11 клас) 
 

99.  Удовенко  

Юлія 

Русланівна 

Комунальний заклад 

«Маріупольський техніч-

ний ліцей» Маріупольсь-

кої міськоїрадиДонецької 

області  

Олімпіада з 

екології  

(10 клас),  

І місце (60,15 б.) 

Комунальний заклад 

«Маріупольський техніч-

ний ліцей» Маріупольсь-

кої міськоїрадиДонецької 

області  (11 клас) 

100.  Борсук 

Олена 

Сергіївна 

Чернівецька гімназія № 2 

Чернівецької міської ради 

Олімпіада з 

екології (11 клас),  

ІІ місце (59,73 б.) 

Чернівецький 

національний університет 

імені Юрія Федьковича 
 

101.  Клименко  

Олександр 

Миколайович 

Херсонський 

академічний ліцей ім. О. 

В. Мішукова  

Херсонської міської ради 

при Херсонському 

державному університеті 

 

Олімпіада з 

екології 

(11 клас),  

ІІ місце (60,02 б.) 

Національний медичний 

університет імені  

О. О. Богомольця 

 

102.  Мосійчук 

Юрій 

Леонідович 

Новоукраїнська 

загальноосвітня школа                         

І-ІІІ ступенів Млинівської 

районної ради Рівненської 

області 
 

Олімпіадаз 

екології 

(11 клас),  

І місце (61,95 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

103.  Пасілецький 

Віктор 

Володимиро-

вич 

Броварська гімназія ім. С. 

І. Олійника Броварської 

міської ради Київської 

області 

Олімпіада з 

географії  

(8 клас),  

І місце (84 б.) 

 

Броварська гімназія                  

ім.С. І. Олійника 

Броварської міської ради 

Київської області(9 клас) 

104.  Сіробаба 

Валерія 

Олександрівна 

Комунальна установа 

Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27, 

м. Суми, Сумської області 
 

Олімпіада з 

географії  

(8 клас),  

І місце (77 б.) 

Комунальна установа 

Сумська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 27, 

м. Суми, Сумської області 

(9  клас) 
 

105.  Кузьменко  

АльонаСергіївн

а 

 

Чернігівський колегіум               

№ 11 Чернігівської 

міської ради Чернігівської 

області 

Олімпіада з 

географії  

(8 клас),  

ІІ місце (75 б.) 

Чернігівський колегіум               

№ 11 Чернігівської 

міської ради Чернігівської 

області (9 клас) 
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106.  Мартишов 

Олексій 

Русланович 

Крачківськазагальноос-

вітня школаІ-ІІІ ступенів 

Маньківської районної 

ради Черкаської області 
 

Олімпіада з 

географії  

(9 клас),  

І місце (54 б.) 

Крачківськазагальноос-

вітня школаІ-ІІІ ступенів 

Маньківської районної 

ради Черкаської області                    

(10 клас) 

107.  Черниш 

Ярослава 

Андріївна 

Ліцей № 25 ім. 

М.О. Щорса м. Житомира  

Олімпіада з 

географії, (9 клас),  

І місце (45 б.) 

Ліцей № 25 ім. 

М.О. Щорса м. Житомира 

(10  клас) 

108.  Косович 

Віталій 

Віталійович 

Львівська гімназія 

«Престиж»  

Олімпіада з 

географії 10 клас),  

І місце (54 б.) 

Львівська гімназія 

«Престиж»  

(11  клас) 

109.  Микита  

Анастасія 

Іванівна 

Хустська гімназія-

інтернат Закарпатської 

області 

Олімпіада з 

географії 10 клас),  

І місце (58 б.) 

Хустська гімназія-

інтернат Закарпатської 

області(11  клас) 

110.  Дубина  

Андрій 

Миколайович 

Іваньківськазагальноос-

вітня школа І-ІІІ ступенів 

Маньківської районної 

ради Черкаської області 

Олімпіада з 

географії11 клас),  

І місце (95 б.) 

Секція гідрології, 

І місце (90,55 б.); 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

 

111.  Мезенцев  

Олексій 

Костянтинович 

Гімназія № 179 м. Києва Олімпіада з 

географії  

(11 клас),  

І місце (93.5 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

112.  Остапенко 

Вікторія 

Ігорівна 

Городищенський 

економічний ліцей 

Городищенської районної 

ради Черкаської області 
 

Олімпіада з 

економіки  

(9 клас),  

І місце (123 б.) 

Городищенський 

економічний ліцей 

Городищенської районної 

ради Черкаської 

області(10 клас) 

113.  Супрун  

Юлія 

Олександрівна 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 10 

ім. Героя Радянського 

Союзу О. Бутка, м.Суми, 

Сумської області 
 

Олімпіада з 

економіки  

(9 клас),  

І місце (123 б.) 

Комунальна установа 

Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № 10 

ім. Героя Радянського 

Союзу О. Бутка, м.Суми, 

Сумської області(10  клас) 
 

114.  Подолянко 

Микола 

Ярославович 

Івано-Франківський 

природничо-математич-

ний ліцей Івано-

Франківської міської ради 
 

Олімпіада з 

економіки  

(10 клас),  

І місце (116 б.) 

Івано-Франківський 

природничо-математич-

ний ліцей Івано-

Франківської міської ради 

(11 клас) 
 

115.  Ховрат 

Артем 

Вячеславович 

Харківська гімназія № 46 

імені М.В. Ломоносова 

Харківської міської ради 

Харківської області 
 

Олімпіада з 

економіки  

(10 клас), І місце 

(114 б.) 

Харківська гімназія № 46 

імені М.В. Ломоносова 

Харківської міської ради 

Харківської області 

(11 клас) 
 

116.  Багрінцев 

Ігор 

Андрійович 

Миколаївський 

економічний ліцей № 2  

Миколаївської міської 

ради Миколаївської 

області 
 

Олімпіада з 

економіки  

(11 клас),  

І місце (124 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 
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117.  Невінчана 

Наталія 

Віталіївна 

Український гуманітарний 

ліцей Київського націо-

нального університету 

імені Тараса Шевченка 
 

Олімпіада з 

економіки  

(11 клас),  

І місце (129 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

118.  Трохименко  

Мирослав 

Юрійович 

Заклад «Навчально-

виховний комплекс: 

загальноосвітня школа  

І-ІІ ступенів – ліцей № 7 

Вінницької міської ради» 
 

Олімпіада з 

економіки  

(11 клас),  

І місце (123 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

119.  Руденко  

Анна 

Володимирівна 

 

Загальноосвітній 

навчальний заклад ІІ-ІІІ 

ступенів «Фінансовий 

ліцей» м. Києва 

 

Олімпіада з 

економіки  

(11 клас),  

ІІ місце (119 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

120.  Деньга 

Назарій 

Олександрович 

Полтавська обласна 

спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів і 

курсів при Кременчуць-

кому педагогічному 

коледжі імені  

А. С. Макаренка 

Олімпіада з 

інформатики  

(9 клас),  

І місце (408 б.) 

Полтавська обласна 

спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів і 

курсів при Кременчуць-

кому педагогічному 

коледжі імені  

А. С. Макаренка(10 клас) 

 

121.  Коваль  

Ілля 

Андрійович 

Харківський навчально-

виховний комплекс № 45 

«Академічна гімназія» 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Олімпіада з 

інформатики  

(9 клас),  

І місце (417 б.) 

Харківський навчально-

виховний комплекс № 45 

«Академічна гімназія» 

Харківської міської ради 

Харківської області 

(10 клас) 

122.  Мельник  

Софія 

Валентинівна 

Кременчуцька спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів 

№ 10 з поглибленим 

вивченням англійської 

мови Кременчуцької 

міської ради Полтавської 

області  (7 клас) 

Олімпіада з 

інформатики  

(9 клас),  

І місце (405 б.) 

Кременчуцький 

педагогічний коледж імені  

А. С. Макаренка 

123.  Ципко  

Антон 

Владиславович 

 

Навчально-виховний 

комплекс «Голованівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів іменіТ. Г. 

Шевченка  гімназія» 

Голованівської районної 

ради Кіровоград-ської 

області 

Олімпіада з 

інформатики  

(10 клас),  

І місце (638 б.) 

Навчально-виховний 

комплекс «Голованівська 

загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів імені                  

Т. Г. Шевченка  

гімназія» Голованівської 

районної ради Кіровоград-

ської області(11 клас) 

124.  Здановська 

Юлія Янівна 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

Олімпіада з 

інформатики  

(10 клас),  

І місце (527б.) 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка(11 клас) 
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125.  Прокопець 

Юрій 

Андрійович 

Русанівський ліцей м. Києва Олімпіада з 

інформатики  

(10 клас),  

І місце (515б.) 

Русанівський ліцей м. 

Києва(11 клас) 

 

126.  Томаш 

Станіслав 

Миколайович 

Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Закарпатської обласної 

ради 

 

Олімпіада з 

інформатики  

(10 клас),  

І місце (513б.) 

Ужгородська загально-

освітня спеціалізована 

школа-інтернат з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів 

Закарпатської обласної 

ради(11 клас) 

 

127.  Асландуков 

Матвій 

Миколайович 

 

Харківська гімназія № 47 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Олімпіада з 

інформатики  

(11 клас),  

І місце (546 б.) 

Харківський національний 

університет 

радіоелектроніки 

128.  Мінаков 

Станіслав 

Сергійович 

 

Харківський навчально-

виховний комплекс №45 

«Академічна гімназія» 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Олімпіада з 

інформатики  

(11 клас),  

І місце (546 б.) 

Харківський національний 

університет імені                    

В. Н. Каразіна 

129.  Очеретний 

Вячеслав 

Юрійович 

Полтавська обласна 

спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів і 

курсів при Кременчуць-

кому педагогічному 

коледжі імені                        

А. С. Макаренка 

Олімпіада з 

інформатики  

(11 клас),  

І місце (546 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

130.  Скуріхін 

Роман 

Володимиро-

вич 

Харківський навчально-

виховний комплекс № 45 

«Академічна гімназія» 

Харківської міської ради 

Харківської області 

Олімпіада з 

інформатики  

(11 клас),  

ІІ місце (480 б.); 

секція 

комп’ютерних 

систем та мереж, 

І місце (89,94 б.) 

Харківський національний 

університет імені                   

В. Н. Каразіна 

 

131.  Канарик 

Володимир 

Петрович 

Южноукраїнська 

загальноосвітня школа                        

І-ІІІ ступенів № 3 

Южноукраїнської міської 

ради Миколаївської 

області 

Олімпіада з 

інформаційних 

технологій  

(10 клас),  

І місце  

(129,15б.) 

Южноукраїнська 

загальноосвітня школа                        

І-ІІІ ступенів № 3 

Южноукраїнської міської 

ради Миколаївської 

області(11 клас) 

132.  Ярема  

Сергій 

Олександрович 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка 

Олімпіада з 

інформаційних 

технологій 

(10 клас), І місце  

(128,95 б.) 

Український фізико-

математичний ліцей 

Київського національного 

університету імені Тараса 

Шевченка(11 клас) 
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133.  Воробйов  

Олександр 

Сергійович 

Полтавська обласна 

спеціалізована школа-

інтернат ІІ-ІІІ ступенів з 

поглибленим вивченням 

окремих предметів та 

курсів при Кременчуць-

кому педагогічному 

коледжі імені А. С. 

Макаренка 

Олімпіада з 

інформаційних 

технологій  

(11 клас),  

І місце (139,55 б.) 

 

Кременчуцький 

національний університет 

ім. Михайла 

Остроградського 

134.  Дасюк 

Антон 

Максимович 

Спеціалізована загально-

освітня школа № 2 І-ІІІ 

ступенів з поглибленим 

вивченням іноземних мов 

м. Чернігова 
 

Олімпіада з 

інформаційних 

технологій  

(11 клас),  

І місце (137,2 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

135.  Мудрієвський 

Петро 

Олегович 

Миколаївський 

муніципальний колегіум 

імені Володимира 

Дмитровича Чайки 

Миколаївської міської 

ради Миколаївської 

області 
 

Олімпіада з 

інформаційних 

технологій  

(11 клас),  

І місце  

(150,87 б.) 

Чорноморський 

національний університет 

імені Петра Могили 

136.  Свіжак  

Віктор 

Вячеславович 

Навчально-виховний 

комплекс № 10                         

м. Хмельницького 

Олімпіада з 

інформаційних 

технологій  

(11 клас), І місце 

(147,85 б.) 

Вінницький національний 

технічний університет  

137.  Пісковий  

Павло 

Сергійович 

 

Полтавська 

загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів  № 34 

Полтавської міської ради 

Полтавської області 

 

Олімпіада з 

трудового 

навчання 

(11 клас),  

ІІ місце (96 б.) 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

138.  Головинський 

Євген 

Андрійович 

Харківська спеціалізо-

вана школа І-ІІІ ступенів 

№ 62 Харківської міської 

ради Харківської області 

 

Олімпіада з 

трудового 

навчання 

(11 клас),  

І місце (97 б.) 

Національний 

аерокосмічний 

університет 

 ім. М. Є. Жуковського 

139.  Камишан 

Володимир 

Сергійович 

Біловодська 

загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів Біловодської 

районної ради Луганської 

області 
 

Олімпіада з 

трудового 

навчання 

(11 клас),  

І місце (98 б.) 

Східноукраїнський 

національний  університет 

імені Володимира Даля 

 

140. ,

  

Стрілець  

Руслана 

Віталіївна 

Полтавська гімназія № 17 

Полтавської міської ради 

Полтавської області 

Олімпіада з 

трудового  

навчання 

(11 клас),  

І місце (100,25 б.) 
 

Національний технічний 

університет України 

«Київський політехнічний 

інститут» 
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141.  Яцько 

Яна Віталіївна 

Прилуцька спеціалізо-

вана школа № 6 з 

поглибленим вивченням 

інформаційних техноло-

гій  Прилуцької міської 

ради Чернігівської області 

(10 клас) 
 

Олімпіада з 

трудового 

навчання 

(11 клас), 

І місце  

(109,75б.) 

Прилуцька спеціалізо-

вана школа № 6 з 

поглибленим вивченням 

інформаційних техноло-

гій  Прилуцької міської 

ради Чернігівської області 

(11 клас) 

142.  Костіна 

Анастасія 

Володимирівна 

Олександрівська гімназія 

Сумської міської ради 

Сумської області 

Олімпіада з 

російської мови та 

літератури 

(11 клас),  

І місце (60 б.) 
 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

 

143.  Коротка  

Наталія 

Олександрівна 

Івано-Франківська 

загальноосвітня школа                            

І-ІІІ ступенів № 3 Івано-

Франківської міської ради 
 

Олімпіада з 

польської мови та 

літератури 

(9 клас),  

І місце (150,5 б.) 
 

Івано-Франківська 

загальноосвітня школа                            

І-ІІІ ступенів № 3 Івано-

Франківської міської ради 

(10 клас) 

144.  Чеперга 

Анна 

Мар’янівна 

Мостиськазагально-

освітня школа № 3  

І-ІІІ ступенів Мостиської 

районної ради Львівської 

області 
 

Олімпіада з 

польської мови та 

літератури 

(10 клас),  

І місце (156,5 б.) 

Мостиськазагально-

освітня школа № 3  

І-ІІІ ступенів Мостиської 

районної ради Львівської 

області(11 клас) 
 

145.  Марголіна 

Сара 

Ростиславівна 

Комунальний заклад 

освіти «Дніпропетровська 

міська спеціалізована 

школа № 144 з 

поглибленим вивченням 

івриту, історії єврейського 

народу, єврейських 

традицій» Дніпропетров-

ської міської ради 
 

Олімпіада з мови 

івритта єврейської 

літератури 

(9 клас), І місце 

(195,7 б.) 

Комунальний заклад 

освіти «Дніпропетровська 

міська спеціалізована 

школа № 144 з 

поглибленим вивченням 

івриту, історії єврейського 

народу, єврейських 

традицій» Дніпропетров-

ської міської ради 

(10 клас) 

146.  Цопа 

Дар’я 

Костянтинівна 

Комунальний заклад 

освіти «Дніпропетровська 

міська спеціалізована 

школа № 144 з 

поглибленим вивченням 

івриту, історії єврейського 

народу, єврейських 

традицій» Дніпропетров-

ської міської ради 
 

Олімпіада з мови 

іврит та єврей-

ської літератури 

(11 клас), І місце 

(189,4 б.) 

Вищий навчальний заклад 

«Міжнародний 

гуманітарно-педагогічний 

інститут «Бейт-Хана» 

147.  Дорошенко  

Карина 

Олександрівна 

Спеціалізована школа  

№ 94 «Еллада» 

Печерського району  

м. Києва 

Олімпіада з ново-

грецької мови та 

літератури 

(9 клас),  

І місце (88,5 б.) 

Спеціалізована школа  

№ 94 «Еллада» 

Печерського району  

м. Києва(10 клас) 
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148.  Кішкіна 

Анастасія 

Олегівна 

Комунальний заклад 

«Маріупольська спеціалі-

зована школа з 

поглибленим вивченням 

новогрецької мови  

І-ІІІ ступенів № 46 Маріу-

польської міської ради 

Донецької області» 
 

Олімпіада з ново-

грецької мови та 

літератури 

(10 клас),  

І місце (83,5 б.) 

Комунальний заклад 

«Маріупольська спеціалі-

зована школа з 

поглибленим вивченням 

новогрецької мови І-ІІІ 

ступенів № 46 Маріу-

польської міської ради 

Донецької області» 

(11 клас) 

149.  Ферко 

РекаЧабівна 

Тисаашванськазагально-

освітня школа І-ІІ 

ступенів Ужгородської 

районної ради Закарпатсь-

кої області 
 

Олімпіада з 

угорської  мови та 

літератури 

(9  клас),  

І місце (84 б.) 

Тисаашванськазагально-

освітня школаІ-ІІ ступенів 

Ужгородської районної 

ради Закарпатсь-кої 

області(10 клас) 
 

150.  Борто 

ЛейлаБорноба

шівна 

Шаланківськазагально-

освітня школа І-ІІІ 

ступенів Виногра-дівської 

районної ради Закарпатсь-

кої області 
 

Олімпіада з 

угорської  мови та 

літератури 

(10 клас),  

І місце (89 б.) 

Шаланківськазагально-

освітня школа І-ІІІ 

ступенів Виногра-дівської 

районної ради Закарпатсь-

кої області 

(11 клас) 
 

 

 

 

 

В. о. директора Інституту 

модернізаціїзмісту освіти 

 

 

  

Ю. І.Завалевський 

 

Директор департаменту 

загальноїсередньої та дошкільної 

освіти 

  

 

Ю. Г. Кононенко 

 

 

 
 

 


