
  Додаток  1 
           до наказу Міністерства освіти  

і науки України 
06.11.2018 № 1209 

 
Список переможців  

ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних  
предметів у 2017/2018 навчальному році, яким призначена стипендія  

Президента України  
 
№ Прізвище, ім’я 

стипендіата 
Місце навчання 

стипендіата 
у 2016/2017 н.р. 

Назва олімпіади Місце навчання 
стипендіата 

у 2017/2018 н.р. 
1.  Козубаш 

Софія Ігорівна 
 

Івано-Франківська 
загальноосвітня школа                    
І-ІІІ ступенів № 19 Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області 
 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(8 клас),  
ІІ місце (69,8 б.) 

Івано-Франківська 
загальноосвітня школа                    
І-ІІІ ступенів № 19 Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області  (9 клас) 

2.  Лозова  
Галина 
Вікторівна 

Комунальний заклад 
«Школа-інтернат               
ІІ-ІІІ ступенів «Рівнен-
ський обласний ліцей» 
Рівненської обласної ради  
 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(8 клас),  
ІІ місце (71,15 б.) 

Комунальний заклад 
«Рівненський обласний 
науковий ліцей-інтернат» 
Рівненської обласної ради 
(9 клас) 

3.  Рівіс  
Олександр 
Михайлович 
 

Гімназія-інтернат міста 
Хуста Закарпатської 
області 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(9 клас), ІІ місце 
(59,5 б.) 

Ужгородська 
загальноосвітня 
спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів Закарпатської 
обласної ради (10 клас) 
 

4.  Хелемендик 
Олександра 
Максимівна 

Запорізька суспільно-
гуманітарна гімназія № 27 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(9 клас),  
ІІ місце (59,25 б.) 
 

Запорізька суспільно-
гуманітарна гімназія № 27 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 
(10 клас) 

5.  Бабік  
Софія Петрівна 

Рафалівська загально-
освітня школа І-ІІІ 
ступенів Володимирецької 
районної ради Рівненської 
області 
 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(10 клас),  
ІІ місце ( 77,0 б.) 

Рафалівська загально-
освітня школа І-ІІІ 
ступенів Володимирецької 
районної ради Рівненської 
області (11 клас) 
 

6.  Шебела  
Валерія 
В’ячеславівна 
 

Класична гімназія 
Ужгородської міської 
ради Закарпатської 
області 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(10 клас),  
ІІ місце (75,0 б.) 
 

Класична гімназія 
Ужгородської міської 
ради Закарпатської 
області (11 клас) 

7.  Угнівенко  
Аліна 
Олександрівна 
 

Переяслав-Хмельницька 
загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів № 1 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(10 клас),  
ІІ місце (72,5 б.) 

Переяслав-Хмельницька 
загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів № 1 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області (11 клас)  
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8.  Довбак  
Івана Іванівна 

Ужгородська загально-
освітня спеціалізована 
школа-інтернат з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів 
Закарпатської обласної 
ради 
 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(11 клас),  
ІІ місце (85,5 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

9.  Ровенко  
Лідія Віталіївна  

Одеський навчально-
виховний комплекс 
«Гімназія №  2» –
 спеціалізована школа                   
І ступеня з поглибленим 
вивченням англійської 
мови Одеської міської 
ради Одеської області  
 

Олімпіада з 
української мови 
та літератури  
(11 клас),  
ІІ місце (84,5 б.) 

Національний університет 
«Одеська юридична 
академія»  

10.  Мартинчук  
Костянтин 
Олександрович 
 

Ліцей міжнародних 
відносин №  51 Печер-
ського району м. Києва 

Олімпіада з 
англійської мови 
(9 клас),  
І місце (113,5  б.) 
 

Ліцей міжнародних 
відносин №  51 Печер-
ського району м. Києва  
(10 клас) 

11.  Сидорова  
Надія 
Вікторівна 

Миколаївська спеціа-
лізована І-ІІІ ступенів 
школа № 22 з 
поглибленим вивченням 
англійської мови з                            
1 класу 
 

Олімпіада з 
англійської мови 
(9 клас),  
І місце (110,0 б.) 

Миколаївська спеціа-
лізована І-ІІІ ступенів 
школа №  22 з 
поглибленим вивченням 
англійської мови з                        
1 класу (10 клас) 
 

12.  Батіщев  
Данило 
Олександрович 

Слов’янська загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 15 Слов’янської міської 
ради Донецької області 
 

Олімпіада з 
англійської мови 
(10 клас),  
І місце (111,0  б.) 

Слов’янська загальноос-
вітня школа І-ІІІ ступенів 
№  15 Слов’янської 
міської ради Донецької 
області (11 клас) 
 

13.  Добровольський 
Олексій 
Романович 
 

Бердичівський навчально-
виховний комплекс №  4 
Житомирської області 

Олімпіада з 
англійської мови 
(10 клас),  
І місце (109,0  б.) 
 

Бердичівський навчально-
виховний комплекс №  4 
Житомирської області  
(11 клас) 

14.  Маленко  
Анастасія 
Сергіївна 
 

Черкаська гімназія № 31 
Черкаської міської ради 
Черкаської області 
 
 

Олімпіада з 
англійської мови 
(11 клас),  
І місце (111,0 б.) 

Слухач підготовчих 
курсів Благодійного 
фонду «Юкрейн Глобал 
Сколарс»  

15.  Куценко  
Євгеній 
Миколайович  

Лебединська 
спеціалізована школа                 
I-III ступенів         №  7 
Лебединської міської ради 
Сумської області 
 

Олімпіада з 
англійської мови 
(11 клас),  
ІІ місце (108,0 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

16.  Герасименко   
Дмитро 
Олегович  
 

Спеціалізована школа                             
№  53 з поглибленим 
вивченням німецької мови 
Шевченківського району 
м. Києва 
 

Олімпіада з 
німецької мови  
(9 клас),  
І місце (111 б.) 

Спеціалізована школа                             
№  53 з поглибленим 
вивченням німецької мови 
Шевченківського району 
м. Києва (10 клас) 
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17.  Жетарюк  
Ірина Ігорівна 

Чернівецька гімназія № 1 
імені Тараса Григоровича 
Шевченка Чернівецької 
міської ради 
 

Олімпіада з 
німецької мови  
(9 клас), 
 І місце (111,0 б.) 

Чернівецька гімназія № 1 
імені Тараса Григоровича 
Шевченка Чернівецької 
міської ради (10 клас) 
 

18.  Дмитрик  
Марина 
Вадимівна  
 

Спеціалізована школа  
№  239 Оболонського 
району  м. Києва 
 

Олімпіада з 
німецької мови  
(10 клас), І місце 
(115,0 б.) 

Спеціалізована школа  
№  239 Оболонського 
району  м. Києва (11 клас) 
 

19.  Лопушанський 
Дмитро 
Андрійович 

Львівська спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 з 
поглибленим вивченням 
німецької мови 
 

Олімпіада з 
німецької мови  
(10 клас),  
І місце (114,0 б.) 

Львівська спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 8 з 
поглибленим вивченням 
німецької мови (11 клас) 
 

20.  Маєвська  
Анна 
Володимирівна 

Львівська спеціалізована 
загальноосвітня школа                     
І-ІІІ ступенів № 8 з 
поглибленим вивченням 
німецької мови 
 

Олімпіада з 
німецької мови 
(10 клас),  
І місце (114,0  б.) 

Львівська спеціалізована 
загальноосвітня школа                     
І-ІІІ ступенів № 8 з 
поглибленим вивченням 
німецької мови (11 клас) 
 

21.  Волошина  
Олена 
Володимирівна 

Запорізька 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 103 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Олімпіада з 
німецької мови 
(11 клас), 
 І місце (114,0  б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

22.  Паневська  
Діана Ігорівна 

Чернівецька гімназія № 1 
імені Тараса Григоровича 
Шевченка Чернівецької 
міської ради  
 

Олімпіада з 
німецької мови 
(11 клас), І місце 
(115,0  б.) 

Чернівецький 
національний університет 
імені Юрія Федьковича 
 

23.  Киричок  
Єлизавета 
Олександрівна 

Навчально-виховний 
комплекс № 176 м. Києва 
(спеціалізована школа                 
І ступеня з поглибленим 
вивченням іспанської 
мови – суспільно-
гуманітарна гімназія) 
 

Олімпіада з 
іспанської мови  
(9 клас),  
І місце (121,0 б.) 

Навчально-виховний 
комплекс № 176 м. Києва 
(спеціалізована школа                 
І ступеня з поглибленим 
вивченням іспанської 
мови – суспільно-гумані-
тарна гімназія) (10 клас) 
 

24.  Убийконь  
Кристина 
Юріївна 

Криворізька 
спеціалізована школа               
І-ІІІ ступенів №  71 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 
 

Олімпіада з 
іспанської мови  
(10 клас),  
І місце (112,0  б.) 

Криворізька 
спеціалізована школа               
І-ІІІ ступенів №  71 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 
(11 клас) 
 

25.  Гапич  
Ілля 
Ростиславович 
 

Спеціалізована школа 
№ 64 м. Києва 

Олімпіада з 
іспанської мови  
(11 клас),  
І місце (118,0  б.) 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

26.  Середенко  
Валерія 
В’ячеславівна 

Чернівецька гімназія № 3 
Чернівецької міської ради 

Олімпіада з 
французької мови  
(9 клас),  
І місце (111,5 б.) 
 

Чернівецька гімназія № 3 
Чернівецької міської ради 
(10 клас) 
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27.  Якимова  
Евеліна Олегівна 

Гімназія № 31 
гуманітарно-естетичного 
профілю, м. Чернігів 

Олімпіада з 
французької мови  
(9 клас),  
І місце (120 б.) 
 

Гімназія № 31 
гуманітарно-естетичного 
профілю, м. Чернігів  
(10 клас) 

28.  Чижикова  
Євгенія 
Геннадіївна  

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Французький ліцей імені 
Анни Київської», м. Київ  

Олімпіада з 
французької мови  
(10 клас), 
 І місце (112,5 б.) 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю  
«Французький ліцей імені 
Анни Київської», м. Київ, 
(11клас)  

29.  Лисицін  
Павел 
Олексійович 
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Французький ліцей імені 
Анни Київської», м. Київ 

Олімпіада з 
французької мови 
(10 клас),  
І місце (111,0 б.)  
 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю 
«Французький ліцей імені 
Анни Київської», м. Київ, 
(11 клас)  

30.  Луцик   
Карина 
Володимирівна 
 

Рівненська гімназія 
«Гармонія» Рівненської 
міської ради 
 

Олімпіада з 
французької мови 
(11 клас),  
ІІ місце (105,0 б.) 

Рівненський державний 
гуманітарний університет 

31.  Кисляк  
Богдан 
Павлович 
 

Сумський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 21 Сумської 
міської ради  

Олімпіада з історії  
(8 клас),  
І місце (156,5 б.) 

Сумський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ 
ступенів № 21 Сумської 
міської ради (9 клас) 

32.  Шевчук  
Катерина 
Василівна 

Житомирська 
загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів № 5 

Олімпіада з історії  
(8 клас),  
ІІ місце (157.0 б.) 

Житомирська 
загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів № 5 (9 клас) 

33.  Берлінський  
Ярослав 
Владленович 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
«Шосткинський навчаль-
но-виховний комплекс: 
спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської 
ради Сумської області» 
 

Олімпіада з історії  
(9 клас),  
І місце (145,0 б.) 

Комунальна організація 
(установа, заклад) 
«Шосткинський навчаль-
но-виховний комплекс: 
спеціалізована школа  
І-ІІ ступенів – ліцей 
Шосткинської міської 
ради Сумської області»  
(10 клас) 
 

34.  Кудасюк  
Марія Ігорівна 
 

Кімнатецька загально-
освітня школа І-ІІІ 
 ступенів Кременецької 
районної ради Тернопіль-
ської області 
 

Олімпіада з історії  
(9 клас),  
І місце (151,0 б.) 

Кімнатецька загально-
освітня школа І-ІІІ 
 ступенів Кременецької 
районної ради Тернопіль-
ської області  (10 клас) 
 

35.  Школовий  
Антон 
Сергійович 

Запорізький 
багатопрофільний ліцей 
«Перспектива» 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Олімпіада з історії  
(9 клас),  
І місце (149,0 б.) 

Запорізький  
багатопрофільний ліцей 
«Перспектива» 
Запорізької міської ради 
Запорізької області  
(10 клас) 
 

36.  Стихун  
Дмитро 
Володимирович 

Комунальний заклад 
«Школа-інтернат                          
ІІ-ІІІ ступенів 
«Рівненський обласний 
ліцей» Рівненської 
обласної ради 
 

Олімпіада з історії  
(10 клас),  
І місце (150,5 б.) 
 

Комунальний заклад 
«Рівненський обласний 
науковий ліцей-інтернат» 
Рівненської обласної ради 
(11 клас) 
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37.  Терещук  
Матвій 
Володимирович 

Миколаївська 
загальноосвітня школа               
І-ІІІ ступенів № 3 
Миколаївської міської 
ради Миколаївської 
області 
 

Олімпіада з історії  
(10 клас),  
І місце (151,0 б.) 

Миколаївська 
загальноосвітня школа               
І-ІІІ ступенів № 3 
Миколаївської міської 
ради Миколаївської 
області (11 клас) 

38.  Мацькович  
Олеся Петрівна 

Комунальна установа 
Сумська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 7 
імені Максима Савченка 
Сумської міської ради 
 

Олімпіада з історії  
(11 клас),  
І місце (137,5 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

39.  Томчук  
Євген 
Андрійович 

Тернопільська Українська 
гімназія ім.  І.  Франка 
Тернопільської міської 
ради Тернопільської 
області 
 

Олімпіада з історії  
(11 клас),  
І місце ( 142,5 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

40.  Григор’єва  
Владислава 
Станіславівна 

Краматорська 
загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів № 22 з 
профільним навчанням 
Краматорської міської 
ради Донецької області 
 

Олімпіада з 
правознавства  
(9 клас),  
І місце (53,0 б.) 

Краматорська 
загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів № 22 з 
профільним навчанням 
Краматорської міської 
ради Донецької області  
(10 клас) 
 

41.  Загнітко 
Костянтин 
Миколайович  

Мартинівська 
загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів, Жмерин-
ський район, Вінницька 
область 
 

Олімпіада з 
правознавства  
(9 клас),  
І місце (44,5 б.) 

Мартинівська 
загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів, Жмерин-
ський район, Вінницька 
область (10 клас) 
 

42.  Тараненко  
Катерина 
Віталіївна 

Перша міська гімназія 
Черкаської міської ради 
Черкаської області 

Олімпіада з 
правознавства  
(9 клас),  
І місце (48,0 б.) 
 

Перша міська гімназія 
Черкаської міської ради 
Черкаської області  
(10 клас) 

43.  Депутат  
Діана Романівна 

Івано-Франківська 
загальноосвітня школа                       
І-ІІІ ступенів № 12 імені 
Івана Франка Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області 
 

Олімпіада з 
правознавства  
(10 клас),  
І місце (34,0 б.) 

Івано-Франківська 
загальноосвітня школа                       
І-ІІІ ступенів № 12 імені 
Івана Франка Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області (11 клас) 
 

44.  Добродуб 
Данило 
Денисович 

Запорізький ліцей «Логос» 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Олімпіада з 
правознавства  
(10 клас),  
І місце (29,0 б.) 

Запорізький ліцей «Логос» 
Запорізької міської ради 
Запорізької області  
(11 клас) 
 

45.  Зогаль 
Дар’я 
Олександрівна  

Полтавська 
загальноосвітня школа               
І-ІІІ ступенів № 29 
Полтавської міської ради 
Полтавської області 
 

Олімпіада з 
правознавства  
(10 клас),  
І місце (28,0 б.) 

Полтавська загально-
освітня школа               І-ІІІ 
ступенів № 29 
Полтавської міської ради 
Полтавської області  
(11 клас) 
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46.  Головіна  
Вікторія 
Анатоліївна 
 

Запорізька суспільно-
гуманітарна гімназія № 27 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Олімпіада з 
правознавства  
(11 клас),  
І місце (53,0 б.) 

Національний юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого  
 

47.  Ромадін 
Владислав 
Віталійович 

Краматорська 
загальноосвітня школа             
І-ІІІ ступенів № 22 з 
профільним навчанням 
Краматорської міської 
ради Донецької області 
 

Олімпіада з 
правознавства  
(11 клас), І місце 
(53,25 б.)яф 

Національний юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого  
 

48.  Плетньов  
Олександр 
Олегович  
 

Харківська гімназія № 47 
Харківської міської ради 
Харківської області 

Олімпіада з 
правознавства  
(11 клас),  
І місце (52,75 б.) 
 

Національний юридичний 
університет імені 
Ярослава Мудрого 
 

49.  Золотарьов  
Климентій 
Дмитрович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
математики  
(8 клас),  
І місце (61,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області»  
(9 клас) 
 

50.  
Наумець  
Захар Ігорович 
 

Києво-Печерський ліцей 
№ 171 «Лідер» 
Печерського району                
м. Києва 

Олімпіада з 
математики  
(8 клас),  
І місце (58,0 б.) 

Києво-Печерський ліцей 
№ 171 «Лідер» 
Печерського району                
м. Києва (9 клас) 
 

51.  Шкірко  
Ілля Юзефович  Комунальний заклад 

«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
математики  
(8 клас),  
І місце (60,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
(9 клас) 
 

52.  Лазуренко  
Ілля 
Олександрович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
математики  
(9 клас),  
І місце (66,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області»  
(10 клас) 
  

53.  Масалітін  
Олексій 
Юрійович 
 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
математики  
(9 клас),  
І місце (70,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області»  
  (10 клас) 
 

54.  Сахнюк  
Устин 
Андрійович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
математики  
(9 клас),  
І місце (67,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області»   
(10 клас)  
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55.  Войтович  
Олександр 
Васильович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
математики  
(10 клас),  
І місце (66,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
  (11 клас) 
 

56.  Коваль  
Вадим Олегович 
 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 
 

Олімпіада з 
математики  
(10 клас),  
І місце (67,0 б.) 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка   (11 клас) 
 

57.  Купріянов  
Михайло 
Олександрович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
математики  
(10 клас),  
І місце (67,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області»   
(11 клас) 
 

58.  Бондаренко  
Михайло 
Романович 

Києво-Печерський ліцей 
№   171    «Лідер» 
Печерського району  
м. Києва 
 

Олімпіада з 
математики  
(11 клас),  
ІІ місце (58,0 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

59.  Кондратенко  
Олег Олегович 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 

Олімпіада з 
математики  
(11 клас),  
ІІ місце (58,0 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

60.  Забільський 
Даніїл 
Вікторович 

Комунальний заклад 
«Маріупольський 
технічний ліцей» 
Маріупольської міської 
ради Донецької області» 
 

Олімпіада з 
фізики  
(8 клас),  
І місце (38,5 б.) 

Комунальний заклад 
«Маріупольський 
технічний ліцей»  
Маріупольської міської 
ради Донецької області»   
(9 клас) 
 

61.  Кузнєцов 
Макар 
В’ячеславович 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка 
 

Олімпіада з 
фізики  
(8 клас),  
І місце (38,0 б.) 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка  (9 клас) 
 

62.  Мотилець  
Михайло 
Андрійович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
фізики  
(8 клас),  
І місце (39,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
  (9 клас) 
 

63.  Загородній 
Андрій 
Юрійович 
 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 

Олімпіада з 
фізики  
(9 клас),  
І місце (28,5 б.) 
 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка   (10 клас) 
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64.  Ігнатенко 
Олексій 
Віталійович 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 
 

Олімпіада з 
фізики  
(9 клас),  
І місце (31,5 б.) 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка  (10 клас) 
 

65.  Романус  
Ярослав 
Ігорович 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному універси-
теті імені Івана Франка 
 

Олімпіада з 
фізики  
(9 клас),  
І місце (26,8 б.) 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному універси-
теті імені Івана Франка 
  (10 клас) 
 

66.  Ковальчук  
Кирило 
Геннадійович 
 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей №  27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
фізики  
(10 клас),  
І місце (31,75 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей №  27 
Харківської міської ради 
Харківської області»  
(11 клас) 
 

67.  Кутах  
Анастасія 
Андріївна 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей №  27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
фізики  
(10 клас),  
І місце (27,0 б.)  

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей №  27 
Харківської міської ради 
Харківської області»   
(11 клас) 
 

68.  Кришталь  
Віктор Олегович 

Технічний ліцей 
Національного технічного 
університету України 
«Київський політехнічний 
інститут»    
                

Олімпіада з 
фізики  
(11 клас),  
І місце (36,3 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

69.  Колупаєв 
Олексій 
Вікторович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
фізики  
(11 клас),  
ІІ місце (31,0 б.) 

Харківський національний 
університет імені                        
В. Н. Каразіна 
 

70.  Карасьова  
Таісія Дмитрівна 
 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 
 

Олімпіада з 
астрономії  
(10 клас),  
ІІ місце (63,0 б.) 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка  (11 клас) 

71.  Кухар  
Олександр 
Михайлович 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка 
 

Олімпіада з 
астрономії  
(10 клас),  
І місце (69,5  б.) 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка (11 клас) 
 

72.  Цисін  
Михайло 
Володимирович 

Києво-Печерський ліцей 
№  171 «Лідер» 
Печерського району  
м. Києва 

Олімпіада з 
астрономії  
(10 клас),  
І місце (65,5 б.) 

Києво-Печерський ліцей 
№  171 «Лідер» 
Печерського району                    
м. Києва  (11 клас) 
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73.  Коваленко  
Марія 
Володимирівна 
 

Комунальний заклад 
«Рішельєвський ліцей»  
 

Олімпіада з 
астрономії  
(11 клас),  
ІІ місце ( 65,5 б.) 
 

Одеський національний 
університет імені  
І. І. Мечникова 

74.  Сагайдак  
Данило 
Романович 
 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка   
 

Олімпіада з 
астрономії  
(11 клас),  
І місце (74,5 б.) 

Український католицький 
університет 

75.  Запорожець 
Олександр 
Станіславович 
 

Перша міська гімназія 
Черкаської міської ради 
Черкаської області 

Олімпіада з хімії  
(8 клас),  
І місце (106,45 б.) 

Перша міська гімназія 
Черкаської міської ради 
Черкаської області 
(9 клас) 

76.  Соколенко 
Вікторія Ігорівна 
 

Гімназія «Києво-
Могилянський колегіум» 
ІІ-ІІІ ступенів Деснян-
ського району м. Києва 
 

Олімпіада з хімії  
(8 клас),  
І місце (107,1 б.) 

Гімназія «Києво-
Могилянський колегіум» 
ІІ-ІІІ ступенів Деснян-
ського району м. Києва 
(9 клас) 
 

77.  Соколенко 
Інна Ігорівна 

Гімназія «Києво-
Могилянський колегіум» 
І-ІІІ ступенів Деснян-
ського району м. Києва 
 

Олімпіада з хімії  
(8 клас),  
І місце (112,05 б.) 

Гімназія «Києво-
Могилянський колегіум» 
І-ІІІ ступенів Деснян-
ського району м. Києва 
(9 клас) 
 

78.  Анохін  
Дмитро 
Олегович 
 

Харківська 
загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів № 68 
Харківської міської ради 
Харківської області 
 

Олімпіада з хімії  
(9 клас),  
І місце (106,5 б.) 

Харківська 
загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів № 68 
Харківської міської ради 
Харківської області 
(10 клас) 
 

79.  Гугнін 
Валерій 
Сергійович 
 

Запорізький 
багатопрофільний ліцей               
№ 99 Запорізької міської 
ради Запорізької області 

Олімпіада з хімії  
(9 клас),  
І місце (102,95 б.) 

Запорізький 
багатопрофільний ліцей               
№ 99 Запорізької міської 
ради Запорізької області 
(10 клас) 
 

80.  Мицик  
Сергій 
Вадимович 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка 
 

Олімпіада з хімії  
(9 клас),  
І  місце (102,6 б.) 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка (10 клас) 
 

81.  Гукало  
Ольга 
Володимирівна 

Опорний заклад 
«Оржицька загально-
освітня школа                            
І-ІІІ ступенів імені                               
І. Я. Франка» Оржицької 
районної ради Полтавсь-
кої області 
 
 

Олімпіада з хімії  
(10 клас),  
І місце (98,9 б.) 

Опорний заклад 
«Оржицька загально-
освітня школа                         
І-ІІІ ступенів імені                               
І. Я. Франка» Оржицької 
районної ради Полтавсь-
кої області (11 клас) 
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82.  Дубенська 
Лідія Віталіївна 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному універси-
теті імені Івана Франка 
 

Олімпіада з хімії  
(10 клас),  
І місце (115,05 б.) 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному універси-
теті імені Івана Франка 
(11 клас) 
 

83.  Кудрик 
Олександр 
Володимирович 

Загальноосвітній 
навчальний заклад               
І-ІІІ ступенів «Ліцей 
№ 100 «Поділ» 
Подільського району                 
м. Києва 
 

Олімпіада з хімії  
(10 клас),  
І місце (117,45 б.) 

Загальноосвітній 
навчальний заклад               
І-ІІІ ступенів «Ліцей 
№ 100 «Поділ» 
Подільського району                 
м. Києва (11 клас) 
 

84.  Мазур  
Марина 
Олександрівна 

Харківська гімназія № 47 
Харківської міської ради 
Харківської області 

Олімпіада з хімії  
(11 клас),  
ІІ місце (105,63 б.) 

Харківський національний 
університет імені                        
В. Н. Каразіна 
 

85.  Данченко  
Віктор 
Сергійович 

Мелітопольська 
спеціалізована школа               
І-ІІІ ступенів №  25 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
 

Олімпіада з 
біології  
(8 клас),  
І місце (120,5 б.) 

Мелітопольська 
спеціалізована школа               
І-ІІІ ступенів №  25 
Мелітопольської міської 
ради Запорізької області 
(9 клас) 
 

86.  Коломієць  
Анастасія 
Павлівна 
 

Гімназія біотехнологій               
№ 177 І-ІІІ ступенів 
навчання Солом’янської 
районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

Олімпіада з 
біології  
(8 клас),  
І місце (110,5 б.) 

Гімназія біотехнологій               
№ 177 І-ІІІ ступенів 
навчання Солом’янської 
районної в місті Києві 
державної адміністрації 
(9 клас) 
 

87.  Мартич 
Іван 
Миколайович 

Опорний загальноосвітній 
навчальний заклад 
«Старосамбірська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 імені 
Героя України Богдана 
Сольчаника Львівської 
області» 
 

Олімпіада з 
біології  
(8 клас),  
І місце (105,0 б.) 

Опорний загальноосвітній 
навчальний заклад 
«Старосамбірська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 імені 
Героя України Богдана 
Сольчаника Львівської 
області» (9 клас) 
 

88.  Каній  
Віталій 
Олегович 

Кошляківська 
загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів Скориківської 
сільської ради 
Підволочиського району 
Тернопільської області 
 

Олімпіада з 
біології  
(9 клас),  
І місце (105,1 б.) 

Новосільська 
загальноосвітня школа              
І-ІІІ ступенів імені 
Мирона Зарицького 
Новосільської сільської 
ради Тернопільської 
області (10 клас) 
 

89.  Мачулін  
Данііл 
Сергійович 

Білоцерківське навчально-
виховне об’єднання           
«Ліцей – Мала академія 
наук» Білоцерківської 
міської ради Київської 
області 

Олімпіада з 
біології  
(9 клас),  
І місце (105,5 б.) 

Білоцерківське навчально-
виховне об’єднання           
«Ліцей – Мала академія 
наук» Білоцерківської 
міської ради Київської 
області (10 клас) 
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90.  Остапчук 
Іванна Олегівна 

Київська гімназія № 287 
Святошинського району 
м. Києва 

Олімпіада з 
біології 
(9 клас),  
І місце (122,5 б.) 
 

Київська гімназія № 287 
Святошинського району 
м. Києва (10 клас) 

91.  Голлендер  
Методій 
Генрикович 
 

Києво-Печерський   ліцей 
№     171     «Лідер» 
Печерського     району                  
м. Києва 
 

Олімпіада з 
біології  
(10 клас),  
І місце (144,7 б.) 

Києво-Печерський   ліцей 
№     171      «Лідер» 
Печерського    району                  
м. Києва (11 клас) 
 

92.  Кулагіна 
Єлизавета 
Сергіївна 

Комунальна установа 
Сумська гімназія № 1                 
м. Суми Сумської області 
 

Олімпіада з 
біології  
(10 клас),  
І місце (133,9 б.) 

Комунальна установа 
Сумська гімназія № 1                
м. Суми Сумської області 
(11 клас) 
 

93.  Шаповаленко  
Ольга Олегівна 

Стольненський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Менської 
міської ради Менського 
району Чернігівської 
області 
 

Олімпіада з 
біології  
(10 клас),  
І місце (131,6 б.) 

Стольненський заклад 
загальної середньої освіти 
І-ІІІ ступенів Менської 
міської ради Менського 
району Чернігівської 
області (11 клас) 
 

94.  Романенко  
Анастасія 
Сергіївна 
 

Ліцей № 227 імені                  
М. М. Громова міста 
Києва 

Олімпіада    з 
біології  
(11 клас),  
І місце (183,0 б.) 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

95.  Шматков  
Максим 
Валерійович 
 

Бориспільський 
навчально-виховний 
комплекс «Гімназія 
«Перспектива» – 
загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів» імені 
Володимира Мономаха 
Бориспільської міської 
ради Київської області 
 

Олімпіада    з 
біології  
(11 клас),  
ІІ місце (175,0 б.) 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

96.  Андрієвська  
Вікторія 
Борисівна  

Переяслав-Хмельницька 
загальноосвітня школа        
І-ІІІ ступенів №  7 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області 
 

Олімпіада з 
екології  
(10 клас),  
І місце (70,59 б.) 

Переяслав-Хмельницька 
загальноосвітня школа        
І-ІІІ ступенів №  7 
Переяслав-Хмельницької 
міської ради Київської 
області (11клас) 
 

97.  Кушнір  
Лілія Сергіївна 

Загальноосвітня школа                 
І-ІІІ ступенів №  5                    
м. Житомира 

Олімпіада з 
екології  
(10 клас),  
І місце (67,74 б.) 

Загальноосвітня школа 
 І-ІІІ ступенів №  5                    
м. Житомира (11 клас) 

98.  Міронова  
Софія Андріївна  

Навчально-виховний 
комплекс №  10                           
м. Хмельницького 

Олімпіада з 
екології  
(10 клас),  
І місце (70,15 б.) 
 

Навчально-виховний 
комплекс №  10                           
м. Хмельницького 
 (11 клас) 

99.  Бєдункова  
Аліна 
Олександрівна 

Комунальний заклад 
«Школа-інтернат                       
ІІ-ІІІ ступенів 

Олімпіада з 
екології 
(11 клас),  

Вінницький національний 
медичний університет               
ім. М. І. Пирогова 
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«Рівненський обласний 
ліцей» Рівненської 
обласної ради  
 

ІІ місце (72,03 б.)  

100.  Царик  
Юлія 
Олександрівна  

Шепетівський навчально-
виховний комплекс 
«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів – гімназія» 
Хмельницької області  
 

Олімпіада з 
екології 
(11 клас),  
ІІ місце (72,5 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

101.  Дума  
Тарас 
Віталійович 
 

Львівська гімназія 
«Престиж» з поглибленим 
вивченням іноземних мов 

Олімпіада з 
географії  
(8 клас),  
І місце (89,0 б.) 
 

Львівська гімназія 
«Престиж» з поглибленим 
вивченням іноземних мов 
(9 клас) 

102.  
Сидоренко  
Дар’я 
Олександрівна 
 

Харківський ліцей № 149 
Харківської міської ради 
Харківської області 
 

Олімпіада з 
географії  
(8 клас),  
І місце (91,0 б.) 
 

Харківський ліцей № 149 
Харківської міської ради 
Харківської області 
(9 клас) 

103.  Нечипоренко  
Марія 
Вікторівна  

Житомирська загально-
освітня приватна школа             
І-ІІІ ступенів «Сяйво» 
Житомирської області 

Олімпіада з 
географії 
(8 клас),  
І місце (84,0 б.)  

Житомирська загально-
освітня приватна школа              
І-ІІІ ступенів «Сяйво» 
Житомирської області  
(9 клас) 

104.  Гаврилюк  
Вероніка 
Сергіївна 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 
«Загально-освітня школа 
І-ІІ ступенів № 24 – 
технологічний ліцей»  
 

Олімпіада з 
географії  
(9 клас),  
І місце (91,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Луцький навчально-
виховний комплекс 
«Загально-освітня школа 
І-ІІ ступенів № 24 – 
технологічний ліцей» 
(10 клас)  
 

105.  Заячук  
Анастасія 
Мирославівна 
 

Чернівецька гімназія № 4 
Чернівецької міської ради 

Олімпіада з 
географії  
(9 клас),  
І місце ( 96,0б.) 
 

Чернівецька гімназія № 4 
Чернівецької міської ради 
(10 клас) 

106.  Косачевич  
Володимир 
Вікторович 
 

Ужгородська 
загальноосвітня 
спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів Закарпатської 
обласної ради 

Олімпіада з 
географії  
(9 клас),  
І місце (73,0 б.) 

Ужгородська 
загальноосвітня 
спеціалізована школа-
інтернат з поглибленим 
вивченням окремих 
предметів Закарпатської 
обласної ради (10 клас) 

107.  Петришин  
Станіслав 
Андрійович 

Тернопільська Українська 
гімназія  ім.  І. Франка 
Тернопільської міської 
ради Тернопільської 
області 
 

Олімпіада з 
географії  
(10 клас),  
І місце (78,0 б.) 

Тернопільська Українська 
гімназія  ім.  І. Франка 
Тернопільської міської 
ради Тернопільської 
області  (11клас) 
 

108.  Хланта  
Вероніка 
Романівна 

Ужгородська загально ос-
вітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 6 імені  В. С. Гренджі-
Донського  

Олімпіада з 
географії  
(10 клас),  
І місце (79,0 б.) 

Ужгородська загально ос-
вітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 6 імені  В. С. Гренджі-
Донського (11 клас) 
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109.  Кавара  
Артем Олегович 

Комунальний заклад 
«Луцька гімназія № 21 
імені Михайла Кравчука 
Луцької міської ради 
Волинської області» 
 

Олімпіада з 
географії  
(11 клас),  
І місце (82,2 б.) 

Національний технічний 
університет України 
«Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря 
Сікорського» 
 

110.  Навольський  
Владислав 
Володимирович 
 

Чернівецька гімназія № 4 
Чернівецької міської ради 

Олімпіада з 
географії  
(11 клас),  
І місце (81,6 б.) 
Секція географії 
та ландшафто-
знавства, 
І місце (97,09 б.) 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

111.  Половніков  
Олексій 
Дмитрович 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка 
 

Олімпіада з 
економіки  
(9 клас),  
І місце (127,0 б.) 

Львівський фізико-
математичний ліцей-
інтернат при Львівському 
національному 
університеті імені Івана 
Франка (10 клас) 
 

112.  Росткович  
Софія Олегівна 

Івано-Франківський 
природничо-матема-
тичний ліцей Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області 
 

Олімпіада з 
економіки  
(9 клас),  
І місце (121,0 б.) 

Івано-Франківський 
природничо-матема-
тичний ліцей Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області (10 клас) 
 

113.  Веремієнко  
Віталій 
Віталійович 

Золотоніська 
спеціалізована школа № 1 
з поглибленим вивченням 
економіки та правознав-
ства Золотоніської міської 
ради Черкаської області 
 

Олімпіада з 
економіки  
(10 клас),  
І місце (138,0 б.) 

Золотоніська 
спеціалізована школа № 1 
з поглибленим вивченням 
економіки та правознав-
ства Золотоніської міської 
ради Черкаської області  
(11 клас) 
 

114.  Коркіна  
Тетяна 
Вікторівна 
 
 

Харківська гімназія № 46 
ім. М. В. Ломоносова 
Харківської міської ради 
Харківської області 

Олімпіада з 
економіки  
(10 клас),  
І місце (122,0 б.) 

Харківська гімназія № 46 
ім. М. В. Ломоносова 
Харківської міської ради 
Харківської області  
(11 клас) 

115.  Тихомиров  
Валентин 
Олегович 

Івано-Франківський 
природничо-математич-
ний ліцей Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області 
 

Олімпіада з 
економіки  
(10 клас),  
І місце (124,0 б.) 

Івано-Франківський 
природничо-математич-
ний ліцей Івано-
Франківської міської ради 
Івано-Франківської 
області (11 клас) 
 

116.  Марініченко  
Марія Андріївна 

Лубенська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 6 
Лубенської міської ради 
Полтавської області 
 

Олімпіада з 
економіки  
(11 клас),  
І місце (120,0 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

117.  Наконечний  
Олег 

Рівненська 
загальноосвітня школа  

Олімпіада з 
економіки  

Київський національний 
університет імені Тараса 
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Ярославович І-ІІІ ступенів №  27 
Рівненської міської ради 
 

(11 клас),  
І місце (115,0 б.) 

Шевченка  
 

118.  Шишацький  
Олександр 
Сергійович   
 

Запорізький ліцей «Логос» 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Олімпіада з 
економіки  
(11 клас),  
І місце (116,0 б.) 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка  
 

119.  Куц  
Андрій 
Віталійович 

Старокостянтинівський 
навчально-виховний 
комплекс «Спеціалізована 
школа І ступеня, гімназія» 
Старокостянтинівської 
міської ради Хмельниць-
кої області імені  
Героя України 
Сергія Михайловича 
Бондарчука 
 

Олімпіада з 
інформатики  
(9 клас),  
І місце (545,0 б.) 

Старокостянтинівський 
навчально-виховний 
комплекс «Спеціалізована 
школа І ступеня, гімназія» 
Старокостянтинівської 
міської ради Хмельниць-
кої області імені  
Героя України  
Сергія Михайловича 
Бондарчука (10 клас) 
 

120.  Обозний  
Максим 
Васильович 

Харківський навчально-
виховний комплекс № 45 
«Академічна гімназія» 
Харківської міської ради 
Харківської області 
 

Олімпіада з 
інформатики  
(9 клас),  
І місце (553,0 б.) 

Харківський навчально-
виховний комплекс № 45 
«Академічна гімназія» 
Харківської міської ради 
Харківської області  
(10 клас) 
 

121.  Перекопський 
Михайло 
Андрійович 

Комунальний заклад 
освіти «Дніпровський 
ліцей інформаційних 
технологій при 
Дніпропетровському 
національному 
університеті імені Олеся 
Гончара» Дніпровської 
міської ради 
 

Олімпіада з 
інформатики  
(9 клас),  
І місце (529,0 б.) 

Комунальний заклад 
освіти «Дніпровський 
ліцей інформаційних 
технологій при 
Дніпропетровському 
національному 
університеті імені Олеся 
Гончара» Дніпровської 
міської ради (10 клас) 
 

122.  Осташев  
Данііл 
Олександрович 

Харківський навчально-
виховний комплекс № 45 
«Академічна гімназія» 
Харківської міської ради 
Харківської області 
 

Олімпіада з 
інформатики  
(10 клас),  
І місце (617,0 б.) 

Харківський навчально-
виховний комплекс № 45 
«Академічна гімназія» 
Харківської міської ради 
Харківської області  
(11 клас) 
 

123.  Слободянюк  
Денис 
Олександрович 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
 

Олімпіада з 
інформатики  
(10 клас),  
І місце (645,0 б.) 

Комунальний заклад 
«Харківський фізико-
математичний ліцей № 27 
Харківської міської ради 
Харківської області» 
(11 клас)  

124.  Гришечкін  
Марко 
Сергійович 

Полтавська обласна 
спеціалізована школа-
інтернат ІІ-ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням 
окремих предметів та 
курсів при Кременчуць-
кому педагогічному 

Олімпіада з 
інформатики  
(11 клас),  
І місце (727,0  б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка  
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коледжі імені   
А. С. Макаренка 
 

125.  Кравцов  
Артур 
Андрійович 

Харківський навчально-
виховний комплекс № 45 
«Академічна гімназія» 
Харківської міської ради 
Харківської області  
 

Олімпіада з 
інформатики  
(11 клас),  
ІІ місце (633,0  б.) 

Харківський національний 
університет імені                        
В. Н. Каразіна 
 

126.  Авсієвич  
Володимир  
Русланович 
 

Гімназія № 2  
м. Хмельницького  
(учень 9 класу) 

Олімпіада з 
інформаційних 
технологій  
(10 клас),  
І місце (161,89 б.) 
 

Гімназія № 2  
м. Хмельницького  
(10 клас)  

127.  Філоненко   
Ігор Русланович 
 
 

Городнянська районна 
гімназія Городнянської 
районної ради 
Чернігівської області 
(учень 9 класу) 

Олімпіада з 
інформаційних 
технологій 
(10 клас),  
І місце (159,95 б.) 
 

Український фізико-
математичний ліцей 
Київського національного 
університету імені Тараса 
Шевченка  (10 клас) 

128.  Шевцов  
Андрій 
Вікторович 

Комунальний заклад 
освіти «Дніпровський 
ліцей інформаційних 
технологій при 
Дніпропетровському 
національному 
університеті імені Олеся 
Гончара» Дніпровської 
міської ради 
 

Олімпіада з 
інформаційних 
технологій  
(10 клас),  
І місце (142,69 б.)  
 

Комунальний заклад 
освіти «Дніпровський 
ліцей інформаційних 
технологій при 
Дніпропетровському 
національному 
університеті імені Олеся 
Гончара» Дніпровської 
міської ради (11 клас) 
 

129.  Домбровський 
Станіслав 
Володимирович 

Івано-Франківська 
спеціалізована школа І-ІІІ 
ступенів № 5 з 
поглибленим вивченням 
німецької мови  
 

Олімпіада з 
інформаційних 
технологій  
(11 клас),  
І місце (155,12 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

130.  Кореневський  
Ілля Сергійович 

Херсонський фізико-
технічний ліцей при 
Херсонському 
національному 
технічному університеті 
та Дніпропетровському 
національному 
університеті Херсонської 
міської ради  
 

Олімпіада з 
інформаційних 
технологій  
(11 клас),  
І місце (156,08 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

131.  Кузьмич  
Анастасія 
Володимирівна 

Херсонський фізико-
технічний ліцей при 
Херсонському національ-
ному технічному універ-
ситеті та Дніпропетров-
ському національному 
універси-теті Херсонської 
міської ради 
 

Олімпіада з 
інформаційних 
технологій  
(11 клас),  
І місце (143,42 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
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132.  Андріященко  
Карина 
Андріївна 

Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №  30 
Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 
області (учениця 8 класу) 
 

Олімпіада з 
трудового 
навчання 
(9 клас), 
 І місце (108,8 б.) 

Загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів №  30 
Кіровоградської міської 
ради Кіровоградської 
області (9 клас) 

133.  Бутовський 
Дмитро 
Вікторович 

Криворізька 
загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 94 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 
 

Олімпіада з 
трудового 
навчання 
(9 клас),  
І місце (91,7  б.)  

Криворізька 
загальноосвітня школа  
I-III ступенів № 94 
Криворізької міської ради 
Дніпропетровської області 
(10 клас) 
 

134.  Дацков  
Ярослав 
Олексійович 
 

Хмельницька гімназія № 2 
м. Хмельницького     

Олімпіада з 
трудового 
навчання 
(11клас),  
І місце (98,9 б.) 
 

Національний університет 
«Львівська політехніка» 
 

135.  Носкова 
Анастасія 
Олегівн 

Кролевецька 
спеціалізована школа                   
І-ІІІ ступенів №  3 
Кролевецької міської ради 
Сумської області  
(учениця 10 класу) 
 

Олімпіада з 
трудового 
навчання 
(11 клас),  
І місце (110,6 б.) 

Кролевецька 
спеціалізована школа                   
І-ІІІ ступенів №  3 
Кролевецької міської ради 
Сумської області  
(11 клас) 
 

136.  Ігнатов 
Артем 
Віталійович 
 

Харківська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 62 
Харківської міської ради 
Харківської області  
(учень 10 класу) 

Олімпіада з 
трудового 
навчання 
(11 клас),  
І місце (98,0 б.) 
 

Харківська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 62 
Харківської міської ради 
Харківської області  
(11 клас) 

137.  Чернецька  
Лілія 
Валентинівна 
 

Городоцька 
загальноосвітня школа                
І-ІІІ ступенів № 4 
Хмельницької області 

Олімпіада з 
трудового 
навчання 
(11 клас),  
І місце (104,6 б.) 
 

Хмельницький 
національний університет 

138.  Матвєєвська  
Анна 
Максимівна 

Одеська загальноосвітня 
школа № 15 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області 

Олімпіада з 
російської мови та 
літератури 
(9 клас),  
І місце (88,5 б.) 
 

Одеська загальноосвітня 
школа № 15 І-ІІІ ступенів 
Одеської міської ради 
Одеської області  
(10 клас) 

139.  Бабич  
Вероніка 
Олексіївна 

Миколаївська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів   № 19 
Миколаївської міської 
ради  

Олімпіада з 
російської мови та 
літератури 
(10 клас),  
І місце (86,0 б.) 

Миколаївська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів   № 19 
Миколаївської міської 
ради  (11 клас) 

140.  Ясинський  
Ян Ігорович 
 

Харківський навчально-
виховний комплекс № 45 
«Академічна гімназія» 
Харківської міської ради 
Харківської області 

Олімпіада з 
російської мови та 
літератури 
(10 клас),  
І місце (85,5 б.) 

Харківський навчально-
виховний комплекс № 45 
«Академічна гімназія» 
Харківської міської ради 
Харківської області  
(11 клас) 
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141.  Шаповалова  
Анастасія 
Андріївна 
 

Запорізька гімназія № 93 
Запорізької міської ради 
Запорізької області 
 

Олімпіада з 
російської мови та 
літератури 
(11 клас),  
І місце (81,0 б.) 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

142.  Шевцова  
Поліна Сергіївна 
 

Новопокровський 
навчально-виховний 
комплекс Чугуївської 
районної ради Харківської 
області 

Олімпіада з 
російської мови та 
літератури 
(11 клас),  
І місце ( 80,0б.) 
 

Харківський національний 
медичний університет 
 

143. 
  

Компанович  
Пауліна 
Дарюшівна 
 

Середня загальноосвітня 
школа № 10 м. Львова  
ім. св. Марії Магдалени 

Олімпіада з 
польської мови та 
літератури 
(9 клас),  
І місце (194,5 б.) 
 

Середня загальноосвітня 
школа № 10 м. Львова  
ім. св. Марії Магдалени 
(10 клас) 

144.  Пилипенко  
Ульяна 
Костянтинівна 

Комунальний навчальний 
заклад «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
ім.  Т. Г.  Шевченка» 
Козятинської міської ради 
Вінницької області 

Олімпіада з 
польської мови та 
літератури 
(10 клас),  
І місце (201,5 б.) 

Комунальний навчальний 
заклад «Спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
ім. Т. Г.  Шевченка» 
Козятинської міської ради 
Вінницької області 
(11 клас) 
 

145.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Константинова 
Христина 
Володимирівна 
 

Новотроянівський 
навчально-виховний 
комплекс «Загальноос-
вітня школа  
І-ІІІ ступенів – ліцей –  
дошкільний навчальний 
заклад» Болградської 
районної ради Одеської 
області 

Олімпіада з 
болгарської  мови 
та літератури 
(10 клас), 
 І місце (137,5 б.) 

Новотроянівський 
навчально-виховний 
комплекс «Загальноос-
вітня школа  
І-ІІІ ступенів – ліцей –  
дошкільний навчальний 
заклад» Болградської 
районної ради Одеської 
області (11 клас) 
 

146.  Могорян 
Марина 
Євгенівна 

Новоселівський 
навчально-виховний 
комплекс «Загальноосві-
тня школа І-ІІІ ступенів –
 ліцей» Саратської 
районної ради Одеської 
області 

Олімпіада з 
молдовської мови 
та літератури 
 (10 клас),  
ІІ місце (87,5 б.) 

Новоселівський 
навчально-виховний 
комплекс «Загальноосві-
тня школа І-ІІІ ступенів –
 ліцей» Саратської 
районної ради Одеської 
області (11 клас) 
 

147.  Стамблер 
Мушка 
 

Комунальний заклад 
освіти «Навчально-
виховний комплекс № 144 
«Спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням 
івриту, історії єврейського 
народу, єврейських 
традицій – дошкільний 
навчальний заклад 
(дитячий садок)» 
Дніпровської міської ради 
 

Олімпіада з мови 
іврит та 
єврейської 
літератури 
(9 клас), 
І місце (100,0 б.) 

Комунальний заклад 
освіти «Навчально-
виховний комплекс № 144 
«Спеціалізована школа з 
поглибленим вивченням 
івриту, історії єврейського 
народу, єврейських 
традицій – дошкільний 
навчальний заклад 
(дитячий садок)» 
Дніпровської міської ради 
(10 клас) 
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148.  Дорошенко  
Карина 
Олександрівна 
 

Спеціалізована школа  
№  94 «Еллада» 
Печерського району  
м. Києва 
 

Олімпіада з 
новогрецької 
мови та 
літератури 
(11 клас),  
І місце (90,3 б.) 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 

149.  Балінт 
Олександра 
Чабівна 

Великодобронська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Ужгородської районної 
ради Закарпатської 
області 

Олімпіада з 
угорської  мови та 
літератури 
(10  клас),  
ІІ місце (87,5 б.) 

Великодобронська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів 
Ужгородської районної 
ради Закарпатської 
області (11 клас) 

150.  Косташ 
Марія 
Миколаївна 
 

Гімназія №  6 імені 
Олександра (Alexandru cel 
Bun) Доброго Чернівець-
кої міської ради  

Олімпіада з 
румунської мови 
та літератури 
(10 клас),  
І місце (181,0 б.) 

Гімназія №  6 імені 
Олександра (Alexandru cel 
Bun) Доброго Чернівець-
кої міської ради 
(11 клас)  

 
 
 
Директор Державної наукової 
установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» 
 
 

 

 
 
О. М. Спірін 

 
Директор департаменту загальної 
середньої та дошкільної освіти  

 
 
Ю. Г. Кононенко 
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